
Março é reconhecido mundialmente como um mês de

comemoração dos direitos conquistados pelas mulheres, mas,

sobretudo, de luta. Aproveitando essa oportunidade, é preciso

colocar em pauta um assunto sério e, às vezes, velado: a violência

sexual contra a mulher. Tendo em vista a necessidade de discutir

essa temática em âmbito acadêmico e para além dos muros da

UFF, a universidade possui diversas ações neste sentido. 

 

O projeto 'Cuidado da exposição à violência sexual: empoderando

mulheres e tecendo redes', vinculado à área de Inovação de Tecnologias Sociais, tem como

objetivo fortalecer e empoderar as mulheres frente às situações de violência sexual sofridas. O

trabalho consiste no mapeamento das redes do entorno que prestam atendimento e serviços

psicossociais a mulheres violentadas, além da sensibilização, especialmente, das profissionais

das áreas de saúde que lidam com esse tipo de problemática, por meio da organização de rodas

de conversa e palestras nos próprios centros de saúde.  

 

O Programa SOS Mulher, do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), é uma unidade de

saúde referência para casos de violência sexual. É importante destacar que as mulheres

violentadas devem procurar atendimento no prazo máximo de 72h, visando, sobretudo, a

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

 

Já no Instituto de Psicologia, existe um ambulatório, voltado para o atendimento psicológico de

mulheres em situação de violência, não somente sexual. Para agendamentos e dúvidas, entre em

contato com e-mail cuidardemulheres@gmail.com. 

 

Além disto, o Programa UFF Mulher, da Pró-Reitoria de Extensão da UFF, promove ao longo do

ano diferentes ações relacionadas à questão de gênero, como inserção no mercado de trabalho,

qualidade de vida e enfrentamento à violência contra a mulher. Mais informações:

uffmulher@proex.uff.br.

 

Vamos fortalecer esta rede de discussão. Aproveite e participe do evento 'Psicologia &

É preciso falar sobre violência contra a mulher



Resistência: Continuamos Juntas na Luta', que ocorre hoje, dia 28 de março, às 16, no Bloco P do

Instituto de Psicologia. 

Outros dados sobre a violência contra a mulher e o calendário de

atividades podem ser obtidos na página do Facebook '

Por que também temos que falar de violência?'

 

Conheça também a Cartilha de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra Mulheres, da UFF.

Conheça os candidatos para compor a Comissão Interna de Supervisão
 

Entre os dias 03 e 05 de abril, acontecem as eleições para escolha dos servidores técnico-

administrativos que vão compor a Comissão Interna de Supervisão (CIS).

 

As Comissões Internas de Supervisão da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em

Educação CIS/PCCTAE foram criadas para acompanhar, orientar, fiscalizar e avaliar a

implementação do Plano de Carreira dos servidores, além de propor as alterações necessárias ao

seu aprimoramento. Por isso, é importante que a comunidade interna conheça os candidatos¹,

suas propostas e faça a escolha certa.

 

Do dia 02/04 a 05/04, vai rolar a 2ª semana de atividades 'Mulheres Praia Vermelha'. Veja a

programação e participe!

No início de abril, o Ceart realizará a 2ª edição do Simpósio de Música e Pesquisa da Orquestra

Sinfônica Nacional UFF (SIMUPE)

 

Locais de votação eleição para a CIS/PCCTAE UFF 2018

Descarte de pilhas e baterias no Campus UFF de Rio das Ostras

Parceria UFF e Projeto Grael aborda meio ambiente e energia

Candidatos à Reitoria disponibilizam suas propostas

Campanha arrecada 200 doações de cabelo para mulheres com câncer

PELC UFF participa de evento esportivo no Parque Olímpico

Biossegurança com ênfase em Clínica Veterinária

 

Acesse aqui a esses e outros informativos

http://www.spm.gov.br/
https://www.facebook.com/temosquefalardeviolencia/
http://www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/cartilha_assedio_mulher_uff.pdf
http://www.uff.br/?q=conheca-os-candidatos-para-compor-comissao-interna-de-supervisao
http://www.uff.br/?q=events/semana-de-atividades-mulheres-praia-vermelha
http://www.uff.br/?q=events/inscricao-online-para-oficinas-do-simupe-simposio-de-musica-e-pesquisa-da-orquestra-sinfonica
http://www.uff.br/?q=informativos


Maria Madalena
29 de março a 04 de abril | 14h 

Jornal O Globo | UFF e prefeitura de Niterói fazem parceria para impulsionar inovações

G1 | UFF inaugura novo serviço de psicologia em Campos, RJ, para atendimento gratuito à

população

A Voz da Serra | UFF abre 182 vagas em cursos gratuitos

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

                

A história de uma das figuras mais enigmáticas e incompreendidas

da história bíblica: Maria Madalena. Em busca de uma nova

maneira de viver, contrariando as pressões da sociedade, sua

família e o machismo de alguns apóstolos, a jovem pescadora

junta-se a Jesus de Nazaré em sua incansável missão de propagar

a fé. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=L8u8QkIy7es

 

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/maria-madalena/
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/uff-prefeitura-de-niteroi-fazem-parceria-para-impulsionar-inovacoes-22499018
https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/uff-inaugura-novo-servico-de-psicologia-em-campos-rj-para-atendimento-gratuito-a-populacao.ghtml
https://avozdaserra.com.br/noticias/uff-abre-182-vagas-em-cursos-gratuitos
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/
https://www.youtube.com/watch?v=L8u8QkIy7es

