
Estamos de volta com o "Quem é você fora da

UFF?", o quadro que faz a gente conhecer um

pouquinho mais desses seres humanos incríveis

que fazem a nossa universidade acontecer. Na

edição deste mês, descubra a história do ator e

professor de veterinária Luciano Antunes, que

encontrou a realização profissional nessas duas

carreiras tão diferentes entre si, mas que também

acrescentam muito uma a outra. Confira o vídeo.

E você? O que faz de interessante fora da

UFF? Envie um email para dms.scs@id.uff.br e

conte pra gente.

Quem é você fora da UFF?

Você já conhece os cursos online disponibilizados pela Escola Nacional de Administração

Pública? Com temas como acesso a informação, gestão de pessoas, gestão orçamentária, entre

outros, os cursos oferecidos pela ENAP são todos gratuitos e voltados à capacitação dos

agentes públicos. Veja os cursos disponíveis aqui  e não perca essa oportunidade.

https://www.youtube.com/watch?v=tp3O9aTX_Iw&feature=youtu.be
https://youtu.be/tp3O9aTX_Iw
https://bit.ly/38Krvpz


O projeto UFF Mais Leve ganhou uma nova edição!

Buscando promover mais consciência sobre comportamento alimentar e hábitos de vida

saudáveis, a CASQ/PROGEPE desenvolveu o grupo de reeducação alimentar "UFF Mais Leve". 

Diferentemente do grupo vinculado ao "Cuidando de quem cuida", esta edição será aberta a

qualquer servidora da UFF. Os encontros visam estimular mulheres a compartilharem suas

dificuldades, medos e anseios e ajudá-las no seu objetivo comum de perda de peso. O início será

dia 06/03, no Campus Gragoatá, em Niterói. Serão 8 encontros semanais, às sextas-feiras, de 9h

às 12h. As interessadas deverão enviar um e-mail até 21/02 para dpvs.casq.progepe@id.uff.br

informando sua idade, peso e altura. Mais informações aqui.

Os servidores técnico-administrativos e docentes já podem voltar a solicitar Licença para

Capacitação e Autorização para Afastamento no País e no Exterior, pelo Sistema

Eletrônico de Informações. No entanto, em função dos Decretos 9.991, de 28/08/2019 e 10.193,

de 27/12/2019 e da Portaria MEC 204, de 06/02/2020, a UFF precisou adequar suas normas

internas a esses instrumentos legais. Confira aqui as principais mudanças.

Eduff lança estudo antropológico sobre cursos técnicos

UFF promove Grupo de Reeducação Alimentar para Servidoras no Gragoatá

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 19/02/2020

Edital PIBIC Ensino Médio 2020-2021

Alunas da UFF no 1º Concurso Nacional de Audiovisual da Andifes - assistam os vídeos

Questionário de avaliação do mapeamento de vagas e lotação dos servidores técnico-

administrativos ingressantes em 2019

Edital PIBIC 2020/2021

Repositório Institucional da UFF novamente no ar

Sistema de Ponto: servidores terão mais tempo para correções

Zumbis chegam à Eduff em novo lançamento

https://bit.ly/2VedBb4
https://bit.ly/2HC9sGa


PROAES informa que as inscrições para o Curso de Capacitação de Voluntário do CVV

Comunidade estão abertas

Vem aí a II Oficina "Os desafios na inclusão do aluno com deficiência na sala de aula"

UFF promove Oficinas de Desenvolvimento para servidores Docentes

PROAES realiza a primeira reunião do Acolhimento Estudantil

Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativ o eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúv idas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, v isualize aqui
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