
Você já ouviu falar da cama de prego? E do caleidoscópio? Aliás,

você sabe o que é o gerador de Van Der Graaff? Que tal aproveitar

a proximidade do dia dos pais para apresentar o seu filho ao

universo da ciência de um modo criativo, lúdico e interativo? 

 

Essa é a ideia da Casa da Descoberta da UFF, localizada no

campus da Praia Vermelha. Por meio da realização de experimentos de química, física, biologia e

astronomia, crianças, adolescentes e pessoas de todas as idades podem se aproximar e conhecer

um pouco melhor a área das ciências exatas. 

 

Todos os experimentos são apresentados, e alguns deles até desenvolvidos, por monitores  -

alunos de graduação da própria universidade -, algo que proporciona uma formação acadêmica

diferenciada. Ao evitar o uso de conceitos puramente técnicos e propor explicações mais lúdicas,

a curiosidade dos visitantes é despertada. Quem sabe essa não é uma oportunidade do seu filho

ser um futuro cientista? 

 

A Casa da Descoberta está aberta todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das

14h às 17h, com entrada gratuita. Ah, e você também pode visitá-la em alguns finais de semana.

No mês de agosto, por exemplo, o museu estará aberto em dois sábados, no dias 18 e 25, com

diferentes atividades e oficinas novas. Caso deseje realizar a visita com um grupo de mais de 10

pessoas, organize diretamente com a secretaria, pelo telefone 2629-5809 ou e-mail

descubra@if.uff.br. 

 

A Casa da Descoberta fica no Andar 2P do Instituto de Física, no Campus da Praia Vermelha. O

Endereço é: Avenida Litorânea s/ n° - Instituto de Física, Niterói.

Apresente novas experiências ao seu filho!

No mês de novembro, a Casa da Descoberta completará 18 anos. Para comemorar tantos anos

de existência, uma programação especial já está sendo elaborada. Acompanhe essa e outras

novidades no Facebook Oficial do museu e programe-se para participar de mais essa festa! 

https://pt-br.facebook.com/casadadescobertauff


Fique de olho também nas publicações sobre o Clube de

Astronomia, que retornará neste segundo semestre com encontros

uma vez por semana. Essa é a sua chance de desvendar os

mistérios e os fascínios do céu. 

Amanhã, 09/08, acontece a 2ª edição da campanha solidária 'Amor em cada fio'. No evento serão

entregues gratuitamente perucas para as pacientes do HUAP. Prestigie este ato de amor! Das 9h

às 13h, no Auditório Aluísio de Paula. Saiba mais! 

A 1ª edição  XIV Edição do Olhar do Artista Sobre o Meio Ambiente vai rolar até o dia 29/08 em

Iguaba Grande. Confira a programação!

Atenção, servidores técnico-administrativos, o Apoio a Iniciativas

de Capacitação (AIC) voltou! A partir de agora você pode requerer

um suporte financeiro para participar de atividades de capacitação,

como palestras, seminários, congresso e outros, que tenham

duração máxima de 12 meses. Muito bacana, né? Aproveite

oportunidade e confira mais informações.

Concerto Beneficente dedicado à Kely Pinheiro, 
violoncelista niteroiense de 20 anos que recebeu bolsa da Berklee University

11 de agosto | 10h30

O concerto no Teatro da UFF é dedicado à Kely Pinheiro, que

recentemente recebeu uma bolsa da Berklee University e fará uma

Cerimônia de Assinatura dos Contratos de Incubação acontece na UFF.

Processo Seletivo - Curso de Especialização em Administração Pública.

EGGP oferece curso a distância de Gestão por Competência.

Novos processos entram no SEI nesta segunda semana de agosto.

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=events/campanha-solidaria-amor-em-cada-fio-2a-edicao
http://www.uff.br/?q=events/exposicao-1-o-olhar-do-artista-sobre-o-meio-ambiente-2018
http://www.uff.br/?q=atencao-servidores-tecnico-administrativos-em-educacao-o-apoio-iniciativas-de-capacitacao-aic-voltou
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/concerto-beneficente-kely-pinheiro-e-orquestra-de-cordas-da-grota/
http://uff.br/?q=informativos


recentemente recebeu uma bolsa da Berklee University e fará uma

participação especial tocando o concerto para violoncelo de Vivaldi,

com a Orquestra de Cordas da Grota, no dia 11 de agosto, às

10h30 - antes da sua viagem em agosto.

 

Nascida e criada na comunidade da Grota, em Niterói, Rio de

Janeiro, Kely Pinheiro ganhou uma bolsa de estudos integral em

uma das mais importantes escolas de música do mundo, a Berklee

College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. Sua trajetória

na música começou aos cinco anos de idade, no projeto Orquestra de Cordas da Grota. Após o

projeto, ela tocou na Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica, na Orquestra de

Câmara da Fatec, estudou no Conservatório de Niterói, atua há cinco anos na Camerata

Laranjeiras e faz licenciatura em música na Unirio, curso que terá que largar para se dedicar a

Berklee. 'A música é como se fosse a minha vida, eu não faço outra coisa sem ser isso', afirmou a

violoncelista de 20 anos.

 

'Quando recebi a carta e vi que tinha ganhado a bolsa integral, fiquei super feliz, quase não

acreditei. Isso sempre foi um sonho para mim', lembra Kely. Mesmo com a bolsa ela precisará

arcar com os custos de saúde, transporte e alimentação para poder se manter por lá. Para isso foi

criada uma campanha de financiamento coletivo, além de concertos e shows para viabilizar sua

ida à Berklee.

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: ciscs@id.uff.br ou 2629-5298

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense
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