
Que tal aprender uma nova língua?

Conhecer uma nova língua é agregar conhecimento, se inserir em

uma nova cultura e melhorar suas perspectivas de trabalho, além

de facilitar aquela viagem para o exterior, não é mesmo?

Você sabia que a UFF disponibiliza um programa do MEC, dividido

em cursos presenciais e online, que pode ajudar nesse

aprendizado? É o curso Idiomas Sem Fronteiras, que objetiva

valorizar a formação especializada de técnicos administrativos,

docentes e estudantes. 

O My English Online (MEO) é um curso virtual em que os

servidores terão acesso a um plano completo de atividades

interativas para estudar inglês. As atividades são divididas em módulos compostos por e-book,

vídeo, gramática e leituras. Como material complementar, o aluno ainda terá acesso a livros

interativos, exercícios, dicionários, atividades de prática oral e testes de acompanhamento.

Já o curso presencial é ministrado por professores e alunos da universidade do curso de Letras.

Estas aulas acontecem no Gragoatá, em Niterói, todas as sextas-feiras (das 8h às 12h ou

das 14h às 18h) e aos sábados (das 8h às 12h) e no Campus do Aterrado, em Volta Redonda,

todas as segundas-feiras (das 13h às 17h ou das 18h às 22h) e as terças (das 8h às 12h). 

Gostou das oportunidades? Então, fique ligado! Acompanhe a abertura das inscrições pelo site 

isf.mec.gov.br ou siga a página no facebook: facebook/isfuff. Lembrando que o prazo de inscrição

para a próxima turma do MEO é até 23 de outubro. 

Para mais informações, acesse a página da SRI.

Coletânea Educação para Engajamento Social e Responsabilidade Social

Analisar as posições do sujeito no contemporâneo é proposta de livro

Livro apresenta a análise do discurso a partir da Teoria Semiolinguística

Acesse esses e outros informes aqui!

http://isf.mec.gov.br/
https://www.facebook.com/isfuff
http://www.uff.br/?q=br/idiomas-sem-fronteiras%20
http://www.uff.br/?q=informativos


A entrega do Prêmio de Fotografia e dos Termos de Outorga do Programa de Apoio a Eventos

acontece nesta quinta, 19. Não perca! 

E aí, professor, que tal participar da Oficina de Saúde Vocal? Dia 26/10, no Gragoatá. 

O próximo debate do ciclo de palestras "Religião, política e intolerância" acontece amanhã. Das

18h às 20h. 

No dia 20/10 vai rolar o 1º Encontro de Arquivistas da SDC, em homenagem ao Dia do Arquivista.

Inscrições até hoje! 

"A Matemática está em tudo. Em particular, na alma feminina" é tema de palestra na UFF no dia

23/10. Fique atento ao prazo de inscrição! 

Participe da Ação de Promoção da Saúde 2017 que acontecerá em Rio das Ostras no dia 20/10.

Na 1ª edição do Dose de Ciência, o reitor Sidney Melo vai falar sobre "O fantástico mundo do

vulcanismo submarino". Dia 25/10. 

Prestige a inauguração do Laboratório Associado de Pesquisa Clínica em Odontologia. Dia 26/10,

às 10h

A UFFilme é uma mostra anual que exibe e discute a produção

audiovisual da comunidade acadêmica da Universidade Federal

Fluminense, realizada por estudantes, professores ou funcionários

da universidade entre os anos de 2016 e 2017. 

Confira a programação.

Entrada franca.

Música: Quarteto de Cordas da UFF & Blas Rivera

22 de outubro | 10h30

Cinema: Mostra UFFILME 

De 20 a 25 de outubro | 20h

O concerto propõe a fusão de música erudita, tango e jazz,

promovendo o intercâmbio e a quebra de barreiras entre diversos

http://uff.br/?q=events/entrega-do-premio-de-fotografia-e-dos-termos-de-outorga-do-programa-de-apoio-eventos
http://uff.br/?q=events/oficina-de-saude-vocal-para-docentes
http://uff.br/?q=events/ciclo-de-palestras-religiao-politica-e-intolerancia-0
http://uff.br/?q=events/i-encontro-de-arquivistas-da-superintendencia-de-documentacao-da-uff
http://uff.br/?q=events/ciclo-de-palestras-matematica-esta-em-tudo-em-particular-na-alma-feminina
http://uff.br/?q=events/acao-de-promocao-da-saude-2017-rio-das-ostras
http://uff.br/?q=events/dose-de-ciencia-o-fantastico-mundo-do-vulcanismo-submarino-0
http://www.uff.br/?q=events/inauguracao-do-laboratorio-associado-de-pesquisa-clinica-em-odontologia
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/mostra-uffilme/


Fonte: O Globo| Luis Lobianco estreia o espetáculo "Gisberta" no Teatro da UFF

Fonte: A Voz da Cidade| Resende recebe a segunda e terceira etapas do Circuito UFF Rio

Ciclismo

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

                

gêneros musicais. Neste encontro, o Quarteto de Cordas da UFF

convida o saxofonista e o pianista argentino Blas Rivera para um

concerto com músicas de Astor Piazzolla e obras do próprio Blas

Rivera arranjadas especialmente para o Quarteto com a participação

dos dançarinos de tango Cecília Gonzalez e André Carvalho. 

Veja mais informações.

Ingresso R$14 e R$ 7 meia.

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/luis-lobianco-estreia-espetaculo-gisberta-no-teatro-da-uff-21938707
http://avozdacidade.com/site/noticias/esporte/61839/
http://avozdacidade.com/site/noticias/esporte/61839/
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/
http://www.centrodeartes.uff.br/eventos/quarteto-de-cordas-da-uff-blas-rivera/

