
Lá se vão 2 anos de Comunica UFF! E sempre com

a tarefa de manter os servidores informados sobre

a nossa universidade, buscamos pautas que

estejam direcionadas para as mais diversas áreas:

do institucional aos serviços de saúde, de

tecnologia a esportes e meio ambiente. Tudo isso

sendo trabalhado de maneira descontraída e

informativa, porque o nosso objetivo é que você

conheça mais e melhor sobre o seu local de

trabalho. Então, esta edição do Comunica possui

dois objetivos: agradecer e contar as novidades

para os próximos meses.
 

 

Comemorar é maravilhoso, mas agradecer é essencial, pois somos gratos por cada retorno

(críticas, correções, elogios e outros) de vocês, técnicos administrativos e docentes. E é nesse

clima de comemoração que lançaremos dois novos quadros que pretendem proporcionar uma

integração ainda maior entre nós, servidores.
 

 

O primeiro deles é o de "Cursos e Oportunidades", um espaço onde divulgaremos

oportunidades de projetos e cursos de capacitação oferecidos pela universidade, para que vocês

possam aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades em suas respectivas áreas de trabalho.

Aliás, você já pode conferir a nossa dica de hoje na seção abaixo. 
 

 

Já em substituição ao quadro “Conte Sua História”, teremos uma vez por mês o “Quem é você

fora da UFF?”. Quantos de vocês realizam outras atividades fora da universidade? É o

administrador que é fotógrafo. A assistente em administração que também é maquiadora. A

produtora cultural que é cantora. Qual é a sua segunda atividade, talento ou habilidade externa?

Queremos conhecê-lo um pouco melhor. Se você se identificou com o quadro, nos envie um e-

mail (dms.scs@id.uff.br) ou indique algum colega que se encaixe neste perfil para entrarmos em

contato.
 

2 anos de Comunica UFF e vem novidade por aí!
 



Na estreia deste novo quadro, vamos apresentar

a Fernanda Cupolillo, revisora de textos na

instituição e psicóloga para além dos muros da

universidade. Apaixonada pela área, ela nos

conta neste vídeo como se envolveu com a

psicologia e o quanto essa atividade influencia o

seu trabalho aqui na UFF (e vice-versa). Clique

na imagem e confira o seu relato.
 

 

Caso você queira sugerir um novo quadro ou até

mesmo pauta, envie-nos um e-mail. Os nossos

canais de comunicação estão sempre abertos

para vocês, servidores.

Existem 3 vagas disponíveis para servidores

via PQI no mestrado Diversidade e Inclusão.

O processo seletivo é composto de duas

etapas: a primeira são exames escritos e a

segunda é uma prova oral. As inscrições

estarão abertas até o dia 7 de agosto, e o

resultado final será liberado a partir de 16 de

setembro. Confira o edital e participe!

O projeto de extensão Espaço Aberto de Aprendizagem em Gestão, do Departamento de

Empreendedorismo e Gestão, estará oferecendo uma série de cursos ao longo do mês de

agosto, entre eles o "Oportunidade de negócios para empreendedores imigrantes". Dia 15

de agosto, às 19h.

Mais de uma centena de docentes ativos atuam em cada uma das dez maiores unidades

de ensino da UFF

Campanha Solidária Amor em cada fio- 4ª edição

Edital para seleção de docente tutor para o grupo PROPET BIOFRONTEIRAS

6ª Edição do Curso Internacional de Epidemiologia para Microbiologia - UFF

Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena de Macaé promove curso na UFF

https://youtu.be/CyqssihVx4Y
https://bit.ly/2LRmzYc
https://bit.ly/2FKx6Q5


Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

Parceria entre UFF e Prefeitura de Niterói ampliará acesso de deficientes
auditivos às informações de saúde  

A PROEX divulga o curso "Técnicas de Autoajuda para Desativação do Estresse",

ministrado pelo doutor Fernando Gregório da Silva, que visa ensinar técnicas que

envolvem o conhecimento corporal e o autoconhecimento. O curso é gratuito e as vagas

(limitadas) estarão abertas até 6 de agosto. | Entre os dias 07 de agosto e 25 de setembro,

das 14h30 às 17h, no Campus Valonguinho

Estão abertas as inscrições para a 6ª Jornada de Bioética do PPGBIOS. O objetivo desta

edição será discutir as múltiplas formas de opressão que ocorrem no mundo, suas práticas

e culturas vigentes. | Dias 7 e 8 de agosto, às 9h, na UERJ

Nos dias 09 e 10 de setembro vai ocorrer o "II

Simpósio do Setembro Amarelo: Construindo

Caminhos" e você, servidor, por contribuir com

Atendimento da Divisão de Gestão de Lotação - IMPORTANTE

Distribuição dos docentes por sexo. Nutrição e Enfermagem mais mulheres. Estudos

Estratégicos e Física mais homens

Treinamento para pró-reitores, superintendentes e diretores sobre o sistema de ponto

eletrônico

Em Carta de Vitória, Andifes se posiciona sobre orçamento das universidades e o Future-

se

Extinção de Funções Gratificadas de níveis 4 a 7 e reestruturação administrativa

UFF divulga cartilha sobre assuntos periciais

Edital de Eventos 2019 - Último dia

IV Campanha do Agasalho

Prolem abre vagas para o curso de Língua Portuguesa Instrumental

Coleção de livros de professora da UFF é aprovada pelo Programa Nacional do Livro e do

Material Didático

Institutos de Química, História e Biologia tem os maiores IQCD

Livro didático de Língua Portuguesa escrito por professoras da UFF é aprovado pelo MEC
 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=node/14361
http://www.uff.br/?q=events/curso-de-tecnicas-de-autoajuda-para-desativacao-do-estresse#
http://www.uff.br/?q=events/abertas-inscricoes-para-6a-jornada-de-bioetica-do-ppgbios
http://www.uff.br/?q=informativos


este grande evento. Técnicos administrativos e

docentes estão convidados a enviar, até o dia 18

de agosto, propostas de trabalhos científicos que

estejam de acordo com o tema do evento: saúde

Mental e seu envolvimento no ambiente de

trabalho e familiar; assim como todos as fatores

desencadeantes para o risco do suicídio e

adoecimento mental (estresse, ansiedade,

burnout e depressão). Os trabalhos devem ser

originais e ser encaminhados sob a forma de

resumo simples. Os aprovados apresentarão a

proposta em formato de pôster nos dias do evento. Confira neste link mais informações sobre o

evento e participe.

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://bit.ly/2Spg932
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

