
E-books gratuitos para você
acessar na Editora Universitária
e no Sistema de Bibliotecas

Há dias que só queremos a companhia de um bom livro e uma xícara de
café. Em tempos de distanciamento social, a leitura tem sido um excelente
refúgio e fonte de resiliência para muitos de nós. E a razão é uma só: a
ciência tem desenvolvido com frequência pesquisas sobre o efeito que o ato
de ler provoca no cérebro humano e, de modo geral, nas nossas vidas.

O estímulo à criatividade e ao senso crítico são alguns dos benefícios da
leitura, mas não somente. O atual momento que estamos vivendo também
provoca solidão, estresse e ansiedade, sendo o livro um bom aliado. Por
isso nunca é tarde para nos dedicarmos à leitura de obras literárias,
acadêmicas e de outros gêneros, tanto para a sua satisfação pessoal quanto
para o seu aperfeiçoamento profissional.  

Dito isto, você já pode mergulhar de cabeça nas prateleiras virtuais da
Editora Universitária da UFF, que por sinal comemorou 35 anos de
existência recentemente. No site da Eduff, na seção “Biblioteca livre -
catálogo de e-books”, tem muitos exemplares digitais, em formato PDF e
E-pub, divididos por categorias, que podem ser baixados gratuitamente. Só
para aguçar ainda mais o seu interesse, tem livros na área de gestão e
negócios, meio ambiente, educação, ciência da informação e infantojuvenil,
que atende inclusive as demandas de pais e mães que dividem seu tempo

http://www.eduff.uff.br/index.php/biblioteca-livre


entre teletrabalho e atividades com seus filhos. Até mesmo indicações de
outras editoras universitárias que compartilham livros digitais sem custo você
encontra no site da nossa editora. 

E as nossas dicas de leitura não param por aqui. O Sistema de Bibliotecas
da universidade continua ativo neste período de pandemia e oferecendo
suporte à comunidade acadêmica. Por meio do Pergamum-UFF, uma
ferramenta que permite a consulta do acervo bibliográfico da universidade,
você encontra inclusive diferentes materiais disponíveis para leitura online,
como e-books, além de revistas científicas e trabalhos acadêmicos (teses,
dissertações, TCCs e outros).
 
Na categoria e-books são mais de 1300 exemplares gratuitos. Para ler ou
baixar o material, faça o login com sua senha do Portal IdUFF no site
www.proxy.uff.br e procure a obra por editora/fornecedora. Ou, caso
prefira, acesse o Pergamum-UFF com os dados do seu cadastro no sistema
de Bibliotecas. Se você ainda não possui essas informações, faça um pré-
cadastro agora, que aliás, será útil para o empréstimo de livro quando as
bibliotecas reabrirem. Em caso de dúvidas sobre como realizar pesquisas de
e-books e periódicos disponíveis no catálogo online, envie um e-mail para
sgri.cbi.sdc@id.uff.br

Você sabia?
 
A Editora da UFF e as diferentes unidades de bibliotecas que integram o
sistema da UFF possuem perfis e páginas nas mídias sociais com
informações atualizadas, dicas livros impressos e e-books gratuitos, eventos
e outras atividades. Para você não perder nada, comece a seguí-los nas
redes sociais. Encontre @eduff.editora no Instagram ou @editorauff no
Facebook. Em relação às bibliotecas, como são muitos perfis e páginas, faça
uma pesquisa a partir da #bibliotecasuff ou então acesse este link para
conhecer um pouco mais todas as unidades e suas formas de contato em
outros canais de comunicação: http://bibliotecas.uff.br/bibliotecas.

Servidores técnico-administrativos e docentes da UFF responsáveis por
atividades que possam integrar a programação da Agenda Acadêmica,
preparem-se! O cadastro se inicia hoje, dia 24 de setembro.
 
Este ano o evento será online, de 17 a 23 de outubro, com o tema
"Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira" e as informações
sobre inscrições e procedimentos já foram divulgadas. Cada Pró-reitoria
estará responsável pela organização da dinâmica de apresentação dos seus
programas. Os representantes das unidades de ensino, docentes e técnicos
administrativos interessados em cadastrar atividades devem entrar em
contato com os organizadores da Agenda Acadêmica para obter mais
informações a partir de hoje. Envie um e-mail para
agendaacademica@id.uff.br com o assunto: “Acesso administrativo para
Agenda Acadêmica 2020” e aguarde contato com novas instruções

https://proxy.uff.br/login/index.html
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Saiba mais aqui.

Se você tem acompanhado todas as edições do Comunica UFF, já sabe que
nesta seção estamos compartilhando diferentes conteúdos sobre a
operacionalização da gestão de riscos, com base no plano elaborado pela
Coordenação de Desenvolvimento Institucional, a Plad. A nossa ideia, ao
longo desse período, foi destacar a importância de se identificar, analisar e
buscar tratamento (soluções) para possíveis riscos associados aos
processos da sua unidade, seja acadêmica ou administrativa.
 
Após a etapa de proposição de soluções para mitigar e controlar os riscos,
faz-se necessário manter um monitoramento constante do processo em que
se identificou o problema. Nesta fase é importante verificar, supervisionar e
analisar criticamente a situação para identificar mudanças no nível de
desempenho requerido ou esperado. Tal atribuição cabe, preferencialmente,
ao gestor da área, ou seja, àquele servidor que tem contato direto com a
fonte do risco. Idealmente, essa etapa deve ocorrer ao longo de todo
processo de gestão do problema, inclusive para obter informações adicionais
para melhorar a avaliação dos riscos e a análise dos eventos, com base em
mudanças, tendências, sucessos e fracassos.
 
Acesse a página da Pró-reitoria de Planejamento e aprofunde o seu
conhecimento sobre o tema. Diferentes materiais encontram-se disponíveis
para o seu entendimento sobre a área de gestão de riscos. Em caso de
dúvidas, entre em contato pelo email angela_martins@id.uff.br ou
lohanamonaco@id.uff.br

Lá vem o Prêmio UFF de Excelência 2020! Após meses e até anos de
dedicação à sua produção científica, tecnológica e acadêmica, chegou a
hora de você ser reconhecido. Vamos premiar os nossos estudantes, e seus

https://bit.ly/35XAs0d
http://www.uff.br/?q=gestao-de-riscos-0


respectivos orientadores, além de outros pesquisadores e técnicos
administrativos pelos estudos e projetos desenvolvidos e apresentados no
ano passado. Os critérios para seleção são originalidade do trabalho e
relevância social, cultural, de inovação, entre outros. Veja como inscrever ou
indicar trabalhos/projetos para a premiação e confira as categorias
acessando o edital completo.

Estímulo à pesquisa e à inovação tem de sobra na UFF. Foram lançados
essa semana três editais de fomento à produção científica e tecnológica, a
partir de um investimento de cerca de 1,3 milhão de reais.
 
O Programa de Fomento à Pesquisa (FOPESQ) tem o objetivo de
viabilizar a compra de materiais de consumo para uso em laboratórios e
serviços de manutenção de equipamentos e é voltado para docentes em
regime integral do quadro permanente da universidade. O Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) busca auxiliar
projetos desenvolvidos sob a coordenação e orientação de pós-doutorandos
da UFF, na modalidade iniciação científica. Já o Auxílio à Publicação visa
estimular a publicação de artigos em revistas internacionais de prestígio, a
partir do pagamento de taxas de publicação de artigos aceitos entre agosto
de 2020 e agosto de 2021 e é voltado para docentes e técnicos
administrativos da UFF. Os editais FOPESQ e PIBIC estão aceitando
propostas até 05/10, e o Auxílio à Publicação, a partir de 01/10.
 
Saiba mais aqui  e aproveite a oportunidade!

DAP faz comunicado sobre ressarcimento de plano de saúde
 
Inscrições Abertas para o "International Course on Epidemiology for
Microbiology" (ICEM) - UFF 2020

Pauta CEPEx - Sessão Ordinária de 23/09/2020

E-book grátis: A relação entre movimentos da dança e geometria

SEI: Implantação do Sistema Eletrônico de Informações da UFF completa
três anos

Veja todos os informes

Roda de conversa "Jogos e brincadeiras na construção da identidade
negra"

https://bit.ly/3mF1gYS
https://bit.ly/33JCZIo
http://www.uff.br/?q=informativos
http://www.uff.br/?q=events/proex-divulga-roda-de-conversa-intitulada-jogos-e-brincadeiras-na-construcao-da-identidade


Dia 24/09, às 19:00, pela plataforma Google Meets, com inscrição prévia
 
Exposição Virtual: 50 anos de história da Superintendência de
Documentação da UFF
Dia 25/09, às 15:00
 
Palestra: "Um passeio divertido e curioso pela Matemática sob o olhar
de Malba Tahan"
Dia 25/09, às 15:00, na página www.proex.uff.br/ematividade

Webencontro “Direitos da Pessoa na Terceira Idade”
Dia 29/09, às 18:00, pela plataforma Google Meets, com inscrição prévia
 
Comitê UFFGen convida para o VII Workshop de acesso ao patrimônio
genético e/ou conhecimento tradicional associado
Dia 02/10, às 14:00, pela página do Facebook da Parabolicamará.ichf.
 

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.

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
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