
Servidores, vocês sabiam que no dia 6 de abril foi comemorado o

Dia Mundial da Atividade Física? O objetivo dessa data é enaltecer

o hábito da prática de atividades físicas e os múltiplos benefícios

que elas trazem para toda a população ao longo da vida. Todos

sabemos sobre a importância de reservarmos um tempo em nossa

rotina para a prática de exercícios físicos por conta de muitas

vantagens que eles nos apresentam. Mas se você faz parte do

grupo que não tem muito interesse em "mexer o esqueleto" porque não gosta de se exercitar e

pensa que é algo chato, saiba que você pode (e deve) unir o útil ao agradável fazendo algo que

todo mundo gosta: dançar!
 

 

E é claro que a UFF não ficaria de fora dessa iniciativa, né? Por isso nós convidamos todos a

conhecerem a Dança de Salão UFF. A ação, vinculada à universidade, tem como objetivo tornar

acessível o ensino da dança de salão ao público de dentro e fora dela. Criado a partir de uma

iniciativa dos estudantes, o projeto hoje já recebe todos os públicos, inclusive você, servidor!
 

 

Além da tradicional dança de salão, o projeto oferece aulas de Samba, Soltinho e Bolero, além de

danças baseadas no Zouk e Forró com influências de outros ritmos. As danças são oferecidas nas

segundas e quartas-feiras entre 18h e 21h30 no Espaço Avançado, no térreo do Bloco E do

Campus Gragoatá, e além das aulas semanais conta com eventos diferenciados ao longo do

semestre como bailes, oficinas e workshops de dança.
 

 

Aproveitem para acessar a página oficial da Dança de Salão UFF no Facebook e garantir mais

informações sobre o projeto e as aulas.

Conheça o projeto Dança de Salão da UFF

PROEX divulga resultado do Edital de Bolsas de Extensão 2019

UFF divulga seu primeiro relatório de monitoramento do Plano de Logística Sustentável

UFF recebe visita de cooperação internacional europeia

Inep abre inscrições para seleção de elaboradores e revisores de itens do Enade 2019

Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social realiza visita técnica aos

programas sociais UFF

Flexibilização da jornada de trabalho deve ser solicitada pelo SEI

https://pt-br.facebook.com/danca.uff/


Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 
A brutalidade nossa de cada dia: estudo da UFF sobre milícias aponta

naturalização de uma sociabilidade violenta no Rio de Janeiro
 

A exposição "43 anos do GTAR: "Ainda" em busca de um espaço" está sendo considerada um

marco na história da BCG/UFF por apresentar o pensamento social brasileiro a partir do negro.

Ela acontece até o dia 16/04 às 21h. Saiba mais!

 

Acesse aqui todos os eventos
 

Dificuldades em declarar o seu imposto de renda? O Sabadão do

Leão é o evento onde alunos e professores dos cursos de Ciências

Contábeis e Ciências Atuariais da UFF auxiliam a população no

preenchimento e envio da Declaração de Imposto sobre a Renda.

O evento será realizado no dia 13 de abril das 9h às 15h, no

Campus do Valonguinho. Clique para mais informações!
 

Diversidade | Teko Porã - Brasil: a margem 2019
24 a 30 de abril, de 14h às 22h.

A segunda edição do projeto "Brasil: a margem" conta com uma

programação diversificada e retrata a riqueza da cosmologia e

expressividade indígena. O projeto busca criar um espaço acolhedor

de convivência e integração de saberes dos povos indígenas em

suas formas tradicionais e contemporâneas. O Teko Porã acontece

no Centro de Artes UFF e jardins da Reitoria, onde haverão debates,

rodas de conversa, oficinas, exposições, teatro, música e mostra de

cinema. O evento é aberto ao público e a entrada é franca!
 

PROAES divulga o cronograma de entrevistas da Bolsa Promisaes 2019.1

Aberto o Edital de Chamamento e Registro de Experiências de Tecnologia Social 2019 da UFF

Relatório de Autoavaliação UFF 2019

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 10/04/2019

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/10-04-2019/brutalidade-nossa-de-cada-dia-estudo-da-uff-sobre-milicias-aponta-naturalizacao
http://www.uff.br/?q=events/exposicao-43-anos-do-gtar-ainda-em-busca-de-um-espaco
http://www.uff.br/?q=eventos
https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/58649/uff-orienta-a-populacao-no-preparo-da-declaracao-do-imposto-de-renda-de-2019
https://www.facebook.com/events/2245579925691171/
http://www.uff.br/?q=informativos


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
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.instagram.com/uffoficial/

