
O nosso quadro "Quem é você fora da UFF" deste

mês apresenta uma técnica administrativa bem

versátil, que além de secretária executiva da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas, também é atriz.

Entre os dias de semana repletos de trabalho,

Veronica Romeo ainda reserva um tempinho para

fazer a leitura dos textos das peças teatrais que ela

participa. Quer saber como começou essa história?

Clique aqui ou na imagem ao lado e assista! Aliás,

você pode ser o próximo a participar deste quadro.

Que tal mostrar para toda a UFF seus talentos e

alguma outra atividade que você se dedica para

além dos muros da universidade? Chegou a sua

vez! Mande um e-mail para a gente agora:

dms.scs@id.uff.br

Quem é você fora da UFF?

https://youtu.be/0nqV96I52SY
https://youtu.be/0nqV96I52SY


A programação do 1º Seminário Científico dos Servidores da UFF está completa e muito

interessante! No dia 30/10 esperamos você para refletir sobre os relatos de experiência acerca da

universidade, produzidos pelos próprios servidores da UFF. Serão diversas apresentações nas

áreas de gestão pública, inclusão, diversidade, direitos humanos e muito mais! Quem participar da

conferência de abertura e de um grupo de discussão ou de dois grupos de discussão receberá um

certificado e terá sua falta abonada. E mais! Os 100 primeiros que realizarem seu cadastro na

secretaria do evento (Auditório Bloco O, Campus do Gragoatá) ganharão uma bolsa

personalizada com um livro da Eduff e revista da FAPERJ. Faça parte deste grande encontro. 

Clique neste link e veja os locais de apresentação, horários e forma de inscrição. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a comissão organizadora do evento: 

comissaocientuffisem@gmail.com

Ei, servidor, agora ficou mais fácil dar entrada no seu pedido de incentivo à qualificação. Basta

abrir um processo no Sistema Eletrônico de Informações da UFF, o SEI. 

Acompanhe o passo a passo e veja como é rápido e simples. Lembrando que o incentivo à

qualificação é um direito de todo servidor, instituído pela Lei 11.091/2006, voltado para aqueles

que possuem educação formal superior ao exigido para o cargo do qual é titular.  

UFF é uma das oito universidades brasileiras avaliadas pelo Round University Ranking

EGGP/PROGEPE divulga programação completa do I SECIENUFF

Eduff terá livros com descontos na Feira dos Afetos, no Centro de Artes

Capacitação presencial "Avaliação de Programas e Políticas Públicas" em parceria com

IBGE

Conheça o PPI e ajude-nos a construir uma gestão mais participativa

Esclarecimentos sobre a Avaliação de Desempenho a partir das medidas relativas às FGs

Eduff e Hucitec lançam primeiro volume da nova coleção de história econômica do Brasil

https://www.even3.com.br/secienuff/
mailto:comissaocientuffisem@gmail.com
http://www.uff.br/?q=processo/incentivo-qualificacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm


Conselhos Superiores: Eleição Representação Técnico-Administrativa para os Conselhos

Superiores

A UFF Petrópolis, o desenvolvimento regional e sua proposta pedagógica inovadora

R$ 1,2 milhões de reais de livre ordenação são liberados para as unidades acadêmicas

1ª Exposição UFF Antártica: Estação Polar Rede GEAL-UFF, Difusão Científica & Inclusão Social

SAÚDEANTAR. A inauguração será no dia 25 de outubro, às 9h. Saiba mais.

| Dias 29/10 a 31/10 e 04/11 a 11/11, das 14h às 17h

Encontro com a História: fascismo, bolsonarismo e "marxismo cultural". Palestra ministrada pelo

Prof. Demian de Melo.

| Dia 29/10, às 18h30, no campus do Gragoatá

Relatos BioÁfricos, com o quadrinista Estevão Ribeiro, criador das tirinhas "Os passarinhos" e "Rê

Tinta".

| Dia 30/10, às 13h30, no campus do Gragoatá

O Promova vai fazer sua estreia com a promoção do esporte paralímpico por meio de iniciativas,

debates e capacitação para incentivar a prática do esporte por alunos(as) com deficiência.

| Dia 30/10, às 14h, no campus do Gragoatá

O SciVal oferece acesso rápido e fácil ao desempenho da pesquisa de mais de 15.500 instituições

científicas e a seus pesquisadores associados em 231 países. Participe do Workshop

Conhecendo a ferramenta de pesquisa científica Scival.

| Dia 31/10, das 10h às 12h, no campus da Praia Vermelha

http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/?q=events/1a-exposicao-uff-antarticaestacao-polar-rede-geal-uff-difusao-cientifica-inclusao-social
http://www.uff.br/?q=events/encontro-com-historia-fascismo-bolsonarismo-e-marxismo-cultural
http://www.uff.br/?q=events/relatos-bioafricos-com-o-quadrinista-estevao-ribeiro
http://www.uff.br/?q=events/promova-2019
http://www.uff.br/?q=events/conhecendo-ferramenta-de-pesquisa-cientifica-scival
http://www.uff.br/?q=events/conhecendo-ferramenta-de-pesquisa-cientifica-scival


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

                        

http://www.uff.br/newsletter
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https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
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