
Vacinação e Covid-19: especialistas da
Universidade esclarecem dúvidas no
Programa UFF Responde
Nesta edição do informativo, o nosso enfoque está no Programa “UFF
Responde”, veiculado no canal oficial da Universidade no Youtube. Todo
mês, compartilharemos aqui os principais assuntos discutidos por diferentes
especialistas da casa, sobretudo, na área da saúde. A temática da vez é a
vacinação contra o coronavírus. O tema continua em alta porque ainda são
muitas as dúvidas quanto ao combate à doença e aos imunizantes
disponíveis no país.

Confira abaixo um resumo dos vídeos veiculados neste mês de março e
clique nas imagens para assisti-los na íntegra. Se você deseja receber
notificações por e-mail ou no celular quando um novo conteúdo for postado
no Youtube da UFF, é só se inscrever no canal agora.

Por mais que o ritmo de vacinação ainda esteja lento no Brasil e um grupo
específico da população seja prioritário neste momento, algumas questões
ainda persistem e uma delas é a obrigatoriedade da vacinação. A professora
Regina Flauzino, do Instituto de Saúde Coletiva da UFF, foi uma das
convidadas no mês de março para responder essas perguntas: A vacinação
é obrigatória? É preciso se cadastrar para receber a vacina? Quais
documentos devo apresentar? Clique na imagem abaixo e assista o vídeo
agora!

http://bit.ly/3s48IiH


“Mas se eu já tive Covid-19, qual a necessidade de tomar a vacina?” Quem
nunca ouviu essa pergunta nos últimos dias? Com base em informações
puramente científicas, o professor André Ricardo, da Faculdade de
Medicina, esclarece essa dúvida bem comum  no imaginário de muitas
pessoas e ainda traz dados sobre quanto tempo dura a imunidade após a
aplicação da vacina. Clique na imagem e assista o vídeo na íntegra.

Gravidez e amamentação versus Covid-19 e vacinação. Muitas mães em

https://www.youtube.com/watch?v=9oYgV9rt3S8&list=PL1QL_6IiGub-yaJ-wm1BH4M-_H5eRf43t&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=GBZtmVLCvmo&list=PL1QL_6IiGub-yaJ-wm1BH4M-_H5eRf43t&index=7


período de aleitamento e futuras mamães têm se questionado quanto aos
riscos e benefícios dos  imunizantes nestas condições. Por isso, a
professora Tatiana Guimarães, da Faculdade de Medicina da UFF,  aborda o
tema e ainda explica se a vacina contra o coronavírus é indicada para
alérgicos ou para quem faz uso de outros medicamentos. Só clicar na
imagem abaixo para conferir.

Diferentes cursos de pós-graduação da UFF estão com inscrições abertas e
vagas destinadas para servidores, com isenção de taxa e gratuidade.
Confira abaixo o resumo das vagas e leia os editais neste link:

Língua Portuguesa - 2 vagas
Língua Portuguesa para estrangeiros - 1 vaga
Leitura e produção de texto - 2 vagas
Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão - 4 vagas

Fique atento aos prazos e não deixe de aproveitar essa oportunidade!

https://www.youtube.com/watch?v=eBdniweEchQ&list=PL1QL_6IiGub-yaJ-wm1BH4M-_H5eRf43t&index=7
https://bit.ly/31dxGQO


Nosso curso de Cinema e Audiovisual só arrasa e a partir de agora é
possível assistir gratuitamente a diferentes produções realizadas no curso,
que aliás já foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de Niterói.
 
O projeto “Filmografia do curso de cinema da Universidade Federal
Fluminense: memória, história e preservação” busca resgatar e disponibilizar
mais de quatro décadas de produções audiovisuais realizadas. Através do
Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual (LUPA), os alunos
responsáveis pelo projeto Vinícius Curvelo e Laura Batitucci reuniram
informações detalhadas de todos os filmes realizados no curso de cinema de
1972 a 2016.
 
Na página do projeto, é possível ter acesso a listagem com essas
informações e visualizar, gratuitamente, dezenas de filmes.

Servidores e terceirizados da Universidade, respondam a pesquisa sobre
vitimização e nos ajude a conhecer melhor os desafios relacionados à
segurança nos diferentes campi.
 
Trata-se de uma iniciativa do Laseg-UFF (Laboratório de Registro e Análise
em Segurança Universitária da Universidade Federal Fluminense), aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Sociais, Sociais Aplicadas,
Humanas, Letras, Artes e Linguística (CEP-Humanas UFF). Através desse
projeto, pretendemos transformar a UFF em um ambiente cada vez mais
seguro para todas e todos.
 
Por isso, sua participação é fundamental. Acesse o formulário agora.

http://www.cinevi.uff.br/lupa/filmes-da-uff/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY-e3EHCck9x5U2jQm-RFjAWtDuoKJi__HTDza3l-N9Y2Qjw/viewform
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E-book resgata história de João Cândido, o mestre sala dos mares
 
UFF promove Desfazimento Legal de bens móveis
 
UFF integra rede latinoamericana de desenvolvimento sustentável da ONU

Veja todos os informes

VIII Seminário Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano
De 25/03 a 26/03
 
Ciclo de Cinema – Nativas Narrativas
De 01/04/ a 29/04, às 19h
 
Ler o Mundo - Palestras Remotas do Primeiro Semestre
De 29/03 a 28/06, às 14h
 
Palestra: Abuso Sexual Infanto-Juvenil Durante a Quarentena
30/03, às 19h
 
III Encontro de Docentes da UFF divulga programação
De 07 a 09 de abril. Faça sua inscrição!

Veja todas as lives

http://www.uff.br/?q=informativos
https://www.viiiseminarioppgmcuff.com/
http://uff.br/?q=events/ciclo-de-cinema-nativas-narrativas
http://uff.br/?q=events/proex-divulga-o-evento-ler-o-mundo-palestras-remotas-do-primeiro-semestre
http://uff.br/?q=events/proex-divulga-palestra-abuso-sexual-infanto-juvenil-durante-quarenta
http://www.uff.br/?q=iii-encontro-de-docentes-da-uff-divulga-programacao
http://www.uff.br/?q=eventos


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: 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, visualize aqui

https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/30752/admin/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

