
Faça parte desse movimento! No dia 18 de outubro, venha com alguma
peça de roupa na cor rosa. Reúna a sua equipe, fotografe e envie para a

gente (e-mail: ciscs@id.uff.br) até 20/10. Nosso objetivo é fazer um
material bem bacana! Abrace essa ideia!

Outubro Rosa: a UFF apoia esta ideia!

Outubro é conhecido mundialmente como o mês da luta contra o
câncer de mama. Esta data tão importante visa promover a
conscientização sobre a doença, que atinge mulheres e homens. 
 
Para você ter uma noção, cerca de 25% dos novos casos de
câncer no Brasil são de mama e, por esse motivo, nunca é demais
a prevenção! Hábitos alimentares saudáveis, atividades físicas,
amamentação, controle de peso e de bebidas alcoólicas
contribuem para prevenir a doença. 
 
Fique atento! O câncer, quando detectado precocemente, tem mais
chances de cura e de tratamento. Então, cuide-se! Realize o
autoexame de mamas mensalmente e procure com regularidade
um médico.  

 
A UFF apoia essa iniciativa e, pensando na saúde dos seus servidores, ao longo do mês de
outubro, serão realizadas diferentes atividades de sensibilização, como distribuição de materiais
informativos, palestras, atendimento individualizado para sanar dúvidas sobre a doença,
exposição fotográfica, apresentação musical e outras. Confira a programação completa.

Suporte audiovisual para divulgação cientifica

Prêmio de vídeo em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFF

Falta de repasses financeiros do Governo para as IFES é discutida no RJ

Nota de Pesar ao falecimento do Reitor Luiz Carlos Cancellier

Encontro de tambores no Campus UFF de Rio das Ostras

Medicamentos da Farmácia Popular são vendidos a preços reduzidos na Farmácia da UFF

Edital Coletânea Educação para Engajamento Social e Responsabilidade Social: contribuições

para o ensino de graduação

http://www.uff.br/?q=events/outubro-rosa-na-uff


No dia 06/10, Eduff lança livro "Vamos Fazer uma Sacanagem Gostosa?".

Faça parte da construção da Política UFF-Acessível! Participe da audiência pública. Dia 05/10 no

campus Gragoatá!

Educação e mídia é tema de encontro nos dias 10 e 11/10. Não perca!

Eduff lança o livro "O arquivo e o lugar" no dia 04/10, às 18h.

Vamos falar sobre ações afirmativas?  Participe do colóquio "Ações afirmativas na Pós-Graduação

" que acontecerá no dia 09/10 em Campos. 

 

Depois de percorrer as cidades de Cuiabá (MT), Florianópolis (SC),

Belém (PA) e Recife (PE), o Territórios da Arte chega a Niterói para

o seu encerramento. Na etapa Sudeste, o projeto propõe revisitar a

cultura das quatro regiões pelas quais passou e promover debates,

oficinas, apresentações de coletivos artísticos e shows. As

discussões sobre direitos da cultura, Amazônia, arte e tecnologias

de emancipação, matrizes e ancestralidade, são alguns dos

assuntos que atravessam todos os territórios e estão

representados no evento. Em Niterói, o "Territórios da Arte" se une

ao "Interculturalidades", com programação entre os dias 2 e 8 de

outubro no Centro de Artes UFF e no Campus do Gragoatá. Depois, haverá desdobramentos nos

campi de Rio das Ostras nos dias 9 e 10 de outubro, e de Campos dos Goytacazes de 11 a 13 de

outubro. O projeto é fruto de uma parceria entre o Centro de Artes UFF e a Fundação Nacional de

Artes (Funarte). Confira a programação do festival aqui! 

Cinema: Bikes vs Cars
16h | 05 de outubro (quinta-feira)

PROGRAD divulga Edital do VI Prêmio de Excelência em Docência

Acesse esses e outros informes aqui!

Festival: Territórios da Arte - Interculturalidades
Até 13/10 | Niterói - Campos - Rio das Ostras

Como a indústria automobilística influencia nas políticas públicas das

cidades e como a bicicleta começa a mudar uma parte desse jogo.

Gravado em São Paulo, Los Angeles, Toronto e Copenhague, o filme

http://uff.br/?q=events/universo-das-saunas-de-prostituicao-masculina-e-tema-de-lancamento-da-eduff
http://uff.br/?q=events/universo-das-saunas-de-prostituicao-masculina-e-tema-de-lancamento-da-eduff
http://www.uff.br/?q=events/audiencia-publica-politica-uff-acessivel
http://www.uff.br/?q=events/encontro-educacao-e-midia-reflexoes-sobre-formacao-de-criancas-e-adolescentes
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-do-livro-o-arquivo-e-o-lugar
http://uff.br/?q=events/coloquio-sobre-acoes-afirmativas-na-pos-graduacao
http://uff.br/?q=events/coloquio-sobre-acoes-afirmativas-na-pos-graduacao
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/territorios-da-arte-interculturalidades/%20
http://www.uff.br/?q=informativos


Fonte: Portogente| Aliança Navegação doa contêiner para a Universidade Federal Fluminense

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Dúvidas e sugestões de pauta: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                

mostra realidades completamente diferentes, desde a luta por incluir

o uso da bicicleta no dia a dia das pessoas em São Paulo até

Copenhague, cidade que é referência internacional em mobilidade

urbana. Confira aqui o trailer do documentário!

 

Após a exibição do filme, acontece a bicicletada musical do coletivo

Pedal Sonoro. Concentração: 18h, nos Jardins da Reitoria UFF.

Saída bicicletada: 19h (destino Campus do Gragoatá UFF, rumo ao show do Mundo Livre S/A)

 

Ingressos: Inteira - R$ 14,00 | Meia - R$ 7,00 (exceto segundas-feiras) 

Segunda-feira - Promoção "Meia-entrada para todos" - R$ 4,00

 

https://www.portogente.com.br/noticias/ministerios/ciencia-tecnologia-inovacao/97149-alianca-navegacao-doa-conteiner-para-a-universidade-federal-fluminense
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.youtube.com/watch?v=zF9WPG1iQSI

