A nossa dica de hoje é super importante e vale alguns minutinhos da sua atenção! Por mais que
ainda seja considerado tabu em nossa sociedade, o tema suicídio e a sua prevenção devem ser
discutidos e encarados como questão de saúde pública. Por esse motivo, não deixe de participar
do lançamento do Programa de Prevenção e Atenção à Saúde Mental dos Estudantes da
UFF. Os principais objetivos são garantir a melhoria na qualidade de vida dos estudantes, orientar
o corpo discente sobre o acesso aos serviços que compõem a Rede de Saúde Mental da UFF e a
Rede de Atenção à Saúde Mental publica e privada, além de apoiar institucionalmente os
programas e projetos de atendimento à saúde mental dos alunos da universidade.

O evento acontece no dia 11 de novembro, segunda-feira, às 11 horas, no Núcleo de Estudos em
Biomassa e Gerenciamento de Água (NAB), Campus da Praia Vermelha, Niterói. Nos vemos lá!

Atenção, uffiano! Confira o edital para o Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional.
Inscreva-se, até 18/11/2019. São 31 países participantes e oportunidades para diversos cursos. É
uma excelente oportunidade de mergulhar em outra cultura e conhecer novos lugares.

Vaga de estágio em Rio das Ostras para alunos de Pedagogia. Os interessados podem consultar
os pré-requisitos e descrição das atividades da vaga utilizando o código 92456 no site

www.superestagios.com.br

Estágio para os estudantes de Administração, Publicidade e Propaganda e Gestão
Comercial /Marketing, em empresa de serviços combinados de escritório e apoio administrativo,
localizada em Itaboraí. Necessário ter previsão de formatura entre 2020/1 e 2023/1. Desejável
que o candidato tenha conhecimentos no pacote office. Os interessados devem ligar para 30046290 com o código 182847.

Vaga de estágio, em Niterói, para os estudantes de Ciência da Computação, Engenharia
Mecânica, Engenharia de Produção. Os interessados devem verificar e se inscrever, utilizando o
código 92456, em www.superestagios.com.br.

Vaga de estágio para estudantes de Química e Engenharia Química, em empresa do ramo de
fabricação de materiais para medicina e odontologia. Necessário ter previsão de conclusão do
curso de 2020/1 até 2023/2. Os interessados devem acessar o site <www.nube.com.br> ou ligar
para (21) 3004-6290, utilizando o código de 185359.

Mestrado Profissional em Saúde da Família da UFF para profissionais formados em Enfermagem,
Medicina ou Odontologia. Com duração mínima de 18 meses e máxima de 24 meses, o curso é
oferecido na modalidade semipresencial. Seu objetivo é formar profissionais de saúde para atuar
nas equipes de Saúde da Família/Atenção Básica em diversos municípios brasileiros, assim como
estimular a produção de novos conhecimentos e inovações para a rede de atenção básica
brasileira, levando em conta as diferenças regionais e locais. Inscrições até 06/12/2019.

Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva na UFF está com edital disponível. As inscrições vão de
06/01/2020 a 03/02/2020. Ao todo serão 30 vagas nas 4 linhas de pesquisa do programa.

Doença de Parkinson e doenças intestinais têm
alguma ligação? Parece que sim! Esse é o estudo da
nossa doutoranda em Neurociências, a Beatriz.
Segundo ela, um dos possíveis efeitos do Parkinson
no indivíduo é a constipação, o famoso intestino preso.
Quer saber um pouco mais? Clique neste link ou na
imagem ao lado.

Também

queremos

conhecer

outras

pesquisas

produzidas por alunos da UFF. Entre em contato com a
gente pelo e-mail dms.scs@id.uff.br e participe do
quadro "Explique sua pesquisa em até 1 min para
sua avó".
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Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Para divulgar eventos,clique neste link. Demais dúvidas e/ou sugestões, entre em contato: dms.scs@id.uff.br.
Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense.

