
Seção Psicossocial abre inscrição para Orientação Vocacional

Prepare-se! O SEI vem aí!
Primeira etapa do processo piloto será implantada

Como sabemos, a UFF implantará em outubro o Sistema
Eletrônico de Informações (SEI). Pensando na rotina dos seus
servidores,  um primeiro processo piloto se inicia no dia 12 de
setembro: o reembolso de bilhetes de passagem. 
 

A partir dessa data, os servidores que utilizam esse serviço já devem fazer suas solicitações por
meio do SEI. Mas fique atento, para acessar o sistema é necessário ter o cadastro IDUFF e
estar com a lotação atualizada. 
 
O objetivo desta primeira etapa é minimizar possíveis dúvidas e aperfeiçoar a ferramenta,
contribuindo para um processo de melhoria contínua do sistema. O envolvimento de todos os
servidores é essencial nesta nova fase da UFF.  
 
Para quem ainda não sabe, o Sistema Eletrônico de Informações consiste na tramitação eletrônica
e no acesso remoto dos processos, proporcionando maior transparência das informações,
redução de custos e diminuição no uso de papéis. Saiba mais em www.uff.br/sei
 Não quero receber
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EGGP/Progepe oferece o Minicurso de Introdução ao Moodle

Pergamum mobile | Problemas de acesso

Disponível Relatório de Gestão 2016

Informe sobre autuação de Processo de Incentivo à Qualificação

Acesse esses e outros informes aqui

- Venha se aventurar no universo da Astronomia! De 23 a 30/08 

acontece a exposição "Labirinto das Estrelas", na Casa da Descoberta da UFF. Não perca! 

- Já está sabendo do simpósio "Acidente de Trabalho/UFF"? Acontece dia 01/09. Inscreva-se!  

- Vamos falar de intolerância religiosa? Seminário discute esse tema no dia 05/09. Participe!

- Participe da"Corrida e Caminhada Rústica da UFF". Inscrições gratuitas até 24/09. Corre que

ainda dá tempo! 

- Anita Prestes lança livro sobre Olga Prestes no Campus UFF de Rio das Ostras

 

Cinema: A Música do Tempo - Do Sonho do Império ao Império do Sonho

20h30 | 29 de agosto (terça) - Lançamento 

Documentário musical produzido e idealizado pela equipe do

Centro de Artes UFF e protagonizado pelo Conjunto Música Antiga

da UFF. O fio condutor são os mitos em torno do Quinto Império e

do Sebastianismo, desde suas origens na corte portuguesa, nos

séculos XV e XVI, até o culto ao Rei Sebastião na religião afro-

maranhense Tambor de Mina, encontrada sobretudo no Maranhão.

 

Entrada franca. Distribuição de senhas a partir das 19h.

Teatro: Romeu e Julieta

19h | De 26/08 a 10/09 (sábados e domingos)

Estreia nacional de nova releitura do clássico 'Romeu e Julieta', de

Shakespeare, pela companhia carioca Theatrum Mundi. Adaptada

para a cena por Angelo Faria Turci, também diretor da companhia,

esta versão mantém a poética original do texto do bardo inglês e
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também o final trágico, mas transfere a ação para o Nordeste brasileiro, com suas cantigas

tradicionais, e mescla três atores e oito bonecos artesanais, para contar a história dos dois jovens,

filhos de famílias rivais, que lutam contra tudo e contra todos para se unirem em nome do amor.

Um espetáculo para todas as idades!

 

Ingressos: R$40,00 (inteira) / R$20,00 (meia)

 

Fonte: O São Gonçalo | Estudante de Direito cria grupo para compartilhar materiais de estudos

Fonte: O Globo | "Centro de Artes UFF comemora 35 anos com novo conceito de gestão"

 

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 tenha perdido alguma edição, visualize aqui

                

http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770220/219005959
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770221/219005959
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770222/219005959
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770223/219005959
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770224/219005959
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770225/219005959
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770226/219005959
http://6203.app.imtrk.net/v3/TRC/C/6203/325519/1770227/219005959

