
Atenção! A primeira exposição fotográfica das "Estrelas da UFF" acontecerá no final do mês de

março, no Hall da Faculdade de Engenharia da UFF. Além das fotos, histórias e da presença das

homenageadas, teremos rodas de conversa para tratarmos do tema: violência contra a mulher.

Muito em breve divulgaremos a data. Fique ligado nos nossos comunicados. 

Está chegando... a campanha "Estrelas da UFF"
 

Servidores, nós queremos saber: você trabalha com alguma

mulher que seja inspiração pelas suas lutas diárias ou história de

vida? Conhece alguma servidora que faz a diferença no trabalho e

seja um exemplo ou fonte de motivação? Então homenageie a

mulher brilhante que integra o seu dia a dia. Faça dela uma

"Estrela da UFF"! 

 

A campanha "Estrelas da UFF", iniciativa da Divisão de Promoção e Vigilância em Saúde (DPVS),

da CASQ/UFF, visa homenagear todas as mulheres da universidade no mês em que

comemoramos o Dia Internacional da Mulher (08 de março). Mas para isso precisamos de você!

 

É simples e rápido! Preencha o formulário abaixo com as informações da servidora que você quer

homenagear. Conte brevemente a história e o porquê dela merecer tal título. As 20 primeiras

histórias recebidas farão parte de uma exposição itinerante, que contará com fotos das

homenageadas,  e ainda serão veiculadas no Facebook Oficial da Progepe. 

 

Faça a sua indicação até o dia 11 de março, mas não deixe para em cima da hora! Surpreenda a

servidora que trabalha com você: https://goo.gl/forms/KaxHdBVwHiGP7k5M2

 

Mais informações: ramal 5275 (DPVS/CASQ)

Expansão da rede Wi-Fi UFF no Campus de Macaé
 

UFF sediará um dos maiores encontros de Educação do Brasil
 

A UFF na Rede Federal. As Redes Privada e Pública de Ensino Superior
 

https://goo.gl/forms/KaxHdBVwHiGP7k5M2


Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

 
Pesquisa da UFF Friburgo relaciona uso de agrotóxicos a obesidade e diabetes

 

Livro: A Ciência da Informação

A dica cultural dessa semana é uma sugestão de leitura da

Deborah Ambinder, Superintendente de Documentação.

 

"Uma quantidade enorme de informações é processada,

transmitida e multiplicada a todo instante, impactando

nossas vidas em todos os sentidos e em definitivo. As

informações chegam de forma cada vez mais rápida e em

uma quantidade avassaladora. Para entender melhor a ciência que estuda os

processos pelos quais se produz, comunica e usa a informação, indico para leitura, o

livro "A ciência da informação", de Yves-François Le Coadic."
 

Este livro pode ser encontrado em uma das Bibliotecas da Superintendência de

Documentação, através da seguinte classificação: 020  L 464, ou pelo nome do autor

e título. https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php

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

Projeto de implantação do SEI na UFF é selecionado na chamada pública "Boas práticas A3P"
 

Reunião com gestores da UFF busca soluções para déficit orçamentário
 

 

Acesse aqui estes e outros informativos

Estudantes de diferentes cursos da UFF criam mão robótica para

pacientes do SUS. O objetivo do Projeto da Rede Acadêmica de

Cibernética e Humanidades (Reach) é desenvolver próteses de

baixo custo. Saiba mais: https://bit.ly/2BzO8ye

 

http://www.uff.br/?q=noticias/13-02-2019/pesquisa-da-uff-friburgo-relaciona-uso-de-agrotoxicos-obesidade-e-diabetes
https://app.uff.br/pergamum/catalogo/biblioteca/index.php
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
http://uff.br/?q=informativos
https://bit.ly/2BzO8ye


                

https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.instagram.com/uffoficial/

