
Simone Pilar - Assistente Social da PROAES
 
Sou Simone Pilar, servidora há 9 anos, mas a minha admiração
pela Universidade Federal Fluminense começou muito antes,
quando ingressei no curso de Serviço Social em 2003. Em 2007
conclui a graduação e em 2008 fiz o concurso para o cargo de
assistente social e fui convocada em 2009. Trabalhei por 6 anos na
Unidade de Educação Infantil (antiga Creche UFF) que está ligada
à Pró- Reitoria de Graduação. Em 2012 concluí o mestrado em
Política Social pela Escola de Serviço Social da UFF. Estou há
quase 3 anos na Direção da Divisão de Serviço Social da
Coordenação de Apoio Social que faz parte da Pró- Reitoria de

Assuntos Estudantis. É muito enriquecedor trabalhar em um espaço de produção do
conhecimento, com tanta pluralidade de ideias e com tantos profissionais competentes. Tudo que
sou agradeço a UFF!

O setor que a servidora Simone Pilar está lotada atua diretamente com os estudantes da UFF, no

apoio em situações vulneráveis, como no Programa Bolsa de Apoio Emergencial; e na escuta e

orientação aos alunos, pelo programa Plantão Social, além de outras atribuições. Muito

interessante, né? A Divisão de Serviço Social está localizada no Campus do Gragoatá - Niterói,

Bloco A - Térreo.

Alessandra Areas e Souza - Cirurgiã-dentista e professora da
UFF desde 2009
 
Me chamo Alessandra Areas e Souza. Sou carioca, casada, tenho 2
filhas e sou cirurgiã-dentista formada pela UFRJ em 1998. Após
concluir especialização, mestrado e doutorado na área de
Periodontia e ter atuado durante dez anos em prática privada e
pública, entrei para a UFF. Fiz o concurso para docente em 2006,
ano em que o Campus de Nova Friburgo começou a ser estruturado.
Desde 2009, tenho atuado na Faculdade de Odontologia
deste campus, exercitando diariamente o que é uma grande paixão:
formar novos profissionais. Ao longo desse tempo e de incontáveis
orientações de bolsistas PROEX, PROAES, PIBIC, monitores, TCCs, cresci muito como pessoa e
aprendi muito sobre o magistério e a universidade. Exerci algumas funções administrativas, dentre
elas a Chefia de Departamento, Coordenação de Monitoria, Membro do CUV e de Câmaras
Superiores. Ser professora da UFF muito me orgulha! Pretendo continuar contribuindo para o
sucesso das atividades acadêmicas e administrativas. Uma grande instituição, com grandes
profissionais. 



A servidora Alessandra está lotada no Departamento de Formação Específica da Faculdade de

Odontologia de Nova Friburgo. Conheça um pouco melhor onde ela exerce as atividades de

ensino, pesquisa e extensão, inclusive no projeto Motivação em Higiene Bucal.

Confira a notícia destaque do site da UFF
Concreto permeável: UFF pesquisa soluções para uma urbanização

sustentável

Prestigie o lançamento do Centro de Atendimento à Indústria e Comércio, do Instituto de Ciências

Sociais de Macaé. Dia 15 de agosto, às 18h 

Atenção, galera da saúde! Comemore os 10 anos do Gesae UFF. Confira a programação e

participe! 

É reinauguração que você quer? Venha para reinauguração do Espaço de Saúde do Servidor, que

acontece nesta manhã, às 11h, na Reitoria. 

Comunicado Restaurante Universitário

Comunicado importante do DAP

1ª Mostra UFF Cine Ciências com inscrições abertas!

Conselhos Superiores: Pauta do CEPEx de 15/08/2018

EGGP abre pré-inscrição do curso a distância de Gestão por Competências

EGGP oferece curso de Iniciação ao Serviço Público

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/15-08-2018/concreto-permeavel-uff-pesquisa-solucoes-para-uma-urbanizacao-sustentavel
http://www.uff.br/?q=events/macae-contara-com-um-centro-de-atendimento-industria-e-comercio-caic
http://www.uff.br/?q=events/10-anos-do-gesae-uff-conquistas-e-novos-desafios
http://www.uff.br/?q=events/reinauguracao-do-espaco-de-saude-do-servidor
http://uff.br/?q=informativos


Técnico administrativo, chegou a hora de você se qualificar!

Aproveite a abertura do edital do Programa de Auxílio-Qualificação

da UFF (PQUFF). Serão concedidas 19 bolsas para cursos de

graduação, 14 bolsas para cursos de pós-graduação Lato Sensu, 11

bolsas para cursos de Mestrado e 6 para cursos de Doutorado. O

auxílio será no valor de R$ 300,00 mensais, por um período de até

10 meses. Confira o edital.

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/?q=eggp-lanca-edital-do-programa-de-auxilio-qualificacao-da-uff-pquff
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
http://https//pt-br.facebook.com/UFFOficial/
http://https//twitter.com/uff_br
http://https//www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
http://https//www.instagram.com/uffoficial/

