
Você tem alguma dúvida sobre controle do tabagismo? Precisa de

alguma orientação sobre planejamento financeiro, por exemplo?

Aliás, você já ouviu falar em direitos sociais e proteção sócio-

organizacional? Inicialmente, podemos até ter certa dificuldade em

compreender estes termos, mas em linhas gerais estamos falando

de projetos, programas e políticas que o auxiliam na resolução de problemas, estejam eles

ligados à área de habitação, emprego, saúde e outros. 

Ficou curioso, né? Nós também! Por isso, entrevistamos o servidor Roney Miranda para nos

explicar um pouco mais sobre esse serviço de orientação e intervenção técnica, que é gratuito,

prestado pela Casq/UFF e voltado para você, servidor, e seus dependentes.  

1) Em que consiste o serviço de Atendimento Social?

É um trabalho, realizado gratuitamente por assistentes sociais da universidade, para identificar e

ofertar serviços, políticas e programas que assegurem os direitos e a proteção social dos

assistidos, contribuindo também para o protagonismo do servidor e para a plena atenção à saúde

e à qualidade de vida. 

2) Quais são os tipos de orientação?

São muito variados. Podemos citar aqui orientações diversas, como na área de direitos sociais de

doentes crônicos e/ou degenerativos (hipertensão, diabetes, tuberculose, câncer, AIDS,

Alzheimer, entre outros); orientação também quanto às políticas e programas sociais do Ministério

da Saúde (SUS) ou da própria UFF (ex.: Programa de Controle do Tabagismo, Programas de

Redução de Danos e Tratamento da Dependência do Álcool e outras drogas, e etc); auxílio no

fluxo de atendimento do SUS ou da UFF (acesso a consultas, exames, internação, critérios para

inclusão de dependentes do servidor e outros). 

3) E em relação à intervenção técnica, como que vocês auxiliam o servidor? 

Sobre a intervenção, destacamos: reconhecimento de guarda e/ou adoção; curatela de idoso,

projetos de cuidados e saúde do idoso; gratuidade, controle e distribuição de medicamentos;

Você conhece o serviço de Atendimento Social da UFF? 



insumos para controle do tabagismo; esclarecimentos sobre direitos à afastamento para

tratamento e acompanhamento de saúde previstos no RJU e também sobre atendimento

psicológico, planejamento financeiro, atendimento no HUAP e na Farmácia Universitária, fluxo de

internação em hospitais de emergência psiquiátrica, e outros. 

4) Qual o objetivo do projeto? 

Um dos nossos principais objetivos é propor um atendimento horizontal, humanizado e que

preserve a  informação, o acesso, a autonomia, o protagonismo nas decisões, o respeito à

liberdade e à subjetividade do servidor, para assim fortalecermos a garantia do acesso aos direitos

e proteção social de todo cidadão.

5) Como é realizada a orientação aos atendidos? Trata-se de um acompanhamento

contínuo ou pontual? 

A orientação ocorre de forma individualizada, garantindo o sigilo das informações. Após o

acolhimento e a identificação das expressões sociais, são ofertados serviços, políticas

organizacionais ou públicas tais como as citadas anteriormente. De acordo com a sistematização

e compreensão acerca do atendimento, define-se a pontualidade e/ou continuidade do

atendimento social.

6) Como os interessados podem agendar? Pode ser por e-mail, telefone ou apenas

pessoalmente? Quais documentos apresentar no agendamento ou consulta?

Os servidores interessados podem comparecer de segunda a sexta-feira, na recepção do Espaço

Saúde (localizado na Rua Miguel de Fria, nº 9 - Térreo, Prédio anexo à Reitoria) e agendar o

atendimento. Basta apresentar identidade, CPF, contracheque e número do SIAPE.

Dúvidas e sugestões, podem ser esclarecidas no telefone (21) 2629-5308 ou no e-mail

sps.das.casq@id.uff.br.

Informe da reitoria: 'As universidades cumprem um papel estratégico no desenvolvimento do

País', afirma presidente da Andifes

Conselhos Superiores: Pauta do CUV e do CEPEX de 27/03/2019

UFF Nova Friburgo começa a atender surdos na Clínica-escola de Fonoaudiologia

1º Encontro com os Servidores Técnico-Administrativos em Estágio Probatório da UFF

Em resposta à matéria publicada, sob o título 'Com leitos bloqueados, Antonio Pedro tem

superlotação'

Inscrições abertas para o PIBID e para a Residência Pedagógica

Conselhos Superiores: Eleição CPPD - RESULTADO



Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!

O 'bandejão' para além dos refeitórios: conquistas e desafios de um dos maiores

restaurantes universitários do país

Vamos falar sobre o papel da mídia para as mudanças sociais? 

Participe do Workshop sobre Comunicação Social. Hoje, dia 28/03 às 14h.

Não perca o lançamento do livro de contos "Professor Dorothy", que aborda questões como

bullying, LGBTfobia, entre outros. Dia 03/04 às 18h.

Acesse aqui todos os eventos

A UFF Nova Friburgo começou a atender pessoas com surdez leve

ou profunda na Clínica-escola de Fonoaudiologia. O tratamento é

gratuito e, em casos específicos, haverá encaminhamento para a

realização de implante ou de exames mais complexos na rede

pública de saúde. Confira aqui a matéria completa.

Livro: Da brevidade da vida

E a dica da semana de hoje é uma sugestão de leitura da servidora

Jessica Mello. A obra é do filósofo estoico Sêneca e intitula-se "Da

Brevidade da Vida".

"Numa época em que o tempo se torna cada vez mais escasso

diante da infinidade de estímulos e tarefas que somos impelidos a

cumprir, este livrinho é mais do que necessário. Com

variados exemplos de como desperdiçamos nosso tempo sem

perceber e valiosas dicas de como aproveitar melhor os anos,

Sêneca nos mostra um modo mais profundo de viver e nos ajuda a avaliar o quanto temos vivido

plenamente nossas vidas."

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/27-03-2019/o-bandejao-para-alem-dos-refeitorios-conquistas-e-desafios-de-um-dos-maiores
http://www.uff.br/?q=events/workshop-midia-novas-tecnologias-e-desenvolvimento-na-america-latina-perspectivas-politicas
http://www.uff.br/?q=events/luiz-fernando-braga-lanca-livro-de-contos-na-livraria-icarai
http://www.uff.br/?q=eventos
https://avozdaserra.com.br/noticias/uff-friburgo-comeca-atender-surdos-na-clinica-escola-de-fonoaudiologia?fbclid=IwAR0Ov4JR3MgMksd0pnhWcE9oLBjr6pK7K7QbTyZfVf1N4XTWOmUd_ubA0rE
http://uff.br/?q=informativos


Boa leitura!

Tem uma dica cultural interessante para compartilhar? Envie sua sugestão para

dms.scs@id.uff.br

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
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