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Minha história na UFF vem de berço, pois minha mãe se formou

em Arquivologia aqui. Cresci vendo peças de teatro e participando

de atividades culturais no CineArte UFF, e sempre achei que um

dia estudaria aqui. Não aconteceu através do curso Técnico em

Música, concluído em 2010, nem em minha graduação em

Biblioteconomia (na época eu morava em Fortaleza e cursei na

UFC). Apenas no Mestrado em Ciência da Informação que eu

pude, finalmente, me tornar aluna da instituição. Ingressei em 2015 e concluí em 2017, o mesmo

ano em que fui chamada para assumir o cargo de Bibliotecária Documentalista no campus de Rio

das Ostras. Mesmo sem conhecer a cidade, embarquei nessa aventura e encontrei na BRO, a

Biblioteca de Rio das Ostras, um lugar para exercer a minha profissão como sempre quis: com

muitos projetos culturais, contato com os usuários, e a possibilidade de transformar o espaço da

Biblioteca em um lugar de integração da universidade com a sociedade, através de projetos como

o Encontro de Jogos, Oficinas de Artes e parcerias com as bibliotecas escolares do município. Ao

final do ano passado, aceitei mais um desafio: assumir a chefia da Biblioteca. Ainda estou

aprendendo, com os colegas, professores e alunos, a servir da melhor forma essa comunidade

plural que frequenta diariamente o meu espaço de trabalho. E é sempre cheia de alegria que eu

vejo os projetos criados se tornando realidade na mão dos nossos universitários. É um prazer e

uma honra ser parte da UFF e contribuir como bibliotecária para que as informações cheguem a

quem de fato precisa delas.

Renato Resende Vasconcellos - Relações Públicas na

Superintendência de Comunicação Social (SCS)
 

 

Em 2012, ingressei na UFF com as atividades principais de mestre

de cerimônias e organizador de eventos, funções que nunca

imaginei realizar logo após a graduação porque tinha um perfil

tímido, e nunca havia sequer feito uma apresentação formal com

terno e paletó. Apesar disso, apresentei centenas de eventos nestes

anos. Em paralelo, tive a oportunidade de desenvolver outros

Conte sua história para gente!



projetos que já existiam, tais como o Encontro dos Organizadores de Eventos, em que provia

capacitação gratuita para servidores que trabalham com eventos na universidade, e o Conheça a

UFF, transformando uma ação de visitas guiadas num programa de comunicação com eventos

dentro da universidade. Além disso, eu ia pessoalmente até as escolas, em especial as públicas,

muitas vezes para apresentar a instituição. Fico feliz de encontrar muitos alunos que escolheram a

UFF pelo fato de alguém ter se disposto a ir até eles para quebrar alguns medos, tais como a ideia

de que universidade não é um lugar para estudante de escola pública. Além disso, estando ciente

do processo seletivo do Sisu, o qual recebe estudantes do país inteiro, comecei a investir

sistematicamente em mídias sociais e conteúdos para sites, usando uma linguagem que gerasse

identificação com eles, em especial utilizando o formato de vídeo. Isso abriu um caminho que me

fez mudar meus rumos no trabalho, e hoje atuo na produção de vídeos. A UFF me apresentou

muitas pessoas e pontos de vista, e cada trabalho que realizo sempre é uma oportunidade de

conhecer um pouco mais deste espaço plural que é a universidade.

Confira aqui a notícia em destaque no site da UFF!
 

Pesquisadores da UFF debatem em Londres o papel das novas mídias na
política latino-americana  

Servidor, você também pode fazer parte deste quadro e compartilhar a sua história com os

demais colaboradores. Ou, caso prefira, indique um servidor que é cara desta seção! Temos

certeza que ele se sentirá muito prestigiado. Envie sugestões para o e-mail dms.scs@id.uff.br.

1º Prêmio Inea de Meio Ambiente com inscrições abertas

UFF - SDC reúne Bibliotecários para definir novas linhas de ação do RIUFF
 

Setor de DSTs da UFF alerta para o crescente número de casos de sífilis congênita

CAAD promove roda de conversa sobre acessibilidade e inclusão na FEUFF
 

UFF convida pesquisadores Faperj para compartilhar seus projetos

Suspensão Temporária das Atividades de Dispensas/Designações de Chefia - DAP

Reitoria responde ao Ofício do Sintuff sobre a data limite do cadastro biométrico na UFF

1° lugar no Prêmio Prof. Dr. Antônio Lopes de Sá – CRC MG

Suspensão temporária das assessorias técnicas em arquivos

Atraso no Envio dos Formulários de Avaliação de Desempenho e Planos de Trabalho do 3º

Trimestre de 2019
 

Última semana! Inscrições para o curso presencial de Desenho Didático de Disciplina no

Moodle

PROEX divulga a realização do evento "Tinha que ser mulher", promovido pelo projeto de

extensão "Café com RH"

Acesse aqui estes e outros informativos

http://www.uff.br/?q=noticias/03-07-2019/pesquisadores-da-uff-debatem-em-londres-o-papel-das-novas-midias-na-politica
http://www.uff.br/?q=informativos


A exposição "Passado. Presente! Futuro?" quer preservar a memória institucional da

Biblioteca Central do Gragoatá, ressaltando sua importância nestes 25 anos de história |

Até o dia 31 de julho de 18h às 20h, na Biblioteca Central do Gragoatá (BCG)

O Espaço Aberto de Aprendizagem em Gestão apresentará o curso "Inteligência

Emocional" ministrado por Rafael Honorato. As inscrições já estão abertas! | Dia 4 de julho

de 19h às 21h, no Campus Valonguinho

 

Acesse aqui todos os eventos

A PROGEPE convida a todos os servidores e servidoras da UFF

para o lançamento do Programa de Prevenção de Doenças

Cardiovasculares! O programa tem o objetivo de auxiliar vocês,

servidores da UFF, na manutenção da sua saúde cardíaca,

buscando evitar problemas e promovendo a sua qualidade de vida.

O lançamento do programa acontecerá no Auditório da Fundação

Euclides da Cunha (FEC), na Rua Miguel de Frias, 123 (Icaraí,

Niterói - RJ). Quinta-feira, 11 de julho, entre 9h e 12h. Para saber

mais, clique aqui.
 

Música: ORQUESTRA SANFÔNICA DO RIO DE JANEIRO
06 de julho, às 20h e 07 de julho, às 19h

Formada por 16 sanfoneiros, além de cantores e percussionistas, a

Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro resgata os áureos tempos do

instrumento de fole no Rio de Janeiro e no Brasil, e inova ao incluir

em seu repertório canções regionais nordestinas. O objetivo é

romper as fronteiras da música e revelar a grandiosidade e

versatilidade do instrumento, expandindo-o para novas fronteiras

sonoras. A Orquestra é idealizada e comandada por Marcelo Caldi,

sendo ele também diretor musical e arranjador do grupo. Outro

diferencial é a heterogeneidade do grupo, do qual fazem parte

professores, autodidatas no instrumento, estudantes universitários e

artistas circenses, provenientes de várias regiões da cidade e de classes sociais distintas. Este

ano, em que se comemora o centenário de nascimento do mestre Jackson do Pandeiro, a

Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, dedica seu novo show a ele.

http://www.uff.br/eventos
http://www.uff.br/?q=events/uff-convida-para-o-lancamento-do-programa-de-prevencao-de-doencas-cardiovasculares-para
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/orquestra-sanfonica-do-rio-de-janeiro-2/


 

Teatro da UFF

Rua Miguel de Frias 9, Icaraí, Niterói - RJ

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia-entrada)

Classificação: Livre

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/

