
Fábio Júnior - Departamento de Patologia/ Faculdade de

Medicina
 

Tenho 29 anos e trabalho no Departamento de Patologia da

Faculdade de Medicina da UFF. Nasci em Simão Dias, no interior de

Sergipe, e aos 16 anos mudei para a favela do Caju, no Rio de

Janeiro. Apesar de ser de família humilde, eu sempre gostei de

estudar. Fiz curso técnico em administração durante o ensino médio

e, mais tarde, graduei-me na área pela PUC-Rio, com bolsa integral

do PROUNI.  O interesse na área pública surgiu a partir de um estágio e a UFF foi o primeiro

processo seletivo que me convocou. Quando entrei aqui, passei por muitas turbulências no âmbito

Conte sua história para gente!
 

Nanci Mello - Divisão de Gestão de Desempenho/Progepe

Minha história com a UFF iniciou em 1976, quando ingressei no

curso de Pedagogia. Me formei em 1981 e no mesmo ano fui

convocada para trabalhar como funcionária no Serviço de

Radiologia do HUAP. Nesse mesmo ano fundamos a Asuff -

Associação dos Servidores da UFF, atual SINTUFF. Estávamos

ainda nos últimos momentos da ditadura no Brasil e participamos

nesse período da luta dos servidores das universidades pela

isonomia entre os Planos de Carreira das autarquias e fundações,

pela carga horária de 30 horas entre outras. 
 

 

Em 2002, vim trabalhar na Progepe, então Superintendência de Recursos Humanos, e pude

acompanhar mais de perto o desenvolvimento da área de Gestão de Pessoas, que vem se

profissionalizando cada vez mais, sobretudo nos últimos dez anos com a criação da Pró-Reitoria.

Minha atuação hoje está vinculada a Divisão de Gestão do Desempenho, na análise dos

formulários de avaliação dos servidores e acompanhamento de seu desempenho. É um trabalho

extremamente gratificante, apesar das dificuldades, pois conseguimos estabelecer e desenvolver

relações enriquecedoras com e entre os servidores e gestores da instituição e qualificar os

serviços que prestamos à sociedade. Tem sido uma valiosa experiência trabalhar aqui, pois a UFF

possui uma característica bastante peculiar que é esse sentimento de pertencimento, de família

entre os membros de sua comunidade, criando uma identidade comum e um vínculo que vai muito

além do mero estudo e trabalho.
 



pessoal, mas acredito que tudo isso me fortaleceu e agradeço demais à segurança que sinto por

estar na UFF. A experiência de estar por detrás dos procedimentos diários do departamento foi um

desafio. Porém, fui recebido por um grupo de professores altamente receptivos e um corpo

administrativo muito paciente. A minha história com a universidade ainda é recente e está em

construção, pois completei dois anos em setembro deste ano. No entanto, busco me aprimorar a

cada dia.
 

 

Sobre a minha vida pessoal, lancei recentemente um livro de fantasia, denominado 

O Príncipe Pardo e os Reinos Perdidos - Atlântida. Muito da minha história se encontra no livro

por tratar do cotidiano de Lipe, um jovem pardo e favelado que descobre uma engenhosa trama

de mistérios envolvendo seu passado. Busquei, assim, traduzir a minha visão de mundo e dar voz

a pessoas da minha própria família que nem mesmo sabem ler e escrever. 
 

Você também pode compartilhar a sua história com a UFF aqui no Comunica! 

Envie um e-mail para ciscs@id.uff.br. A próxima edição é no mês de novembro. 

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 

UFF obtém reconhecimento internacional na área de Antropologia dos Esportes

O Hospital Veterinário da UFF vai promover uma campanha de conscientização e prevenção do

câncer de mama em cadelas e gatas. Dia 06/10. Saiba mais!
 

Comemore junto com a Biblioteca do Instituto Biomédico os seus 80 anos! 

Dia 10/10, das 14h às 17h.
 

Em comemoração ao 'Outubro Rosa', no dia 18 de outubro, venha com
alguma peça de roupa nesta cor. Reúna a sua equipe, fotografe e envie

para a gente (e-mail: ciscs@id.uff.br) até 22/10. Nosso objetivo é fazer um
material bem bacana! Abrace essa ideia!

Ação entrega Carteirinha Inteligente UFF
 

Novos critérios para a indicação do prêmio de Servidor Emérito
 

EGGP divulga resultado final do PQUFF 2018
 

Conselhos Superiores: Pauta CEPEx 03/10/2018

 

Acesse aqui estes e outros informativos

https://www.facebook.com/fabiolshadow
http://www.uff.br/?q=noticias/26-09-2018/uff-obtem-reconhecimento-internacional-na-area-de-antropologia-dos-esportes
http://www.uff.br/?q=events/campanha-de-conscientizacao-e-prevencao-do-cancer-de-mama-em-cadelas-e-gatas
http://www.uff.br/?q=events/comemoracao-dos-80-anos-da-biblioteca-do-instituto-biomedico-sdc
http://uff.br/?q=informativos


O Animal Cordial
 

De 04 a 10 de outubro | 16h30
 

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

                

Com Murilo Benício, Luciana Paes, Irandhir Santos, Camila

Morgado, Humberto Carrão
 

 

Inácio é o dono de um restaurante de classe média em São Paulo,

por ele gerenciado com mão de ferro. Tal postura gera atritos com

os funcionários, em especial com o cozinheiro Djair. Quando o

estabelecimento é assaltado por Magno e Nuno, Inácio e a

garçonete Sara precisam encontrar meios para controlar a situação

e lidar com os clientes que ainda estão na casa: o solitário Amadeu

e o casal endinheirado Bruno e Verônica. Assista o trailer.
 

 

Ingressos:
 

Inteira: R$ 14,00 | Meia: R$ 7,00 (exceto segundas-feiras)

Segunda-feira: Promoção "Meia-entrada para todos" - R$ 4,00
 

http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/cinema/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=Jc5qJZ7hpto

