
Depois de muitos anos de intensas atividades, chega um momento

em que o coração não dá mais conta do seu trabalho: é a

insuficiência cardíaca. Você sabia que na UFF existe uma clínica

especializada para tratar este tipo de doença? 

 

A insuficiência cardíaca é quando o órgão não consegue mais

bombear sangue para o corpo em quantidade suficiente,

comprometendo as funções e as necessidades no organismo. Embora seja mais comum em

idosos, ela pode surgir em qualquer idade, inclusive em crianças. 

 

Situações anteriores que provocaram algum tipo de dano ao coração, como pressão alta, ataque

cardíaco, abuso de álcool/drogas, doenças pulmonares, anemia, dentre outras, podem ser as

principais causas da doença. Os sintomas mais comuns são falta de ar (até mesmo para fazer

uma pequena caminhada), inchaços, palpitações, ganho de peso e fadigas.

 

Apesar de não ter cura, alguns tratamentos podem controlar este quadro. Aqui na UFF você

encontra um cuidado diferenciado e específico nesta área, realizado pela Clínica de Insuficiência

Cardíaca Coração Valente. A clínica é aberta à sociedade e oferece um tratamento

multiprofissional e multidisciplinar, ou seja, com profissionais de diversas áreas que estarão

empenhados em oferecer um atendimento de qualidade e preciso. As consultas são gratuitas e

realizadas às sextas-feiras. Para fazer um agendamento, basta ligar para (21) 3674-7437.

 

Conheça mais a clínica e outros serviços neste vídeo.

Clínica na UFF trata de insuficiência cardíaca

Determinação judicial sobre o ponto eletrônico

A Coordenação de Pesquisa da PROPPI/UFF divulga a lista dos projetos PIBIC 2018/2019

contemplados

Informação importante: Atraso no envio das Avaliações de Desempenho.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGCr4LEw884&


Deficiência intelectual é tema de simpósio que acontece dias 23 e 24 de julho aqui na UFF. Veja a

programação!

Participe do III Simpósio de Altas Habilidades ou Superdotação: Caminhos para Inclusão. Entre os

dias 25 e 27 de julho.

Atenção, docente! Você já está sabendo das duas oficinas de Desenvolvimento que

o Programa de Inovação e Assessoria Curricular (PROIAC/PROGRAD) oferecerá para

você? Inscreva-se!

 

3ª Oficina de Desenvolvimento Docente para professores em Estágio Probatório

Datas: 07 a 09 de agosto de 2018 | Horário: 08:30 às 17:30 | Vagas: 40

Público-Alvo: Docentes em estágio probatório (preferencialmente) e demais docentes da UFF

Local: Campus do Gragoatá - Sala a definir

Link para inscrição: https://goo.gl/forms/TRfgDMLw2rkDcY5j2

 

1ª Oficina de Desenvolvimento Docente - Nível 2

Datas: 14 e 15 de agosto de 2018 | Horário: 08:30 às 17:30 | Vagas: 40

Público-Alvo: Docentes que já fizeram oficinas anteriores, membros de NDEs e Coordenadores de

Curso.

Local: Campus do Gragoatá - Sala a definir

Link para inscrição: https://goo.gl/forms/7ru3rou3O2NXuipc2

 

As oficinas serão gratuitas e com direito a certificado para os presentes. As inscrições podem ser

feitas no dia, mas a preferência é para aqueles que se inscreveram nas duas. Fique atento! 

Dúvidas: proiac.uff@gmail.com

2º Festival Conexões Musicais

22 a 29 de julho

O Festival Conexões Musicais será realizado na Universidade

Federal Fluminense e terá como foco principal a música de

concerto e suas variedades de repertórios e formações

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=events/ii-simposio-de-deficiencia-intelectual-e-desenvolvimento-humano-da-uff-vida-alem-da-escola
http://www.uff.br/?q=events/iii-simposio-de-altas-habilidades-ou-superdotacao-caminhos-para-inclusao
https://goo.gl/forms/TRfgDMLw2rkDcY5j2
https://goo.gl/forms/7ru3rou3O2NXuipc2
http://www.centrodeartes.uff.br/2festival-conexoes-musicais/programacao/
http://uff.br/?q=informativos


instrumentais. Nesta edição, o Festival homenageia o compositor

brasileiro Edino Krieger, uma referência para musicistas e

estudiosos de música por sua consagrada trajetória profissional, de

forte cunho socioeducativo, e que percorre as múltiplas dimensões

de crítico, produtor musical e compositor. 

 

Haverão atividades pedagógicas diárias com músicos e

professores da Orquestra Sinfônica Nacional UFF, do Instituto Villa-

Lobos da UNIRIO, do Quarteto de Cordas da UFF e do Grupo

Música Antiga da UFF, além de professores convidados.

 

Haverá também uma programação intensa de concertos, incluindo o de encerramento, ao qual se

sucederá a Feira Medieval, ambientada nos Jardins da Reitoria da UFF, com música, dança,

pessoas fantasiadas, barracas de cerveja, hidromel, comidas típicas, artesanato e muito mais.

 

Confira a programação completa aqui.

TV Brasil | Alunos criam jogos e aplicativos inclusivos na UFF

A Voz da Cidade | Corrida e Caminhada UFF 2018 em Volta Redonda terá 1400 participantes

Diário do Vale | Corrida e Caminhada UFF arrecada três toneladas de alimentos

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

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui
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