
O que se sabe sobre a crise hídrica
e os impactos no bolso do
consumidor?
 

Servidor (a), o que você sabe sobre a crise hídrica e o possível
racionamento de energia elétrica no Brasil? A conta de luz vai ficar ainda
mais cara este ano? Já vivemos na história recente do país, mais
precisamente no início nos anos 2000, o conhecido apagão energético. O
baixo volume de chuvas à época comprometeu os reservatórios de água das
hidrelétricas, que são até hoje a principal fonte de energia do país. Velhas
preocupações voltam à tona e geram mais uma vez inúmeros
questionamentos, até porque, ao que parece, estamos diante da maior crise
hídrica dos últimos 90 anos.
 
Para esclarecer um pouco a atual situação do país, a edição deste mês do
programa UFF Responde traz uma entrevista com Márcio Cataldi, professor
da Escola de Engenharia da Universidade e meteorologista. No bate-papo, o
pesquisador explica os principais motivos da falta de água nos reservatórios,
entre eles o aquecimento global, e ainda analisa os impactos desse
processo para a economia do país e para o bolso do consumidor. Embora as
indústrias sejam as principais responsáveis pelo consumo de água e
energia, cada um de nós pode fazer a diferença. Faça a sua também!
Confira a entrevista completa clicando na imagem abaixo!
 
Para quem ainda não sabe, o programa UFF Responde é produzido pela
Superintendência de Comunicação Social da Universidade e veiculado no
nosso canal oficial do Youtube. Inscreva-se agora para receber todas as
notificações de conteúdos e tenha acesso a outros materiais exclusivos,
como pesquisas e projetos da nossa Universidade, além de demais ações.
 

https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA


A EGGP (Escola de Governança em Gestão Pública) indica mais um curso
para a capacitação dos servidores da UFF. "Gestão de Processos com Foco
em Inovação" é uma iniciativa da Escola Nacional de Ciências Estatísticas
(ENCE) e está com inscrições abertas até o dia 09/07/2021.
 
Os interessados devem se cadastrar no site da Enap. O curso será ofertado
no período de 19/07 a 21/07/2021, nos respectivos horários: das 8h30 às
12h e das 14h às 17h30.
 
Saiba mais no blog de capacitação da EGGP.

Atenção, servidores. Desde o dia 22 de junho, última terça-feira, começaram
a ser tramitados pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI) novos
processos da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas e da Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio.
Confira abaixo e acesse o link para mais informações:

Empenho de bolsa e auxílios (PNAES)
Pagamento de bolsas e auxílios (PNAES)
Avaliação Imobiliária (SPIUnet)
Licença Pericial Externa ao Siass

Durante a pandemia de COVID-19, os trabalhadores da área da saúde que
atuam na linha de frente no combate à doença foram diretamente
impactados de diversas formas.
 
O PSIcovidA, projeto de pesquisa resultante da parceria entre a UFF, UERJ,
UNIRIO, UFRJ e UFOP, propõe a análise dos efeitos na saúde mental
desses profissionais durante o período pandêmico.
 
Conduzido pelas professoras Letícia de Oliveira e Mirtes Pereira, do
LABNEC - UFF, o projeto e seus objetivos serão apresentados em uma live
no dia 28/06, próxima segunda-feira, às 19h. O evento será transmitido via
YouTube através deste link. Não perca!

https://www.youtube.com/watch?v=9bJkWH0LePU
https://bit.ly/3vPP379
https://bit.ly/3wSQGSG
https://youtu.be/kY2hN1_oUp0


UFF cria processos, normas e sistemas para realização segura de
concursos docentes
 
Parada programada: Sistema de Chamados
 
Proex divulga Concurso de Desenhos da Casa da Descoberta - 2021
 
Coletânea reúne artigos que debatem a escrita nas Ciências Humanas
 
Palestras online de prevenção de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) para
servidores da UFF - 25/06 e 30/06

Veja todos os informes

Oficina sobre Renda Básica de Cidadania: Experimentos, Políticas e
Estratégias
Dias 24 e 25/06 - Inscriçõs abertas
 
Live sobre Saúde mental dos profissionais de saúde na pandemia de
Covid-19
Dia 28/06, às 19h, pelo canal do Youtube do PSIcovidA
 
Ética e Filosofia Política em Tempos de Pandemia
Dia 30/06, às 18h, pelo canal do YouTube das Ciências Sociais UFF-
Campos

Veja todas as lives

Receba as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail. 
Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF. 

http://www.uff.br/?q=informativos
http://uff.br/?q=events/universal-basic-income-workshop-experiments-policies-and-strategies-oficina-sobre-renda
http://www.uff.br/?q=events/saude-mental-dos-profissionais-de-saude-na-pandemia-de-covid-19
http://uff.br/?q=events/live-etica-e-filosofia-politica-em-tempos-de-pandemia
http://www.uff.br/?q=eventos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe068DoawxnALZAjhXOhEDvMsmiIW33-PobjbPnB1Pq4j3oQA/viewform
http://www.uff.br/newsletter
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