
Nessa época de final de ano, é também o momento de avaliar o período e premiar aqueles

docentes e estudantes que mais se destacaram, trazendo contribuições extremamente relevantes

para a universidade e a sociedade.

O Prêmio de Excelência em Docência é voltado aos professores com alto engajamento no ensino,

a Láurea Acadêmica se destina a estudantes com excepcional desempenho nos cursos, e a Prata

da Casa homenageia ex-alunos que se destacaram em suas áreas de atuação.

Confira a matéria aqui e veja no vídeo abaixo o depoimento de alguns dos homenageados deste

ano! 

Além desses também teve premiação para Melhor Dissertação, Melhor Tese, Melhor Monografia

Lato Sensu, melhor projeto de Inovação e o Prêmio UFF de Excelência Científica. 

Saiba mais aqui!

http://uff.br/?q=noticias/28-11-2019/aberta-temporada-de-premiacoes-na-uff-alunos-e-professores-recebem-homenagens
https://youtu.be/DS8KXg_s87Y
https://youtu.be/DS8KXg_s87Y
http://uff.br/?q=noticias/05-12-2019/e-premiacoes-continuam-pesquisadores-da-uff-que-se-destacaram-em-2019-recebem


Parabéns a todos! 

Vaga de estágio, com atuação na área de recursos humanos, capacitação e desenvolvimento,

para os alunos de Administração, em empresa no ramo público. Os candidatos devem estar

cursando entre o 4º e o 6º período, possuir conhecimentos de Pacote Office e ter nível avançado

especialmente no programa Excel. 

Vaga de estágio para os alunos de Design e Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, em

empresa de tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de

hospedagem na internet. 

Vaga de estágio para os alunos de Análise de Sistemas, Ciência da Computação e Sistemas 

de Informação em empresa de tratamento de dados, provedores de seviços de aplicação e

serviços de hospedagem na internet. Necessário conhecimento em .Net Core, ter nível

intermediário de conhecimento em C# e ASP.net.                                                           

Oportunidade de estágio para os alunos do curso de Administração. As atividades são: Suporte

administrativo; Operação de sistemas informatizados; Participação na organização de seminários,

palestras e reuniões técnicas; Controle e arquivamento de documentação. Área de atuação:

Gerência Técnica Regional do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco

Central (Deorf/GTRJA)

Vaga de estágio para os estudantes dos cursos de Administração, Ciência da Computação,

Redes de computadores/Informática e Análise de Sistemas/ Sistemas de Informação. Os

requisitos são concluir a graduação entre 2020.1 e 2024.1, possuir conhecimento nível básico no

programa Excel e estar cursando entre o 1° e 7° semestre. Desejável conhecimentos em Word e

Internet.

Estágio em empresa desenvolvimento e distribuição de hardwares e softwares, para os cursos de

Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Informática, Sistemas de Informação,

Análise de Sistemas. Requisitos: Ter previsão de conclusão de curso a partir de 2021.2;

Javascript básico; ASP.net ou C# básico; Desejável conhecimento em inglês.

https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2634135613334991/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2634365346645351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2638774642871088/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2638774642871088/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2638778746204011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2638793226202563/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2647829988632220/?type=3&theate


Estágio em empresa de comércio varejista, para os alunos dos cursos de Publicidade e

Propaganda, Design e Marketing.  Os requisitos são estar cursando entre o 2° e o 7° semestre,

previsão de formatura entre 2020.1 e 2023.2, possuir nível intermediário de conhecimento em

Adobe Photoshop, HTML e CSS. 

A Bruna é doutoranda do Programa de Pós

Graduação em Neurociências da UFF. Ela está

investigando os efeitos do consumo de cafeína

durante a amamentação, para saber o que

acontece com o desenvolvimento de filhotes

expostos à substância. Maravilhosa a pesquisa da

Bruna. Se interessou? Quer saber mais? 

Então clique 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.347144598700782/2647885925293293/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=asUXUR3VsN8
https://www.youtube.com/watch?v=asUXUR3VsN8
http://www.uff.br/?q=events/nas-estantes-das-humanidades-sergio-buarque-de-holanda-e-visao-do-paraiso-na-uff
http://www.uff.br/?q=events/orquestra-sinfonica-nacional-uff-apresenta-um-concerto-com-arias-de-operas-famosas-dando


Exposição "Nas estantes das

humanidades" - até 13 de

dezembro

Apresentação da Orquestra

Sinfônica Nacional para o

aniversário de 60 anos da UFF no

dia 18 de dezembro

Dia de Conscientização da

Segurança da Informação - 18 de

dezembro

Exposição Emmanuel de Macedo

Soares: Historiador de Niterói - até

15 de março

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/dia-de-conscientizacao-da-seguranca-da-informacao
http://www.uff.br/?q=events/exposicao-emmanuel-de-macedo-soares-historiador-de-niteroi
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

