
Nessa edição do "Quem é você fora da

UFF", conheça a história de Alexandre Ferreira,

que concilia suas atividades como servidor da

universidade com o atletismo. Alexandre é

apaixonado pelo esporte e já ganhou várias

medalhas. No vídeo, ele contou pra gente um

pouquinho da sua trajetória. Confira aqui!

Você também pode participar desse quadro! Quer

compartilhar com a universidade alguma atividade

interessante ou indicar algum colega para o

quadro? Mande um email para dms.scs@id.uff.br

Na próxima terça-feira, 03/12, é comemorado o dia internacional das pessoas com deficiência e

para tratar desse tema vai acontecer o Fórum de Acessibilidade e Inclusão da UFF. A atividade é

realizada pela Comissão UFF-Acessível e pelo Diretório Central dos Estudantes da UFF e propõe

a disseminação de informações, a reflexão e a troca de experiências para fomentar o trabalho e

as ações para uma UFF mais inclusiva e acessível. Confira aqui a programação.

Hoje, dia 28/11, a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura de Niterói estão assinando um

importante contrato de cooperação. Essa parceria prevê o investimento de aproximadamente R$

Quem é você fora da UFF?

https://youtu.be/HItLwnAwmUI
https://youtu.be/HItLwnAwmUI
http://www.uff.br/?q=uff-realiza-forum-de-acessibilidade-e-inclusao-no-dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia


30 milhões de reais na universidade e estabelece o Programa de Desenvolvimento de Projetos

Aplicados, que busca realizar projetos voltados para a solução de problemas públicos concretos

do município. O programa faz parte do Plano Estratégico Niterói que Queremos 2033, alinhado

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. No

evento, serão detalhados o processo seletivo, eixos, critérios e contrapartidas para a seleção dos

projetos. Saiba mais aqui.

Premiações Acadêmicas UFF homenageia estudantes, pratas da casa e professores

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 27/11/2019

A CMA/SOMA atendeu serviço emergencial elétrico no Campus da Praia Vermelha

Pesquisador da UFF é um dos mais influentes do planeta, segundo pesquisa britânica

UFF informa sobre alteração da concessão de auxílio-transporte para servidores maiores de

sessenta e cinco anos

VIII Prêmio de Excelência em Docência – resultado

Ponto eletrônico: horário de verão

Reestruturação das unidades protocolizadoras e o SEI

Manutenção programada do Pergamum - 02/12/2019

XII Jornada de Pedagogia Social: Educação Sem Fronteiras

| Dia 30/11, das 09h00 às 12h00, no campus do Gragoatá, em Niterói

Premiações Acadêmicas UFF 2019

| Dia 02/12, às 18h00, no campus do Gragoatá, em Niterói

VII Jornada Anual em Ciências Cardiovasculares

| Dias 03/12, às 09h00 até 04/12, às 17h00, no Instituto Biomédico da UFF, em Niterói

I Fórum de Acessibilidade e Inclusão da UFF

https://bit.ly/35ICwpB
http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
http://www.uff.br/?q=events/xii-jornada-de-pedagogia-social-educacao-sem-fronteiras
http://www.uff.br/?q=events/premiacoes-academicas-uff-2019
http://www.uff.br/?q=events/vii-jornada-anual-em-ciencias-cardiovasculares
http://www.uff.br/?q=events/i-forum-de-acessibilidade-e-inclusao-da-uff


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

                        

| Dia 03/12, das 10h00 às 16h00, no campus do Gragoatá, em Niterói

http://www.uff.br/?q=eventos
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.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/?originalSubdomain=pt
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/

