
A Agenda Acadêmica já está chegando e além de toda a programação, repleta de palestras,

seminários e oficinas, atividades culturais e artísticas vão dominar a cena, com apresentações

exclusivas dos nossos #uffianos! Não sabe quando, onde e como se inscrever?  Então, coloca aí

na sua agenda porque no dia 24 de outubro, na Tenda das Artes/Espaço de Culturas Urbanas

você e sua arte serão as principais atrações. Sabe cantar e/ou dançar? Tem intimidade com

práticas circenses? Sabe grafitar ou andar de skate? Envie um e-mail para

comunicacao.eventos1@gmail.com demonstrando interesse em participar de mais essa ação que

integra este grande evento. Dia 24/10, das 10h às 18h, na quadra do Instituto de Educação Física

(campus do Gragoatá). Fique por dentro da programação completa aqui: https://bit.ly/2VnRrBw



Lembrando que o encerramento da Agenda Acadêmica fica por conta da 2ª Edição do UFF nas

Praças, evento realizado em maio deste ano, que movimentou Niterói e as cidades do interior com

diversas ações e prestações de serviço para a população em pontos urbanos estratégicos. Desta

vez, o UFF nas Praças será realizado no dia 26 de outubro, das 09h às 14h, na Praça Getúlio

Vargas e nos jardins da reitoria, em Icaraí, com a participação do Grupo de Música Antiga da UFF.

Inscreva-se nas atividades e participe deste importante evento da universidade, que é a Agenda

Acadêmica!

Estágio para alunos de Publicidade, Design e áreas afins. Necessário ter conhecimento em Adobe

Photoshop e desejar trabalhar de forma autônoma, criativa e original. Os interessados devem

enviar o currículo para o email vagas@eletrofrigor.com.br com o assunto "DESIGN". 

Estágio para alunos com previsão de conclusão para 2020/2, que estejam cursando Engenharia

Mecânica. Curso técnico em mecânica será um diferencial. Necessário ter boa capacidade de

observação e visão analítica. Os interessados devem se cadastrar pelo site www.mudes.com.br e

usar o código  53705.

Estágio para os alunos com previsão de conclusão para 2020/2 a 2023/2, que estejam cursando 

Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Design ou cursos afins. Necessário ter 

conhecimento básico em Corel Draw. Os interessados devem ligar para o número 3004-6290 e 

utilizar o código 183815.

Estágio para a área de Administração, Marketing, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda

e cursos afins na empresa "Terral Shopping Centers" para os alunos que estejam cursando entre

o 5º e o 7º período ou estejam a 2 anos do término do curso. Desejável ter cursado o Ensino

Fundamental ou Médio na rede pública de educação. Os interessados devem fazer sua inscrição

no site terral.gupy.io.

Estágio na área de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Estatítisca, Engenharia,

Engenharia de Produção

ou cursos afins na empresa "Terral Shopping Centers" para os alunos que estejam cursando entre

o 5º e o 7º período ou estejam a 2 anos do término do curso. Desejável ter cursado o Ensino

http://www.agendaacademica.uff.br/
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2499568903458330/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2499573690124518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2499577823457438/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/pcb.2501414016607152/2501410706607483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/pcb.2501414016607152/2501410496607504/?type=3&theater


Fundamental ou Médio na rede pública de educação. Os interessados devem fazer sua inscrição

no site terral.gupy.io.

Estágio na Montacon Engenharia, em Niterói. O estagiário precisa estar ser aluno de cursos da

área administrativa, como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Processos Gerenciais e

afins, além de ter conhecimentos de Pacote Office, nível intermediário para Word e Power Point e

avançado para Excel. Os interessados devem encaminhar o currículo para o email:

dp@montacon.com.br indicando no assunto "Estágio - Área Administrativa".

Olha que legal a pesquisa do estudante Gustavo! Ele é

mestre em Engenharia de Biossistemas pela UFF e fez

o estudo de caso dele em São Gonçalo, Região

Metropolitana do Rio de Janeiro, avaliando os serviços

ecossistêmicos dentro de uma implantação de sistema

agroflorestal.

A pesquisa buscou avaliar os benefícios desses

sistemas para a produção de alimentos. Ficou curioso

para conhecer mais? Só clicar aqui!

Se você quiser participar do nosso quadro 

"Explique a sua pesquisa em até 1 minuto para a 

sua avó" é só enviar um e-mail para a gente: 

dms.scs@id.uff.br.

https://www.facebook.com/uffoportunidades/photos/a.347144598700782/2503432926405261/?type=3&theater
https://youtu.be/0JkCq3ndwI8
https://youtu.be/0JkCq3ndwI8


1ª Edição do Festival Tarde

Africana

Estudos Pós-Doutorais do PPGCI-

UFF – Acesso aberto na ciência:

história, tensões e os commons

Capacitação em Gastronomia e

Confeitaria para mulheres com

câncer de mama

I Simpósio Interdisciplinar em

Ciência, Tecnologia e Inovação em

Produtos para a Saúde

Parabéns para o professor Michael Stanton, do Instituto de Computação! Ele entrou no Hall

da Fama da Internet, prêmio oferecido pela Sociedade da Internet, por conta de suas

contribuições para o desenvolvimento da rede no Brasil e na América Latina. Incrível demais!

Parabéns professor! Saiba mais.

http://www.uff.br/?q=events/festival-tarde-africana-1a-edicao
http://www.uff.br/?q=events/estudos-pos-doutorais-do-ppgci-uff-acesso-aberto-na-ciencia-historia-tensoes-e-os-commons
http://www.uff.br/?q=events/o-projeto-de-extensao-amor-em-cada-fio-em-parceria-com-o-projeto-mao-na-massa-capacita
http://www.uff.br/?q=events/i-simposio-interdisciplinar-em-ciencia-tecnologia-e-inovacao-em-produtos-para-saude
http://bit.ly/2Mrpzs7


Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.

Para divulgar eventos,clique neste link. Demais dúvidas e/ou sugestões, entre em contato: dms.scs@id.uff.br.

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense.

                        

http://www.uff.br/?q=cadastro
https://www.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial

