
Nos próximos dias, comemoramos duas datas muito importantes

para celebrar o amor: o Dia das Mães (12/05) e o Dia Internacional

da Família (15/05). Pensando nisso, preparamos uma relação de

direitos e serviços oferecidos pela Universidade para vocês, mães

e pais servidores, que incluem também auxílio à filhos e

dependentes. Confira a seguir quais são eles.
 

 

Assistência pré-escolar
 

Assistência financeira de R$320/mês para as despesas pré-escolares de filhos ou dependentes de

servidores com até 5 anos de idade, ou com idade mental equivalente. Deve-se preencher um

formulário e enviá-lo ao Departamento de Administração de Pessoal (DAP). Para informações

adicionais, clique aqui.
 

 

Auxílio natalidade
 

Auxílio financeiro (cota única) no valor R$659,25 dado à servidora pelo nascimento de um filho.

Caso o parto seja de mais de um filho, haverá um acréscimo de 50% desse valor por filho. Deve-

se preencher um formulário e enviá-lo ao Departamento de Administração de Pessoal (DAP). Mais

informações, clique aqui.
 

 

Atendimento psicológico de casal e família
 

Atendimento para o casal ou família em sessões semanais. O agendamento deve ser feito por

telefone. Deve-se apresentar um contracheque para comprovar ser servidor da UFF, RG e

certidão de nascimento. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, na

Reitoria da UFF (Rua Miguel de Frias, 9 - Icaraí). Para mais informações, entrar em contato pelo

telefone (21) 2629-5308 ou clique aqui.

 

Orientação sobre amamentação na área de fonoaudiologia
 

Encontros onde são abordados os principais temas relacionados à amamentação: orientações

sobre postura, pega do bebê, manejo clínico das dificuldades mais comuns, impacto dos bicos

artificiais no aleitamento materno, mitos e verdades sobre essa fase, e outros. A orientação é

individual para servidoras e servidores. Os encontros acontecem no Hospital Antônio Pedro ou na

Reitoria, mediante agendamento pelo e-mail fono.dpvsuff@gmail.com.
 

 

O que a UFF pode fazer por você e sua família?

http://www.uff.br/?q=servico/assistencia-pre-escolar
http://www.uff.br/?q=servico/assistencia-pre-escolar
http://www.uff.br/?q=servico/auxilio-natalidade
http://www.uff.br/?q=servico/auxilio-natalidade
http://www.uff.br/?q=servico/atendimento-psicologico-de-casal-e-familia


Licença à gestante
 

Destinada à proteção da gravidez, à recuperação pós-parto, à amamentação e ao

desenvolvimento da relação entre mãe e filho, a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação

(entre 38 e 42 semanas), salvo antecipação do parto ou prescrição médica. A licença é de 120

dias consecutivos (possibilidade de prorrogação por mais 60 dias - o pedido deve ser realizado até

o final de 30 dias a partir do parto). Durante a licença, a gestante segue recebendo a sua

remuneração. Para outras informações e para agendar um atendimento com a Divisão de Perícia

em Saúde/CASQ, entrar em contato pelo telefone (21) 2629-5276, dps.casq.progepe@id.uff.br.

Endereço: Rua Miguel de Frias, 77, sala 901, em Niterói. Mais informações, clique aqui.

 

Licença-paternidade
 

Afastamento do servidor pelo prazo de 5 dias consecutivos, contados a partir da data do

nascimento ou adoção de filhos. Pode-se prolongar a licença por 15 dias, e o servidor deve

solicitar essa extensão em até 2 dias úteis após o nascimento ou adoção. Deve-se preencher o

formulário de licença e abrir um processo no protocolo de lotação do servidor, com a cópia

autenticada da certidão de nascimento do filho(a) ou documento que comprove a adoção ou

guarda judicial. O processo passará por análise pelo setor responsável. Para mais informações,

entrar em contato com a Seção de Controle de Afastamentos e Desligamentos/DDV ou clique aqui

. Tels: (21) 2629-5141, scd_dap@vm.uff.br ou endereço: Rua Miguel de Frias, 9, no 4º andar, em

Niterói.
 

Confira a notícia em destaque no site da UFF!
 

Prax-Circense: projeto da UFF integra atividades circenses, saúde e educação
 

VI Seminário de Controladoria Estratégica - SECONTE

IMPORTANTE!! Questionário de Avaliação do Processo de Mapeamento das Vagas desocupadas

UFF

Projeto da UFF pioneiro na saúde pública recebe reconhecimento da Organização Mundial de

Saúde

UFF sem fronteiras: professor do Departamento de Geografia é agraciado com o prêmio Milton

Santos

PROGRAD divulga Edital de Seleção para tutor (a) PET HISTÓRIA

Mutirão solidário capina a orla do Gragoatá

Seleção Pública para Bolsistas de Tutoria | Consórcio CEDERJ

Nota sobre as instalações de Campos dos Goytacazes

UFF lança seu Programa de Integridade

Inscrições abertas para novos cursos EAD gratuitos na UFF Friburgo

 

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=servico/licenca-gestante
http://www.uff.br/?q=servico/licenca-paternidade
http://www.uff.br/?q=noticias/08-05-2019/prax-circense-projeto-da-uff-integra-atividades-circenses-saude-e-educacao
http://www.uff.br/minhauff


O Simpósio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia: Física Nuclear e Aplicações (INCT-

FNA) reunirá palestrantes nacionais e internacionais para refletir sobre o futuro da Física Nuclear.

De 27 a 30/05, das 9h às 18h. Saiba mais!

A V Semana Acadêmica de Design apresentará o Inspira Design e busca aproximar profissionais

e estudantes da área, além de promover experiências e ideias. De 13 a 17/05, das 9h às 17h. 

Saiba mais!

Francisco J. M. Duarte, doutor em Política Social (UFF) e pós-doutorando do PPGCP, dará uma

palestra no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política sobre relações entre o empresariado

industrial de SP e os governos Lula e Dilma. Dia 09/05, das 16h às 18h. Saiba mais!

"Celebrando as Mulheres na Matemática. Celebrando as Mulheres no IME UFF.", promovido pelo

IME UFF, buscará reunir a sua comunidade, em diferentes lugares do mundo, para celebrar as

mulheres na matemática. Dia 14/05, às 9h. Saiba mais!

Atenção, servidores! Entre os dias 10 e 12 de junho acontece o Curso de Governança e

Gestão de Riscos, oferecido pela EGGP. Inscrições abertas. Confira!
 

 

Acesse aqui todos os eventos

O Prêmio Sou de Niterói 2019 homenageou personalidades da

cidade, e a grande vencedora na categoria Sustentabilidade foi

Janie Garcia da Silva: bióloga, mestre em Botânica, doutora em

Biociências e professora da UFF desde 1986. Ela coordena o

Laboratório Horto-Viveiro da universidade, onde são produzidas mudas pro paisagismo do campus

e reflorestamento de ilhas na Região Oceânica. Parabéns, Janie! Saiba mais aqui!
 

Já está sabendo que nos dias 22 e 25 de maio vai rolar o 'UFF nas

Praças'? Vamos juntos mostrar para toda a sociedade as nossas

atividades. Se você tem um projeto interessante e quer participar do

evento, preencha esse formulário até o dia 15 de maio. As

informações completas sobre esse grande encontro estão 

disponíveis aqui.  #OrgulhoDeSerUFF 

Teatro: O Menino Detrás das Nuvens
04 a 26 de maio, sábados e domingos, às 16h

http://www.uff.br/?q=events/simposio-do-instituto-nacional-de-ciencia-e-tecnologia-fisica-nuclear-e-aplicacoes-inct-fna
http://www.uff.br/?q=events/inspira-design-v-semana-de-design-da-uff
http://www.uff.br/?q=events/palestra-do-programa-de-pos-graduacao-em-ciencia-politica-e-do-dep-de-ciencia-politica
http://www.uff.br/?q=events/celebrando-mulheres-na-matematica-celebrando-mulheres-no-ime-uff
http://www.uff.br/?q=events/curso-de-governanca-e-gestao-de-riscos
http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/?q=professora-da-uff-vence-premio-sou-de-niteroi-2019
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkXtHjF3OkIewMosHVAP-ep-CYyKRWGICTbM47RxItyH06hQ/viewform
http://www.uff.br/?q=noticias/07-05-2019/uff-nas-pracas-acao-de-divulgacao-dos-projetos-da-uff
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/o-menino-detras-das-nuvens/


O espetáculo infantil 'O menino detrás das nuvens', escrito e dirigido

por Carlos Augusto Nazareth, está em cartaz até o dia 26 de maio no

Teatro da UFF, em Niterói. Vencedor de mais de 15 prêmios na sua

primeira montagem, incluindo Mambembe e Sharp, traz música ao

vivo, dança, humor, circo e marionetes. A história nos apresenta

Zezinho e sua mãe Sinhana, que vivem cercado de morros por todos

os lados que limitam seus horizontes. A mãe vive conformada nessa

limitação, mas Zezinho quer saber o que tem do outro lado do morro.

Eis que o seu Padrinho Malaquias traz o universo encantador para

além do morro. Lá, Zezinho descobre magia e fantasia, e retorna à

sua terra para mostrar a mãe o seu jeito diferente de admirar o mundo.Os ingressos custam R$40

(inteira) e R$20 (meia).
 

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

                

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/

