
REVISTA UFF EM MOVIMENTO

 

Já conhece a Revista UFF em Movimento? A edição especial de 2017 representa um esforço de

Vamos falar sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis?

01 de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a Aids. No Brasil, o
alto índice de adolescentes e maiores de 45 anos infectados com o
vírus é um alerta para discutirmos sobre essa doença, mas
também sobre todas aquelas conhecidas como
sexualmente transmissíveis.
 

Aqui na UFF, a preocupação com essa temática já faz parte da

rotina de um grupo de pesquisadores por cerca de 30 anos. O

Setor de DSTs, associado ao Instituto Biomédico, é um polo de

ensino, pesquisa e extensão, que realiza estudos sobre Aids,

Sífilis, Gonorreia, HPV, Hepatites B e C e outras infecções.

 

Além disso, o setor também oferece atendimentos voltados para a comunidade acadêmica e a

população em geral, entre os quais destacam-se: exame do colo do útero, testes rápidos de

sorologia para sífilis, HIV, hepatite, distribuição de materiais informativos e preservativos, além da

realização de pesquisas, com estudantes e meninos de comunidades do entorno, sobre o HPV,

que provoca o câncer de colo do útero.

 
A educação e o diálogo ainda são os melhores caminhos na prevenção contra essas doenças.
Então, use camisinha nas relações sexuais, faça exames preventivos, realize testes de sorologia e
procure as vacinas disponíveis nos centros de saúde, inclusive na UFF, que disponibiliza a
vacinação contra a Hepatite B. Nas unidades de saúde do governo é possível encontrar,
gratuitamente, doses de vacina contra o HPV para meninos e meninas, entre a faixa etária de 09 a
26 anos.
 
Caso queira obter mais informações sobre agendamento de exames, testes e vacinas, entre em
contato com o setor de DSTs da UFF pelo telefone 2629-2494/2495 ou pelo e-mail
dst@dst.uff.br. E o mais importante, cuide-se e oriente seus familiares e amigos sobre a
necessidade da prevenção!



comunicação de uma agenda positiva para a universidade. O material apresenta uma visão de

excelência acadêmica, inovação científica, responsabilidade fiscal, vanguarda internacional e

inclusão para os diversos setores da universidade. 

 

Confira abaixo a versão online da revista e tenha uma boa leitura!

Participe do seminário 'Inovação: desenvolvimento de projetos em uma universidade

empreendedora'. 30/11, no NAB.

Patricia Galindo lança 'Direito do Consumidor', na Livraria Icaraí. Dia 30/11, às 18h, na Livraria

Icaraí.

Vamos falar sobre diversidade e inclusão? Evento discute esse tema de 06 a 08/12. Coloque na

sua agenda!

Discutir sobre intolerância religiosa é preciso! Participe do evento que acontece amanhã, 30/11, às

18h, no Gragoatá.

Se exponha, mas não se queime! Participe da Campanha de Prevenção do Câncer da

Pele que será realizado no HUAP no dia 2 de dezembro!

EGGP/Progepe divulga resultado preliminar do PQUFF 2017

Resultado de Prêmio de Vídeo em Ciência, Tecnologia e Inovação

Conselhos Superiores:Edital - Eleição Representação da Comunidade

Síntese dos dados da UFF no Censo Superior 2016

INEP divulga Cronograma do Censo Superior 2017

Atenção! Alteração no prefixo para chamadas de longa distância

Ciclo de Palestras "A Voz da Pesquisa"

Acesse esses e outros informativos aqui!

https://issuu.com/imprensascs/docs/revista_uff_em_movimento_finalv18.c/22
http://www.uff.br/?q=events/inovacao-desenvolvimento-de-projetos-em-uma-universidade-empreendedora
http://www.uff.br/?q=events/inovacao-desenvolvimento-de-projetos-em-uma-universidade-empreendedora
http://www.uff.br/?q=events/patricia-galindo-lanca-direito-do-consumidor-na-livraria-icarai
http://www.uff.br/?q=events/iv-encontro-em-diversidade-e-inclusao-da-uff-entrelacando-conhecimentos
http://www.uff.br/?q=events/ciclo-de-palestras-religiao-politica-e-intolerancia-no-brasil-2
http://www.ebserh.gov.br/web/huap-uff/noticia-destaque-2/-/asset_publisher/Vuw2URN3X56u/content/id/2643572/2017-11-acao-realiza-exame-preventivo-de-cancer-de-pele-no-huap
http://www.ebserh.gov.br/web/huap-uff/noticia-destaque-2/-/asset_publisher/Vuw2URN3X56u/content/id/2643572/2017-11-acao-realiza-exame-preventivo-de-cancer-de-pele-no-huap
http://www.uff.br/?q=informativos


Feira: Abarca - Feira dos Sonhos Possíveis

03 de dezembro | Das 11h às 18h

Teatro:  'Dançando no Escuro', de Lars Von Trier
De 01 a 04 de dezembro | 20h

A história se passa em 1964, nos Estados Unidos. Selma Jezková

é uma imigrante tcheca que se muda para os EUA com seu filho

Gene, um garoto de doze anos. Ela tem uma doença hereditária

degenerativa que a faz perder a visão, algo que também vai

acontecer com seu filho. Saber que, nos EUA, existiam médicos

que poderiam operar Gene, foi o suficiente para fazê-la imigrar

para o país. Selma aluga um trailer na propriedade de Bill e de sua

esposa Linda, que se tornam seus vizinhos e onde vive

humildemente. Trabalha exaustivamente em uma fábrica com sua melhor amiga Carmen e guarda

tudo o que ganha para a cirurgia que evite que seu filho sofra o mesmo destino. Mas quando Bill

se vê em dificuldades financeiras rouba o dinheiro que Selma tinha economizado duramente. O

roubo é o ponto de partida para trágicos acontecimentos.

 

Ingressos: R$ 50,00 (inteira), R$ 25,00 (para jovens até 21 anos, estudantes e maiores de 60

anos). Classificação: 14 anos

Com o objetivo de criar um espaço de novas experiências para um

novo mundo, nasce ABARCA, feira dos sonhos possíveis. Onde as

possibilidades de consumo e vivências são firmadas de forma

sustentável e artesanal. Propõe-se, assim, caminhos possíveis para

uma nova relação de consumo com a vida, ao abarcar propostas de

música, alimentação, arte, moda, programação infantil,

autoconhecimento, artesanato, literatura e educação. O evento

reúne mais de 20 expositores e realizadores no teatro, jardim e varanda do Centro de Artes UFF,

no Campus da Reitoria, em Icaraí. 

 

12h - Meditação Para Todos

12h - Yoga Para Crianças

13h - Meditação Do Anahata Chakra, A Sede Do Coração

14h - Esquetes Com O Coletivo Transparente, Na Varanda Cultural

15h - Oficina De Tintas E Pigmentos Naturais Para Toda A Família

16h30 - Música Livre, Na Varanda Cultural

http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/abarca-feira-dos-sonhos-possiveis-2/
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/dancando-no-escuro/


Nvidia | UFF se torna primeiro Centro de Excelência em CUDA da América Latina

Jornal do Brasil | Especialistas rebatem relatório do Banco Mundial que prega o fim do ensino

superior gratuito

HUAP | Huap se destaca por atendimento a pessoas que convivem com o vírus da  Aids

 

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

                

 

A entrada é gratuita. 

 

http://www.nvidia.com.br/object/prbr_080311.html
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/11/26/especialistas-rebatem-relatorio-do-banco-mundial-que-prega-o-fim-do-ensino-superior-gratuito/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/11/26/especialistas-rebatem-relatorio-do-banco-mundial-que-prega-o-fim-do-ensino-superior-gratuito/
http://www.ebserh.gov.br/web/huap-uff/noticia-destaque/-/asset_publisher/mUhqpXBVQ6gZ/content/id/2643399/2017-11-huap-se-destaca-por-atendimento-a-pessoas-que-convivem-com-o-virus-da-aids
http://www.ebserh.gov.br/web/huap-uff/noticia-destaque/-/asset_publisher/mUhqpXBVQ6gZ/content/id/2643399/2017-11-huap-se-destaca-por-atendimento-a-pessoas-que-convivem-com-o-virus-da-aids
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/

