
Conheça o Sistema de Bens Ociosos da UFF

Computador, mesa e telefone...Qual equipamento ou material você
não utiliza mais no seu setor? Está na hora de compartilhar essa
informação com toda a universidade e, quem sabe, contribuir para
melhorar a estrutura de algum outro departamento. Conheça o
Sistema de Gestão de Bens Ociosos (SIGEBOC), uma iniciativa da
Coordenação de Administração Patrimonial/SAEN. 

  
O SIGEBOC é uma plataforma virtual que reúne uma listagem de
todos os bens ociosos disponíveis na UFF e em perfeito estado
para uso. Além de incentivar a adoção de práticas sustentáveis, a

reutilização de bens materiais possibilita a economicidade dos recursos financeiros da própria
universidade. 

  
Para a unidade acadêmica ou administrativa que ficou interessada, saiba que existem duas
formas distintas para você se beneficiar, seja por meio do cadastro na plataforma do SIGEBOC do
material sem uso no setor, mas em pleno funcionamento; ou através do pedido de transferência
do item que esteja na listagem e seja conveniente para o departamento demandante. Ambos os
processos são bem simples.

  
Para o cadastramento de algum bem ocioso, basta enviar um e-mail para ivanraphael@id.uff.br,
com fotos e o número do registro patrimonial do que deseja cadastrar. Já para solicitar a
transferência, é necessário manifestar interesse junto à unidade cedente, cabendo a uma e/ou
outra o encaminhamento da nota de transferência para o Patrimônio. As informações completas
sobre todo esse processo encontram-se disponíveis na página do sistema. 
Entre neste link e verifique o passo a passo.

  
Agora que você já tem praticamente todos os dados sobre o SIGEBOC, aproveite para conferir
quais equipamentos e demais bens encontram-se ociosos no seu setor. Qualquer material em
bom estado de conservação e em funcionamento pode ser útil para outra unidade. Não se
esqueça disso e contribua! Dúvidas, esclarecimentos e sugestões podem ser obtidas diretamente
pelo e-mail dcp.cap.saen@id.uff.br ou pelo telefone: 21 2629 2525. 

 

Reitor recebe comando de greve
 

Nota da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas sobre o Ponto Eletrônico
 

Confira a entrevista com Anderson Almeida, finalista do Jabuti 2018
 

Conselhos Superiores: Retificação de Edital
 

Vem aí o Recadastramento Anual de Sites
 

http://www.patrimonio.uff.br/index.php/sistema-de-bens-ociosos


Confira as notícias destaque no site da UFF!
 

 
Prêmio de Excelência Científica da UFF destaca pesquisas de sua comunidade

 
 

Navio-escola ampliará desenvolvimento tecnológico nas Ciências do Mar
 

Vai fazer algum evento na UFF e precisa de apoio técnico? Entre em

contato com a Superintendência de Tecnologia de Informação e

solicite o serviço de suporte a instalação e configuração de

equipamentos de TI em eventos realizados no perímetro da Rede

UFF. Acesse aqui para mais informações. 
 

 

Espetáculo: João e o pé de feijão no sertão
17, 18, 24 e 25 de novembro | às 16h

 

Alunos de Fonoaudiologia da UFF Nova Friburgo fazem campanha de Natal
 

UFF realiza exames periódicos para servidores de radiologia e nutrição do HUAP
 

 
Acesse aqui estes e outros informativos

Esta é a história de João, menino travesso e alegre que, apesar da

seca que assola o cantinho nordestino onde vive, sonha sempre

com dias melhores. Certo dia, sua mãe decide vender o boizinho

da família para comprar alimentos e pede ao menino para levá-lo à

cidade. No meio do caminho, João conhece um mercador que lhe

oferece três caroços de feijões em troca do boi. Assim, o menino não faz o que sua mãe lhe pediu.

Quando volta para casa com apenas três caroços de feijão, sua mãe fica muito aborrecida por

causa do péssimo negócio feito pelo filho e, com raiva, joga os caroços no terreiro. No dia

seguinte, João se depara com um enorme pé de feijão em seu quintal, se lembrando das palavras

do mercador: "Eles crescerão tanto que alcançarão as nuvens!". Sem hesitar, João começa a subir

pelo feijoeiro mágico, na esperança de alcançar as nuvens e assim conseguir realizar todos os

seus sonhos.

 

Ingressos: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)
 

Indicação etária: Livre
 

Duração do espetáculo: 60 minutos

Local: Centro de Artes UFF

http://www.uff.br/?q=noticias/01-11-2018/premio-de-excelencia-cientifica-da-uff-destaca-pesquisas-de-sua-comunidade
http://www.uff.br/?q=noticias/06-11-2018/navio-escola-da-uff-ampliara-desenvolvimento-tecnologico-nas-ciencias-do-mar
http://uff.br/?q=servico/suporte-tecnico-eventos
http://uff.br/?q=informativos
https://www.centrodeartes.uff.br/


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

                

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/

