
60 anos de excelência: você é parte da
trajetória de sucesso da UFF, servidor!
 

Somos mais de 7 mil técnicos administrativos e docentes desenvolvendo
novas ideias, compartilhando saberes e fazendo da UFF uma das
instituições de ensino mais respeitadas do país nessas 6 décadas.

No dia 18 de dezembro, a Universidade completa 60 anos de história e
temos muito a nos orgulhar. Acompanhamos, nos últimos anos, inúmeras
iniciativas determinantes para o nosso crescimento, como a adesão ao
Reuni, a consolidação das políticas de assistência estudantil e o início do
sistema de cotas, o estabelecimento de acordos de cooperação técnica com
muitos países, o desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão de
relevância e impacto social, além de muitas outras grandes ações.

O resultado de todo esse empenho está na excelência de cada um dos 126
cursos de graduação e 127 cursos de pós-graduação stricto sensu. Está no
mercado de trabalho através do brilhantismo dos nossos egressos. Está no
progresso da ciência através dos estudos de ponta conduzidos pelos nossos
pesquisadores. E tudo isso só se torna realidade devido ao seu trabalho,
dedicação e boa vontade, servidor (a).

Nesta edição especial do Comunica UFF, vamos trazer depoimentos e
relembrar alguns projetos e pesquisas que foram ou vêm sendo realizados
nos últimos anos, além da agenda de eventos comemorativos. Os trabalhos
aqui citados não esgotam todos os grandes feitos da Universidade, porque
são muitos, mas reúnem iniciativas que nos enchem de orgulho e que
projetaram e ainda projetam a UFF para além dos seus muros. Amanhã,



temos muito a comemorar porque nós somos os principais responsáveis por
essa história que vem sendo escrita a muitas mãos. Parabéns, Universidade
Federal Fluminense!

A Universidade Federal Fluminense (UFF) está completando 60 anos em
dezembro de 2020. São seis décadas de uma história muito sólida de
desenvolvimento e inclusão na educação superior brasileira. Nesta
mensagem, gostaríamos de reconhecer e valorizar o papel essencial dos
servidores, sejam eles da carreira docente ou técnica-administrativa.

Não há dúvidas que a UFF chegou ao seu sexagésimo aniversário sendo
uma das maiores e melhores universidades do país, devido ao brilhantismo
e dedicação de seu corpo docente e técnico-administrativo. Afinal de contas,
a instituição é composta de pessoas, milhares de histórias individuais de luta
e superação que contribuíram para elevar a UFF ao seu posto de excelência
nacional e internacional. 

Durante um ano extremamente desafiador, a força, coragem e inovação de
nossos servidores tiveram papel transformador da forma como se faz ensino,
pesquisa e extensão. A UFF estreitou seus laços com o estado do Rio de
Janeiro e intensificou seu impacto social a partir da garra de um corpo
docente e técnico-administrativo que desenvolve suas atividades com
verdadeira paixão e responsabilidade. 

Mais do que nunca, temos um orgulho imenso de ser UFF, uma comunidade
acadêmica vibrante e potente que se uniu durante um ano difícil.
Celebramos 60 anos e renovamos os votos por um ano de 2021 melhor, com
muita saúde, paz e amor!

Leucemia: pesquisadores da UFF descobrem moléculas capazes de
combater a doença

O estudo, realizado pelo Grupo de Síntese Orgânica do nosso Instituto de
Química, em parceria com a Fiocruz, teve destaque na mídia e em revista
científica internacional devido a sua relevância social, já que os
pesquisadores descobriram moléculas capazes de combater a leucemia.
Saiba mais: https://bit.ly/37qy2q0 

UFF é centro de referência nacional no tratamento de síndromes
decorrentes da Zika Vírus

https://bit.ly/37qy2q0


O Hospital Universitário Antônio Pedro se tornou, em 2016, um dos dois
únicos centros de referência nacional no atendimento e tratamento de
neuropatias periféricas graves e de Síndrome de Guillian-Barré, decorrentes
do surto de Zika vírus no país. Relembre aqui: https://bit.ly/3opMxRV 

Radar instalado na UFF permitirá redução de impactos ambientais na
Baía de Guanabara

Nos últimos anos, a UFF passou a assumir uma posição de protagonismo na
redução dos danos causados pela poluição na Baía de Guanabara com a
instalação do radar Banda X. O aparelho permite reconhecer em tempo real
mancha de óleo ou lixo na Baía, possibilitando uma atuação mais efetiva das
companhias de limpeza, além de ser capaz de funcionar como radar
meteorológico e controlar o tráfego marítimo. Mais informações:
https://bit.ly/36r54Ha 

Alunos da UFF desenvolvem próteses robóticas de baixo custo

Envolvendo alunos de Medicina, Computação, Engenharia e de
Telecomunicações da universidade, o projeto Reach visa a criação e
montagem de próteses robóticas de baixo custo para pacientes amputados.
A equipe criou um protótipo de uma mão robótica controlada por movimentos
humanos através da plataforma Arduino. Confira: https://bit.ly/36opoJh 

Professora da UFF ganha prêmio internacional com pesquisa anti-
tuberculose 

Recentemente, a pesquisa do Laboratório SupraSelen ganhou um prêmio
internacional ao apresentar estudos inéditos em química supramolecular. O
estudo investigou a sintetização de moléculas de selênio para criação de
medicamentos novos e melhores para o tratamento da tuberculose. Leia
aqui: https://bit.ly/3qjygb6 
 

Assistente social, professora aposentada da universidade e uma das
fundadoras da Unidade Acadêmica de Campos dos Goytacazes, Conceição
de Maria Costa Muniz tem muito a contar sobre movimento estudantil, luta e
UFF. Clique na imagem abaixo e confira o depoimento.

https://bit.ly/3opMxRV
https://bit.ly/36r54Ha
https://bit.ly/36opoJh
https://bit.ly/3qjygb6


Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque Jr. foi o primeiro reitor eleito
diretamente pela comunidade acadêmica. No depoimento, ele destaca o
quanto a UFF tem contribuído para a formação de profissionais em
diferentes setores da sociedade. Confira abaixo.

Na página comemorativa dos 60 anos você tem acesso a esses e outros
depoimentos de pessoas que fizeram diferença na Universidade. Não deixe
de conferir aqui.

Centro de Atendimento ao Idoso da UFF é referência nacional no
tratamento do Alzheimer
 
Com foco na melhoria da qualidade de vida de quem chegou à terceira
idade, foi criado há 20 anos o Centro de Referência de Atenção à Saúde do
Idoso de Niterói (Crasi), conhecido como Mequinho, no Centro de Niterói. O
local promove ações de prevenção e tratamento de doenças da velhice, em
especial, o Mal de Alzheimer. Conheça: https://bit.ly/37okUSe

https://www.youtube.com/watch?v=OCKHSgqamL8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4blvJtA5UxU&t=5s
http://www.uff.br/?q=60anos/depoimentos
http://www.uff.br/?q=noticias/09-01-2019/centro-de-atendimento-ao-idoso-da-uff-e-referencia-nacional-no-tratamento-do


 
Quando a clínica se transforma em camarim: projeto da UFF recupera
saúde bucal e autoestima de mulheres com câncer
 
O projeto Cinderela, idealizado por uma estudante de odontologia, é também
um excelente trabalho desenvolvido na Universidade, pois busca fortalecer a
autoestima de mulheres com câncer. Além de oferecer a essas pacientes
atendimento odontológico e orientações sobre saúde bucal, também são
realizadas atividades que vão desde maquiagem profissional até oficina de
lenços, ajudando na melhor aceitação e enfrentamento da doença. Confira:
https://bit.ly/37okUSe 
 
Ciência para todos e por todos: UFF reúne esforços para produção de
álcool 70% em grande escala
 
Frente ao atual cenário de pandemia, uma das importantes ações da UFF no
combate ao coronavírus foi a produção de álcool 70% INPM, realizada pelo
Laboratório Rodolpho Albino – LURAEX, em parceria com as Faculdades de
Farmácia e de Química. O LURAEX produziu 397 galões de 5L de álcool
70% glicerinado, totalizando 1.985L para atender às demandas do  HUAP,
da Universidade e da sociedade. Saiba mais: https://bit.ly/3mw5nG8 
 
É preciso coração para fazer uma revolução: projeto da UFF discute
urgência de se pensar sobre populações de excluídos

O projeto PIPAS é mais uma iniciativa que presta serviço para a
comunidade. Focado na área de Pedagogia Social, há 18 anos forma
educadores de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O
trabalho abrange não somente acompanhamento escolar, mas oferecimento
de cursos de informática, esportes e lazer, permitindo que o jovem enxergue
novas formas de viver, afastando-o da violência e criminalidade. Mais
informações: https://bit.ly/2JiRInM 

Horta Escolar: projeto da UFF integra nutrição e educação ambiental
 
Buscando despertar o interesse e proporcionar a estudantes de diferentes
gerações uma alimentação saudável e livre de agrotóxicos, foi idealizado o
projeto Horta Escolar, aplicado na Escola Municipal Alberto Francisco Torres,
em Niterói, com apoio da Faculdade de Nutrição da UFF. O projeto funciona
como um laboratório vivo, permitindo o desenvolvimento de diversas
atividades pedagógicas nas áreas de nutrição, biologia e educação
ambiental, além de trabalhar valores como o senso de cooperação e
trabalho coletivo nos alunos. Confira: https://bit.ly/3fTyGA2 
 

 
Qual a história da internacionalização da UFF?
Dia 17/12, às 11:00, com transmissão pelo canal do Youtube da
Superintendência de Relações Internacionais da UFF.

https://bit.ly/37okUSe
https://bit.ly/3mw5nG8
https://bit.ly/2JiRInM
https://bit.ly/3fTyGA2
https://www.youtube.com/watch?v=cOhMOemHiT4&feature=youtu.be


 
UFF: 60 anos de história e trabalho 
Dia 17/12, às 15:00, no canal oficial da UFF no Youtube
 
Cine Debate - Mostra de Cinema - UFF 60 anos.
Dia 17/12, às 19:00, com transmissão pelo canal do Youtube do Centro de
Artes.
 
Vídeo-mosaico da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF
Dia 18/12, às 13:00, no canal do Centro de Artes UFF no Youtube
 
Evento Abrindo Trilhas: Educação e Tecnologia com Lançamento do
livro narra trajetória de Waldimir Longo e inaugura Selo Memória UFF
Dia 18/12, às 15:00, no canal oficial da UFF no Youtube
 
Solenidade Oficial de Encerramento dos eventos comemorativos dos
60 anos 
Dia 18/12, às 18:30, no canal oficial da UFF no Youtube 
  
UFF - 60 anos de imagens e memórias
Dia 18/12, às 20:00, no canal oficial da Unitevê no Youtube

 

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

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/
https://www.youtube.com/watch?v=YiOufQ6YMew
http://bit.ly/3moAwdV
http://uff.br/?q=events/video-mosaico-da-orquestra-sinfonica-nacional-da-uff
https://www.youtube.com/watch?v=yPzFy-EeQvU
https://www.youtube.com/watch?v=1x2TbdHRHSc
https://www.youtube.com/uniteveuff
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff

