
CONHEÇA O PROJETO CASTRAÇÃO

Conheça o Hospital Veterinário da UFF e os serviços
 com preço reduzido

 
Com o foco na formação e no aprendizado dos alunos, o Hospital
Veterinário da UFF (Huvet) é uma grande sala de aula, referência
em estrutura e qualidade dos serviços. Todos os dias, os
interessados podem se beneficiar com o atendimento de
profissionais, alunos e residentes da área, que aplicam seus
conhecimentos no tratamento de animais domésticos e silvestres
da comunidade do entorno. 

  
Conhecido como 'hospital-escola', o principal objetivo do Huvet é o
ensino, mas o caráter extensionista também chama muita atenção,
já que consultas, exames e cirurgias podem ser realizados com
preços bem mais acessíveis em relação ao mercado. 

  
Só para você ter uma ideia, os servidores da UFF têm 50% de desconto em diversos
atendimentos. Ou seja, uma consulta que custa R$ 60,00, para o servidor sai a metade do preço.
Ah! E todos os pagamentos só podem ser feitos com cartão de débito, crédito ou boleto bancário
(Guia de Recolhimento da União). 

  
Que tal levar o seu pet ao Hospital Veterinário da UFF? Os atendimentos são realizados de
segunda a sexta, das 7h30 às 18h, por ordem de chegada do paciente, mediante a entrega de
senha. Todos os animais passam por uma triagem, feita por um residente e, em seguida, são
encaminhados para as áreas de tratamento. Dependendo da especialidade, é necessária a
marcação de uma consulta. 

  
Mais informações disponíveis em: http://www.veterinaria.uff.br/huvet/

 Hospital Universitário de Medicina Veterinária Professor Firmino Mársico Filho (Huvet): Av.
Almirante Ary Parreiras, 503 -VitalBrazil

 

Você, servidor da UFF, pode realizar a castração gratuita do seu gato ou cachorro no Huvet. Basta
que o pet tenha até 5 anos de idade, sem raça definida e, preferencialmente, adotado. Em virtude
da alta demanda, o limite de atendimento é de 1 animal por dono (CPF), no período de 1 mês.

  
As castrações ocorrem todas as quintas-feiras, mas os agendamentos são feitos presencialmente
nas terças-feiras. 

 

http://www.veterinaria.uff.br/huvet/


Você está convidado a prestigiar a inauguração da Coleção Eulália Lahmeyer Lobo, no dia 07/12,

às 15h, na Biblioteca do Gragoatá
 

Para encerrar as atividades do ano, Eduff vai realizar no dia 07/12, às 18h, o lançamento

coletivo de várias obras. Participe!
 

No dia 08/12, Proex realiza o I Seminário Anual de Avaliação. Veja quem pode participar e se

inscreva! 
 

I Simpósio sobre Autismo da UFF acontece de 11 a 13 de dezembro, no Gragoatá. Contamos com

a sua participação.

Corre que ainda da tempo! Participe da Mostra Universitária de Dança - MUD que será realizado

hoje! Confira a programação!  
 

REVISTA UFF EM MOVIMENTO

 

Já conhece a Revista UFF em Movimento? A edição especial de 2017 representa um esforço de

comunicação de uma agenda positiva para a universidade. O material apresenta uma visão de

excelência acadêmica, inovação científica, responsabilidade fiscal, vanguarda internacional e

inclusão para os diversos setores da universidade. 
 

 

Confira abaixo a versão online da revista e tenha uma boa leitura

DDA/EGGP divulga resultado final do PQUFF 2017
 

Elaboração do PDTIC
 

Processo Seletivo 2018: Pré-Vestibular Curso MotivAÇÃO
 

Coletânea reúne escritos de Carlos Nelson Ferreira dos Santos
 

Acesse esses e outros informes aqui!
 

http://issuu.com/imprensascs/docs/revista_uff_em_movimento_finalv18.c
http://www.uff.br/?q=events/biblioteca-central-do-gragoata-convida-inauguracao-da-colecao-eulalia-lahmeyer-lobo
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-coletivo-marca-fim-de-ano-na-eduff
http://www.uff.br/?q=events/lancamento-coletivo-marca-fim-de-ano-na-eduff
http://www.uff.br/?q=events/proex-realiza-i-seminario-anual-de-avaliacao
http://www.uff.br/?q=events/i-simposio-sobre-autismo-da-uff
http://www.uff.br/?q=events/mud-mostra-universitaria-de-danca
http://www.uff.br/?q=informativos


Teatro:'Sonho de uma noite de Verão'
 

Dias 13 a 14 de dezembro de 2017| 15h
 

Portal de notícias Sopa Cultural | Bemvindo Sequeira com Dona Encrenca no Teatro da UFF
 

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

                

Teatro: 'Dona Encrenca só muda o endereço'
 De 08 a 10 de dezembro de 2017 | 20h

 
Bemvindo satiriza a relação marido/mulher - as verdadeiras Donas
Encrencas do título, brinca com a plateia, ironiza a política e os
políticos atuais, e... de leve, vai dando o seu recado! Antenado
com a atualidade, ele tira do dia-a-dia, 'flechadas' que acertam em
cheio a plateia... É fácil perceber o quanto o espectador é 'tocado'
pelas situações representadas pelo comediante em cena aberta.
Na verdade, o que Bemvindo faz no espetáculo é um bate-papo
com o público, contando casos e exemplificando o quanto,
realmente, as Donas Encrencas só mudam de endereço.

  
 
Ingressos: R$50,00 (inteira); R$25,00 (meia-entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos
e servidores da UFF) | Classificação indicativa: 12 anos

O espetáculo "Sonho de uma noite de Verão" foi concebido pelo
coreógrafo brasileiro, naturalizado na França, Alex Sander dos
Santos, que tem formação em dança contemporânea, moderna e
clássica. Escrito originalmente como uma peça teatral por William
Shakespeare, entre os anos 1594 e 1595, o espetáculo é uma
comédia mágica que mistura a delicadeza dos sentimentos
amorosos, a elegância aristocrática e as forças misteriosas, mágicas
e encantadas de fadas e de seres da floresta.

  
Entrada franca | Classificação: Livre

 

http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/sonho-de-uma-noite-de-verao/
http://www.sopacultural.com/bemvindo-sequeira-com-dona-encrenca-no-teatro-da-uff/
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/
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/dona-encrenca-so-muda-o-endereco/

