
Esporte e lazer para além dos muros da Universidade
Conheça e participe das ações do PELC

Já pensou em fazer judô, futebol, dança ou tênis de mesa na UFF?

Essas são algumas das atividades proporcionadas pelo Programa

de Esporte e Lazer nas Cidades (PELC), que promove lazer e

qualidade de vida para a comunidade da UFF. 

 

O programa, composto por quinze núcleos, desenvolve atividades

esportivas, culturais e sociais, gratuitamente, em comunidades

carentes de Niterói e em municípios do interior. Quatro destes

núcleos atuam em unidades da UFF : dos Institutos de Campos

dos Goytacazes e Santo Antônio de Pádua, da Faculdade de Direito e da praia de São Francisco

(antigo Coluni), ambos em Niterói.

 

E aí, servidor, interessado nas atividades? Você também pode participar. Confira: 

 

Faculdade de Direito: futsal, ginástica, judô, cineclube, vôlei e etc.  

Inscrições e dúvidas: pelcdireitouff@gmail.com ou https://www.facebook.com/pelcuffdireito/

 

Unidade de Santo Antônio de Pádua: alongamento, dança, xadrez, contação de histórias e etc.

Inscrições e dúvidas: (22) 3851-0994 ou https://www.facebook.com/pelcpadua/

 

Unidade de Campos dos Goytacazes: jiu jitsu, yoga, caminhada ecológica, corrida e etc.

Inscrições e dúvidas: (22) 2722-0622/ (22) 2722-0334 (ramal 4136) ou pelcampos1@gmail.com

 

Praia de São Francisco: skate, parkour, caminhada, oficina de criação em vídeo e etc.

Inscrições e dúvidas: (21) 99927-9762 ou https://www.facebook.com/coluniuff 

 

Aproveite a diversidade de ações e inscreva-se! 

 

https://www.facebook.com/pelcuffdireito/
https://www.facebook.com/pelcpadua/
https://www.facebook.com/coluniuff/?hc_ref=PAGES_TIMELINE


Preservação de Documentos é tema de mesa-redonda no Gragoatá dia 12/09. Inscreva-se!

Pensando em renovar a metodologia de ensino? Participe do II Fórum Virtual: práticas ativas no

ensino superior! Inscrições até hoje às 18h.

Que tal saber mais sobre a cultura egípcia? Não perca as palestras do Grupo deEstudos Kemet,

no dia 14/09.

Acidente de trabalho é coisa séria! Então,participe do simpósio que acontece no dia 13 de

setembro aqui na UFF. Inscreva-se! 

Investimento em projetos da área de tecnologia. Esse é o objetivo da  palestra "CNPq Start-Up

Brasil". Dia 11/09, às 14h, no Instituto de Computação.  

Lançamento de livro:'Tristes Subúrbios'

18h | 12 de setembro (terça-feira) - Livraria Icaraí

Homenageado da 15ª Festa Literária Internacional de Paraty, Lima

Barreto é tema de um estudo historiográfico do Mestre em História

pela UFF, Pedro Belchior, publicado pela Eduff, no livro 'Tristes

subúrbios'. Na obra, o autor analisa a relação do escritor com a

cidade do Rio de Janeiro, as tensões culturais, de classe e de raça

existentes no início do século XX e como Lima se posicionou em

relação às transformações da cidade.

 

A ideia principal é analisar como o escritor produziu uma memória

sobre o subúrbio carioca e de que forma essa memória modificou a visão sobre o subúrbio. No

Comunicado da Divisão de Análises Judiciais sobre processos recebidos

Cadastro de atividades Agenda Acadêmica 2017

2ª edição do Prêmio IPP Maurício de Almeida Abreu abre suas inscrições

Avaliação de Desempenho motiva visita às unidades da UFF

Projeto "Perceber sem ver" realiza oficinas para pessoas com deficiência visual

Matemática (Bacharelado) da UFF em Volta Redonda obtém conceito máximo na avaliação do

MEC

Prêmio de Fotografia em Ciência, Tecnologia e Inovação da UFF  

Acesse esses e outros informes aqui!

http://www.uff.br/?q=events/conservar-para-preservar-caminhos-para-manter-memoria-viva
http://www.uff.br/?q=events/ii-forum-virtual-das-redes-de-educacao-praticas-ativas
http://www.uff.br/?q=events/i-ciclo-de-palestras-do-grupo-de-estudos-kemet
http://www.uff.br/?q=events/i-ciclo-de-palestras-do-grupo-de-estudos-kemet
http://www.uff.br/?q=events/simposio-acidentes-de-trabalhouff
http://www.uff.br/?q=events/cnpq-start-brasil-programa-nacional-de-aceleracao-de-startups
http://www.uff.br/?q=events/cnpq-start-brasil-programa-nacional-de-aceleracao-de-startups
http://www.eduff.uff.br/index.php/livros/665-tristes-suburbios-literatura-cidade-e-memoria-em-lima-barreto-1881-1922
http://www.uff.br/?q=informativos


livro, Belchior pretende, ainda, desconstruir a ideia de um escritor maldito e isolado, pouco

reconhecido pelos seus pares e alheio ao mundo literário. 

Cinema:'O filme da minha vida'

14h | 07 a 10 de setembro

14h50 | 12 e 13 de setembro

Fonte: Isto é | Cientistas protestam contra cortes no orçamento destinado a ciência e tecnologia

Fonte: Maricá Info | Maricá e UFF preparam Escola de StartUps para empreendedores

Fonte: O Dia | Corrida em Niterói chama atenção para o Outubro Rosa

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

                

Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony Terranova precisa lidar com a

ausência do pai, que foi embora sem avisar à família e, desde

então, não deu mais notícias. Tony é professor de francês num

colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início

da adolescência e vive o desabrochar do amor. Apaixonado por

livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, o jovem

faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver.

Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga

a tomar as rédeas de sua vida.

 

Ingressos: Inteira R$14; Meia R$7 (meia-entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos

e servidores da UFF). Segunda-feira 'meia-entrada para todos': R$ 4,00

 

https://www.youtube.com/watch?v=WjFGMKjyr5A
http://istoe.com.br/cientistas-protestam-contra-cortes-no-orcamento-destinado-a-ciencia-e-tecnologia/
http://maricainfo.com/2017/08/31/marica-e-uff-preparam-escola-de-startups-para-empreendedores.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-09-04/corrida-em-niteroi-chama-atencao-para-o-outubro-rosa.html
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/

