
28 de outubro: Dia do(a) Servidor(a)
Público(a)
 

28 de outubro é o dia de cada técnico administrativo e docente da UFF que
realiza com responsabilidade e presteza o seu trabalho enquanto servidor de
uma das maiores Universidades públicas desse país. Cada um de nós, nas
mais diferentes áreas de trabalho, contribui diariamente para a realização do
sonho de muitos jovens, para o desenvolvimento e entrega de pesquisas de
altíssima qualidade, além de projetos únicos que atendem direta e
indiretamente pessoas da comunidade interna e externa.
 
Em homenagem a essa data e ao empenho dos(as) servidores(as) da UFF,
o reitor da Universidade, o professor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, e a
pró-reitora de Gestão de Pessoas, Aline Marques, têm uma mensagem
especial para você. Clique aqui ou na imagem abaixo e assista ao vídeo. 
 
 

Estamos vivendo uma mudança no perfil epidemiológico da pandemia do

novo coronavírus no Estado do Rio de Janeiro e, por essa razão,

convidamos você, servidor(a) da UFF, para preencher o 2º Formulário de

Vigilância em Saúde - Covi-19
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A iniciativa é da Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de

Vida (CASQ/PROGEPE) e visa ampliar estratégias de suporte aos

servidores. Não é preciso se identificar e o preenchimento é muito rápido. 
Contamos com a sua participação. Preencha até 10 de novembro:

https://bit.ly/3vQsPUa 

A cerimônia de encerramento da Agenda Acadêmica 2021 acontece
amanhã, dia 29 de outubro. Após mais de 20 dias de atividades e do total
empenho da Universidade, o evento chega ao seu fim e conta com a sua
participação para prestigiar esse momento. Na ocasião, também serão
homenageados os servidores, estudantes e funcionários terceirizados
vitimas da Covid-19.
 
Acesse, às 17h, o canal da UFF no Youtube: https://bit.ly/3EkTQSy

Na última terça-feira, dia 26 de outubro, a UFF foi homenageada em sessão
solene na Câmara dos Vereadores de Niterói em virtude das diversas
iniciativas de enfrentamento da pandemia de Covid-19.
 
Para o reitor da UFF, a homenagem é uma valorização importante da
atuação de excelência das universidades públicas e do Sistema Único de
Saúde (SUS) na produção de conhecimento acadêmico, de um lado, e na
prestação de serviço de saúde gratuito e de qualidade, de outro. “Niterói foi
premiada internacionalmente pelo protagonismo no combate à Covid-19.
Isso foi possível pelas redes de cooperação entre diversas entidades, como
a Prefeitura, a UFF e o HUAP. Essa homenagem reconhece o relevante
papel dos servidores da Universidade que atuam na linha de frente ou
desenvolvem pesquisas para avançar o conhecimento sobre a pandemia”.
 
Leia a matéria completa e conheça os servidores e líderes homenageados:
https://bit.ly/2XLwS7y

PROEX divulga o projetos de extensão: "Aonde foi parar o meu lixo?" e
"Natação Adaptada Para Pessoas com Deficiências"
 
Boletim Unitevê - UFF inaugura escultura em homenagem às vítimas da
COVID-19
 
Novos processos administrativos são implantados no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI
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Boletim Unitevê - Retorno às Aulas no COLUNI
 
“Mulheres na Ciência”: Grupo de Trabalho da UFF é contemplado em edital
do British Council
 
PROEX informa aos coordenadores de extensão que 31/10/2021 é o último
dia para o registro das Ações de Extensão no SIGProj

Veja todos os informes

Projeto Trote Cultural UFF comemora 20 anos em live durante Agenda
Acadêmica
Dia 28/10, às 18h, com Transmissão pelo canal Youtube da Unitevê
 
IV Encontro da RBChina
De 08 a 11/11. Confira a programação!
 
Semana do Servidor 2021: Live Tira-dúvidas SouGov
Dia 29/10, às 11h, com Transmissão pelo canal do Youtube da Progepe
 

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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