
Na próxima quarta-feira, 18 de dezembro, a UFF completa 59 anos. A história da universidade, na

verdade, se confunde com a história das pessoas que integram e fazem acontecer esse

emaranhado de ideias, projetos e sonhos. 

Nesta edição do informativo, queremos que você se envolva no relato de dois servidores, a partir

de perspectivas completamente distintas, a respeito de mais um aniversário da nossa

universidade: a do Antonio Segaloto, secretário executivo há mais de 40 anos na UFF, e da

Juliana Oliveira, arquivista que iniciou a sua carreira em agosto deste ano. 

Curioso para saber qual a visão de cada um deles sobre a nossa universidade? Para Segaloto, o

que define a UFF de quase 6 décadas é a evolução, justamente pela sua adequação às novas

tecnologias, que proporcionaram maior agilidade às ações institucionais. Já para a técnica

administrativa, a excelência marca a trajetória da nossa universidade, até porque sua experiência

enquanto aluna foi muito positiva. Confira abaixo os relatos completos.

Antonio Selagoto

59 anos de educação e excelência! 
Parabéns UFF!



Em 1975, fiz concurso para a Universidade Federal Fluminense (UFF) e passei em 33º lugar. Daí

em diante, dei-me conta de que minha vida mudaria completamente para melhor. Ao longo dos

anos, conheci vários reitores que modernizaram, dentro do possível, a universidade. Acompanho

essa evolução até hoje. No início, tudo era feito em papéis e várias cópias com o uso de papel

carbono... Ufa! Um trabalhão! Com a chegada do computador, tudo se transformou; um alívio para

mim, que aposentei a máquina de escrever e as vias de carbono. Consequentemente, a UFF ficou

mais ágil, com menos papel e mais eficiência. Para os próximos anos, desejo que a universidade

se mantenha na vanguarda da tecnologia, observando que uma de nossas maiores missões é

transformar os vestibulandos em doutores.

Juliana Oliveira

A universidade se desenvolveu positivamente ao longo do tempo, sendo vista como referência em

diversos aspectos no campo da educação. Isso me causa orgulho e torna muito mais prazeroso

fazer parte do quadro de servidores. Ademais, principalmente quando considero o fato de ter

estudado na instituição, a admiração pela mesma se torna mais forte. A UFF contribuiu para meu

crescimento pessoal, abriu minha visão de mundo e me preparou para o mercado de trabalho. E o

conhecimento adquirido na universidade, enquanto aluna, me permitiu realizar um dos meus

maiores sonhos, que foi passar em um concurso público e me tornar servidora pública federal. Ou

seja, a UFF agregou diversos pontos positivos à minha vida e, por isso, desejo que ela cresça

cada vez mais, pois a sua expansão está diretamente relacionada à oportunidade de mais

pessoas terem acesso ao conhecimento. E eu acredito que esse conhecimento pode mudar a

vida dessas pessoas, assim como mudou a minha.

Já está disponível o edital do Programa de Qualificação Institucional 2020 (PQI-UFF)! O PQI-UFF

tem por objetivo apoiar os programas de pós-graduação stricto sensu da UFF que

disponibilizarem vagas adicionais para servidores docentes e/ou técnico-administrativos em

educação em editais de ingresso para cursos de mestrado e/ou doutorado, ampliando a formação

de mestres e doutores do quadro próprio da universidade. Saiba mais aqui.

Estão abertas as inscrições para o curso de extensão "Psicologia e Estudos da Deficiência",

direcionado a graduandos em Psicologia da #UFFBR, docentes da Rede Municipal de Educação

de Niterói e profissionais da Rede de Reabilitação de Niterói. O curso, ministrado pela profª

http://www.uff.br/?q=abertura-do-edital-pqi-uff-2020


Marcia Moraes, do Departamento de Psicologia (Niterói), será realizado em encontros quinzenais,

de 16h às 18h, no Campus do Gragoatá, em Niterói, com início previsto para o dia 11/03/2020. 

Mais informações aqui.

Em 2020, a Universidade Federal Fluminense (UFF)

vai completar seis décadas de fundação. Para celebrar

esta data, teremos uma programação extensa no

próximo ano, em toda a Universidade. No dia 18 de

dezembro, às 19h30, no Centro de Artes UFF, como

lançamento das comemorações destes 60 anos, a

Orquestra Sinfônica Nacional UFF fará um concerto

com árias de dois grandes compositores do gênero: o

italiano Giuseppe Verdi (1813-1901) e o brasileiro

Carlos Gomes (1836-1896). O concerto oferece o

encontro musical da tradição da ópera italiana na obra

de Verdi com o nascimento de identidade nacional

brasileira, no qual a expressiva música de Gomes tem

papel fundamental. Venha prestigiar!

Disponível Edital de Bolsa de Extensão 2020

Fluxo Contínuo 2020 está disponível no SIGProj

Natal encantado, natal arretado na Eduff: brindes, vale-presente e livros a partir de R$ 3

DAP informa sobre horário excepcional nesta sexta-feira, 13/12

UFF entrega Prêmios de Excelência 2019

Parceria entre o programa de extensão Sustenta-Vida do Instituto de Nova Friburgo e a

Cruz Vermelha de Nova Friburgo.

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 11/12/2019

Matrículas na Pós Stricto Sensu aumentaram 11,1% em 2019

Curso de Extensão: Psicologia e Estudos da Deficiência

PROEX e HUAP: Campanha Nacional de Prevenção do Câncer da Pele (Dezembro

Laranja)

https://bit.ly/35befso
http://www.uff.br/?q=node/15508
http://www.uff.br/?q=node/15508


Abertas as inscrições para III Curso de Verão em Fisiologia e Farmacologia da

Universidade Federal Fluminense

Alunos e professores da UFF recebem homenagens

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

Exposição Emmanuel de Macedo Soares: Historiador de Niterói

| Até 15/03/2020, às 18h, na Biblioteca Central do campus Gragoatá

Exposição "Nas estantes das humanidades", sobre a obra magna da historiografia nacional, o

ensaio "Visão do Paraíso: os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil", de

Sérgio Buarque de Holanda

| Até 13/12/2019, às 18h, na Biblioteca Central do campus Gragoatá

Dia de Conscientização da Segurança da Informação

| Dia 18/12/2019, às 14h, no Hospital Universitário Antonio Pedro

A Orquestra Sinfônica Nacional UFF apresenta um concerto com árias de óperas famosas dando

início às comemorações do aniversário de 60 anos da Universidade Federal Fluminense

| Dia 18/12/2019, às 19h30, no Teatro da UFF

Livraria Icaraí recebe lançamento do livro "Conscientização sobre o uso de inseticidas"

| Dia 19/12/2019, às 17h, na Livraria Icaraí
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