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EDITORIAL
 No mês de outubro o país todo está cor de 
rosa, em uma grande campanha de prevenção ao 
câncer de mama.
 A Proaes também apoia esta ideia! O mo-
vimento nasceu na década de 90 e, desde então, 
por todo o território são realizadas campanhas 
de conscientização sobre a doença, como detec-
tá-la precomente, e como ter acesso a tratamen-
tos. 
 Lembramos que, apesar de mais comum 
em mulheres, o câncer de mama também pode 
afetar homens.
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 Os sintomas mais comuns são: caroço 
(nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor; 
pele da mama avermelhada, retraída ou pare-
cida com casca de laranja; alterações no bico do 
peito (mamilo); pequenos nódulos na região em-
baixo dos braços (axilas) ou no pescoço; e saída 
espontânea de líquido dos mamilos.
 Não há idade para a doença, portanto, to-
dos devem estar atentos. O quanto antes detec-
tado, maiores são as chances de cura.
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Doação dos alimentos 
Acolhimento Estudantil

Abrigo Cristo Redento foi escolhido pelo curso de Biblioteconomia, vencedor da gincana do 
Acolhimento Estudantil 2017.2

 No dia 27 de setembro os estudantes do 
curso de Biblioteconomia, ganhadores da Gin-
cana do Programa de Acolhimento Estudantil 
2017.2, fizeram a doação dos alimentos arrecada-
dos durante o evento.
Foram doados aproximadamente 245kg de ali-
mentos não perecíveis e 235 itens de limpeza e 
higiene pessoal.

 O Abrigo Cristo Redentor fica em São Gon-
çalo e é uma entidade sem fins lucrativos que 
atende a idosos.

Confira as fotos do dia da doação na nossa pági-
na do Facebook!

https://pt-br.facebook.com/proaesuff
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Realizada pelo Departamento de Estatística e a 
Coordenação do Curso de Graduação em Estatís-
tica, o evento será realizado de 23 a 26 de outubro, 
durante a Agenda Acadêmica UFF. 
 O objetivo é integrar docentes e alunos 
da UFF e de outras universidades promovendo a 
ampliação e desenvolvimento de conhecimento 
e experiências. Serão oferecidos 12 minicursos. 
 Os valores das inscrições variam entre 
R$50,00 a R$180,00.
 As atividades acontecerão no Campus do 
Gragoatá - São Domingos.

Bloco F: Auditório da Faculdade de Econo-
mia - Andar térreo

Bloco G: Auditório do IME - Andar térreo

Bloco G: Salas 205, 206 e 207

Bloco H: LIGRE: Sala 204-H  - Laboratório de 
Informática da Graduação em Estatística - Sala 
204 - 2o. andar

Para mais informações acesse: http://www.se-
mest.uff.br/ ou envie um email para semanada-
estatistica.uff@gmail.com

Museu do Ingá oferece 
of icinas de arte

Atividades acontecem até dezembro deste ano

 O Museu do Ingá está oferecendo diver-
sos cursos para artistas. As oficinas são de cerâ-
mica (terças e quintas, das 10h às 17h); escultura 
(terças e quintas, das 10h às 17h); papel artesanal 
(quartas ou sextas, das 14h às 17h) e gravura (ter-
ças, quartas ou quintas, das 11h às 16h, e sábados, 
das 13h às 17h). 
 Para mais informações é só acessar o 
site http://www.cultura.rj.gov.br/evento/ofici-
nas-de-arte-do-museu-do-inga ou ligar para o

9º Semana de Estatística:
serão oferecidos 12 minicursos

Submissão de trabalhos serão aceitas até o dia 12 de outubro

(021) 99922-3872.  
 Todas as ati-
vidades acontecem 
no próprio museu, 
que fica na Rua Pre-
sidente Pedreira, 78, 
Ingá – Niterói. 
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Programa de Esporte e Lazer 
da Cidade oferece aulas de 

alongamento gratuitas na UFF
As aulas acontecem semanalmente e podem ser realizadas por qualquer pessoa, de qualquer 
faixa etária

 O Programa de Esporte e Lazer da Ci-
dade (PELC) é uma inciativa do Ministério do 
Esporte junto com a UFF e, desde 2016, está apro-
ximando a comunidade e a universidade através 
de oficinas de esporte e Cineclube, realizadas no 
Núcleo da Faculdade de Direito.
 Uma das atividades mais procuradas é o 
Alongamento, que conta com um público diver-
sificado, misturando estudantes e moradores do 
bairro do Ingá, com o objetivo de tornar a vida 
mais saudável através desta prática esportiva.
 As atividades de Alongamento acontecem 
todas as segundas, das 14h às 15h e das 15h às 16h, 
e quintas, das 10h às 11h e das 18:30 às 19:30
Para se inscrever, basta enviar um e-mail para 
pelcuffdireito@gmail.com e solicitar o formulá-
rio de inscrição.

bairro do Ingá, com o objetivo de tornar a vida 
mais saudável através desta prática esportiva.
 As atividades de Alongamento acontecem 
todas as segundas, das 14h às 15h e das 15h às 16h, 
e quintas, das 10h às 11h e das 18:30 às 19:30
Para se inscrever, basta enviar um e-mail para 
pelcuffdireito@gmail.com e solicitar o formulá-
rio de inscrição.
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Serão realizadas atividades organizadas pela Coordenação de Atenção Integral à Saúde e 
Qualidade de Vida que vão de ações informativas até exposições de arte

Em outubro a UFF também é rosa

 Outubro é tradicionalmente conhecido 
como o mês da luta contra o câncer de mama e 
a UFF está apoiando a iniciativa mundial através 
da oferta de diversas ações em seus campi.
 A doença atinge mulheres e homens e a 
desinformação ainda é um fator que prejudica a 
detecção precoce e, assim, dificulta o tratamen-
to.
 As ações começaram no dia 02 de outubro 
com a distribuição do símbolo da Campanha de 
Prevenção do Câncer de Mama (lacinho cor de 
rosa) e um folder do INCA sobre Prevenção do 

outubro e na Reitoria, no dia 18.

Câncer de Mama e de 
Colo de Útero.
 Também serão re-
alizadas atividades em 
Friburgo, no dia 10 de 

Acompanhe a programação 
em http://www.uff.br/?q=e-
vents/outubro-rosa-na-uff

UFF reajusta bolsa de Auxílio 
Alimentação para estudantes 

dos campi em expansão
As bolsas que eram concedidas no valor de R$ 154,00, agora passarão a ser R$ 200,00

 Os  alunos de graduação da UFF benefi-
ciários do Auxílio alimentação para estudantes 

dos campi em expansão receberão uma boa no-
tícia neste 2º semestre. O auxílio, que antes era 
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concedido no valor de R$ 154,00, agora passará a 
ser de R$ 200,00.
 Com a expansão universitária dos últimos 
anos,  a  UFF recebe a cada semestre, em todos os 
seus campi, um grande número de estudantes 
oriundos de diversas partes do país, com carac-
terísticas variáveis e  grupos segmentados, abar-
cando questões culturais e, principalmente, eco-
nônimas.
 A Proaes, muito além de cumprir as dire-
trizes de assistência estudantil, tem realizado 
um constante movimento, através de diversas 
ações, visitas e pesquisas, que visam entender o 
universo do estudante e melhorar a sua qualida-
de no ensino.
 “O compromisso da gestão é proporcionar 
aos estudantes melhores condições de perma-
nência e qualidade acadêmica. A Proaes têm visi-
tado os pólos de expansão para interagir com os 
alunos sobre os fatores que dificultam sua per-
manência e conclusão do curso. O aumento do 
Auxílio Alimentação para os estudantes dos pólos 
em expansão só foi possível a partir da racionali-
zação das despesas da Proaes.”, contou Leonardo 
Vargas, Pró-Reitor de Assuntos Estudantis.
 Para a gestão atual da universidade, o rea-
juste deste auxílio, no contexto econômico atual, 

 é uma medida necessária e que trará segurança a 
muitos estudantes que contam com a bolsa. 
 “Todas as ações que contribuam para a 
permanência dos estudantes na UFF e que os 
auxiliem na conclusão de seus cursos são nossas 
prioridades. Mesmo com toda restrição orça-
mentária, decidimos aumentar o valor do Auxílio 
Alimentação, não só corrigindo o efeito inflacio-
nário, mas também ampliando o acesso aos ali-
mentos, pontuou o Vice-Reitor, Professor Antô-
nio Claudio da Nóbrega.
O auxílio é um apoio financeiro mensal aos es-
tudantes matriculados em cursos de graduação 
presencial, situados em municípios fora da sede 
(Niterói), para auxiliar nas despesas com alimen-
tação. 
 Para inscrever-se no programa, o estudan-
te deverá ficar atento à abertura do Edital em 
data a ser divulgada no site(o Edital e a Instrução 
Normativa são disponibilizados no site durante o 
período de inscrições).

Para maiores informações, o interessado poderá 
enviar um e-mail para auxilioalimentacao@pro-
aes.uff.br ou ligar: (21) 3674-7299

Bolsa auxílio 
alimentação 

passa de R$ 154,00  
para R$ 200,00


