
Nesta terça-feira (31), aconteceu a solenidade de premiação Servidor Emérito. Os vencedores

deste ano foram: 

Técnico-Administrativo Revelação: Rodrigo Vilhena Herdy Afonso

Técnico-Administrativo de Notória Excelência: Carlos Eduardo Faria Barroso, Roberto Gama

Teixeira, Manoel Joaquim Pereira Filho, Osias Amorim e Sonia Cristina de Oliveira Silva.

Técnico-Administrativo Emérito: Maria Isabel Neves Streva 

Técnico-Administrativo Póstumo: Bernardino Matheos dos Santos.

Confira as fotos do evento em: https://goo.gl/Zu12Yq

 

Parabéns a todos os homenageados pela importante contribuição à nossa universidade! 

 

Já ouviu falar da Farmácia Universitária da UFF? 



Vamos falar sobre "Religião, Política e Intolerância no Brasil”? Participe da palestra que acontece

no dia 07, no Gragoatá.

Prestigie o lançamento da obra "Expressividades", de Denise da Fonseca. Dia 08/11, na Livraria

Icaraí.

Dia 16/11, às 14h, vamos discutir sobre  "Propriedade e uso do solodo Morro do Gragoatá", em

audiência pública. Coloque na sua agenda!

A Farmácia Universitária objetiva disponibilizar à população

medicamentos industrializados ou manipulados (alopáticos,

homeopáticos e fitoterápicos), a preços bem reduzidos. Alguns

medicamentos chegam a ter 50% de redução no preço em relação

ao mercado.

 

Qualquer pessoa pode ter acesso a este benefício, desde que

apresente receita, seja com prescrições de médicos do sistema

público ou da rede privada. Existem até alguns medicamentos que não precisam de prescrição,

que são os de "venda livre", como por exemplo: dipirona, buscopan e outros.

 

Além disso, você sabia que, nos últimos meses, a Farmácia Universitária recebeu uma doação de

remédios que eram do programa Farmácia Popular? Com isso, enquanto durarem os estoques,

haverá uma variedade maior de medicamentos. Confira a lista. 

 

Aproveite este benefício e conheça melhor a nossa Farmácia Universitária, situada Rua Marquês

do Paraná, nº 282, Centro (em frente ao HUAP). 

 

Para mais informações, ligue: 2629-9444 / 2629-9445.

Novo site do Huap: mais dinamismo e acessibilidade

Ação entrega da Carteirinha Inteligente UFF

"Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 01/11/2017"

Acesse esses e outros informes aqui

Teatro: Cores e Flores
 De 04 a 12 de novembro | 16h
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Cores e flores vai além do puro entretenimento, pois reúne poesia,

música e artes visuais, oferecendo qualidade nas três linguagens

artísticas, segundo seus autores, Leonardo Braz e Ana Cristina

Richa. 

De forma mágica, através das canções, cenografia, iluminação e

texto, o público percebe-se integrante do universo Cores e Flores,

cantando, dançando e interagindo com seus personagens,

sentindo-se parte do espetáculo.

Ingressos: R$ 40 | R$ 20 (meia) 

Fonte: O São Gonçalo | Odontologia da UFF inaugura laboratório para ampliar atendimento

gratuito

Fonte: O Globo | "UFF terá mês musical para comemorar aniversário da cidade"

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

                

http://www.osaogoncalo.com.br/geral/38862/odontologia-da-uff-inaugura-laboratorio-para-ampliar-atendimento-gratuito
http://www.osaogoncalo.com.br/geral/38862/odontologia-da-uff-inaugura-laboratorio-para-ampliar-atendimento-gratuito
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/uff-tera-mes-musical-para-comemorar-aniversario-da-cidade-22004357
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/

