
Final de período é sempre igual: provas, trabalhos e muita correria. Mas você sabe como seu CR

é calculado? O CR é a sigla do Coeficiente de Rendimento, que expressa o aproveitamento

escolar do aluno e é registrado no Histórico Escolar. Ele é calculado com base nas notas finais

obtidas pelo estudante em todas as disciplinas cursadas desde o seu ingresso na UFF.

Pra saber como calcular é só clicar no link a seguir que tem tudo explicadinho! 

http://www.uff.br/?q=calculo-de-cr-no-grupo-graduacao

732 vagas para estágio não obrigatório remunerado na Secretaria Municipal de Saúde - Rio com

inscrições até 10/12/19.

O Programa de Estágio Bradesco está com vagas para os cursos de Administração, Ciências

(Atuariais, Contábeis ou Econômicas), Comunicação Social, Direito, Design, Engenharias,

Estatística, Matemática, Relações Internacionais ou Cursos de T.I.

Estágio para pessoa com deficiência na IBM para as seguintes áreas:  Administrativo, Compras,

Operações, Finanças, RH, Desenvolvimento de Sistemas, Programação, Infraestrutura, Suporte,

http://www.uff.br/?q=calculo-de-cr-no-grupo-graduacao
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2578148892266997/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2578148892266997/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2601872416561311/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2601855033229716/?type=3&theater


Consultoria, Operações de Vendas, Vendas, Digital, Marketing, Comunicação, Secretariado,

Jurídico.

Estágio para os cursos de Administração, Marketing e Comunicação Social.

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.

A Juliana é graduanda em Biologia e está estudando a

proteína precursora de amilóide e como ela se

relaciona com a Doença de Alzheimer. Ela conta pra

gente um pouco sobre a proteína e como está

realizando a pesquisa super importante para entender

uma doença tão séria. Gostou? Quer saber mais?

Então clica aqui!

Se você quiser participar do nosso quadro

"Explique a sua pesquisa em até 1 minuto para a

sua avó" é só enviar um e-mail para a gente:

dms.scs@id.uff.br

https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2590998507648702/?type=3&theater
http://bit.ly/2qgs9d9
http://bit.ly/33roYxC
https://youtu.be/TKdXnytr8ps
https://youtu.be/TKdXnytr8ps


II Simpósio do Laboratório de

Estudos Clássicos UFF (LEC/UFF)

XII Jornada de Pedagogia Social:

Educação Sem Fronteiras

Workshop: Novos Paradigmas dos

Sistemas de Produção: tendências

da Gestão Integrada com a

Sustentabilidade

NEABI Macaé promove VI

Colóquio Consciência Negra

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.

                        

http://www.uff.br/?q=events/ii-simposio-do-laboratorio-de-estudos-classicos-uff-lecuff
http://www.uff.br/?q=events/xii-jornada-de-pedagogia-social-educacao-sem-fronteiras
http://www.uff.br/?q=events/workshop-novos-paradigmas-dos-sistemas-de-producao-tendencias-da-gestao-integrada-com
http://www.uff.br/?q=events/neabi-macae-promove-vi-coloquio-consciencia-negra
http://www.uff.br/?q=cadastro
https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial

