
Saiba mais: Consumir produtos agroecológicos é ser sustentável também! 

Além de possibilitar benefícios para a saúde, com o consumo de produtos frescos, nutritivos e

mais saudáveis, uma das vantagens da produção agroecológica é a preocupação com o meio

ambiente. Este tipo de cultivo preserva a qualidade do solo, da água e do ar, fazendo jus a

Você já conhece a Feira Agroecológica que acontece na UFF? 

Respeito à natureza e ao meio ambiente, produtos frescos e livres

de agrotóxicos, essa é a base da Feira Agroecológica, que ocorre

toda terça-feira, das 8h às 16h, no Campus do Valonguinho. 

 

A iniciativa de professores e alunos da Escola de Nutrição da UFF,

em parceria com pequenos produtores da região metropolitana do

estado do Rio, tem como objetivo difundir os princípios da

agroecologia em Niterói, além de incentivar o cultivo e o escoamento de alimentos de agricultura

familiar. 

 

Aberta a toda comunidade, um dos destaques da feira é a variedade de produtos, como legumes,

frutas, hortaliças, doces de compota, bolos e pães. Ficou curioso? Então, prestigie a Feira

Agroecológica. Leve a sua sacola e participe!

https://www.youtube.com/watch?v=FqvzSZ-S-oo&t=3s


algumas das premissas do desenvolvimento sustentável, que é pautado no tripé: ecologicamente

correto, economicamente viável e socialmente justo. Cultive essa ideia!

Ler nunca é demais! Vem aí a "Feira de Livros do Instituto de Letras". De 18 a 22/09.

"Estrutura organizacional da UFF" é tema de palestra no dia 20/09. Contamos com você! 

Participe da palestra "Orientação financeira para o servidor UFF". Inscrições até 21/09. 

Prestigie o lançamento da obra "Vida e arte", publicado pela Eduff. Dia 19/09, na Livraria

Travessa. 

Teatro:  Emilinha
18h | 13, 14, 20 e 21 de setembro de 2017(quartas e quintas)

Vivendo a lendária Emilinha Borba, Stella Maria Rodrigues canta

vários de seus sucessos e relembra lindas e engraçadas histórias

da vida e carreira da eterna Rainha do Rádio.

 

No repertório do musical estão grandes sucessos compostos por

Ary Barroso, João de Barro, Tom Jobim, Humberto Teixeira, Luiz

Gonzaga, Hermínio Bello de Carvalho, Rossini Pinto, Angela

Rô Rô, Peterpan, João Roberto Kelly e Haroldo Barbosa, entre

outros. 

Emilinha é um musical para matar as saudades dos velhos tempos

da Era do Rádio, para todo mundo cantar junto e se emocionar

muito!

 

Novo livro da Eduff responde a questões cruciais da arquivologia nacional;

Audiência Pública do PDI 2018-2022: 13/09, às 14h, em Volta Redonda;

Eduff lança nova edição de livro sobre superestruturas de pontes;

V Semana de Desenvolvimento Acadêmico: prorrogação para a nomeação da comissão científica.

Acesse esses e outros informes  aqui!

http://www.uff.br/?q=events/iv-feira-de-livros-do-instituto-de-letras-da-uff-0
http://www.uff.br/?q=events/estrutura-organizacional-da-universidade-federal-fluminense
http://www.uff.br/?q=events/palestra-orientacao-financeira-para-o-servidor-uff
http://www.uff.br/?q=events/gabriel-alvarenga-lanca-vida-e-arte-pela-eduff
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/emilinha/
http://www.uff.br/?q=informativos


Ingressos: R$50,00 (inteira); R$25,00 (meia-entrada para estudantes, pessoas acima de 60 anos

e servidores da UFF).

Cinema: As duas Irenes

16h40 | 16 a 20 de setembro (exceto dia 15, sexta-feira)

Irene, 13 anos, descobre que o pai tem uma segunda família e outra

filha de sua mesma idade, também chamada Irene. Sem que

ninguém saiba, ela se arrisca para conhecer a menina e acaba

descobrindo uma Irene completamente diferente dela. 45º Festival

de Cinema de Gramado ganhando quatro prêmios: Prêmio da Crítica

de Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Ator Coadjuvante (Marco

Ricca) e Melhor Direção de Arte. 

Inteira: R$ 12 | Meia: R$ 6 (exceto segundas-feiras)

Segunda-feira promoção "Meia-entrada para todos": R$ 4

 

Fonte: Terra | Nosferatu, clássico do cinema alemão, será exibido com orquestra ao vivo
Fonte: O São Gonçalo | Itaboraí lança projeto esportivo para jovens em parceria com a UFF
Fonte: Sopa Cultural | Musical Emilinha, com Stella Maria Rodrigues, 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

                

https://www.youtube.com/watch?v=gMkcei9ADQA
https://www.terra.com.br/diversao/cinema/adorocinema/nosferatu-classico-do-cinema-alemao-sera-exibido-com-orquestra-ao-vivo,85564354c73dcf29cf3fe6044fa4b5ffztwm7fyn.html
http://www.osaogoncalo.com.br/cadernos/27736/itaborai-lanca-projeto-esportivo-para-jovens-em-parceria-com-a-uff
https://www.sopacultural.com/musical-emilinha-com-stella-maria-rodrigues-no-teatro-da-uff/
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/

