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Campos de Estágio Interno - 2014

(22) 25287166/25287168

1

Rua Doutor Silvio Henrique Braune, 22 - 
Centro - Nova Friburgo - RJ - CEP: 

28625-650

liviaazeredo@yahoo.com.
br 

469/2014

FACULDADE DE ODONTOLOGIA – 
PÓLO UNIVERSITÁRIO DE NOVA 

FRIBURGO – DEPARTAMENTO DE 
FORMAÇÃO ESPECÍFICA – 
PROJETO PREVENÇÃO E 

TRATAMENTO DO TRAUMATISMO 
DENTÁRIO EM DENTE DECÍDUO

O projeto prevenção e tratamento do traumatismo dentário na 
dentição decídua atua na  Faculdade de Odontologia do Pólo 

Universitário de Nova Friburgo previnindo, educando e realizando 
atendimento clínico de urgência, curativo e de acompanhamento 
dos traumatismos ocorridos na dentição decídua. Essa proposta 

complementa o atendimento clínico contemplado pelo projeto 
pedagógico do curso de odontologia oferecendo aprimoramento 

técnico-científico de grande importância para a formação 
profissional do discente, ampliando seus conhecimentos dentro da 

área de traumatologia e odontopediatria, diferenciando-o dos 
discentes de outras universidades. 

Desta forma, o plano das atividades previstas para o estagiário 
está relacionado a:

• Catalogar a entrada dos pacientes;
• Realizar práticas educativas-preventivas ao traumatismo 

• Entrevista com os 
candidatos.

• Avaliação de currículo 
lattes
• CRA

Odontologia (6o. ao 
8o.períodos)

Lívia Azeredo 
Alves Antunes

2629 9255

1

Hospital Universitário Antonio Pedro, 
Unidade de Pesquisa Clínica, Marques 
de Paraná, Centro, 303, CEP: 24033-

900, Niterói, RJ, Brasil. 

leonardoantunes@id.uff.br

608/2014

NÚCLEO DE BIOLOGIA MOLECULAR

O presente núcleo realiza estudos na área de Biologia Molecular, 
focando em polimorfismos genéticos de genes expressos no 

desenvolvimento craniofacial e sua associação com alterações e 
patologias do desenvolvimento craniofacial. Dentre elas, destacam-

se as anomalias congênitas mais comuns nos seres humanos, 
como as fissuras labiopalatais, as anomalias do desenvolvimento 
dentário e a cárie dentária. Desta forma, o plano das atividades 

previstas para o estagiário está relacionado com a criação e 
manutenção do “Banco de DNA da cárie dentária”. Onde o 

estagiário realizará as seguintes atividades:
• Preparar o material para a coleta de material biológico;

• Catalogar a entrada das amostras de material biológico no 
laboratório;

• Preparar as soluções usadas nas etapas da extração de DNA.
• Realizar a extração de DNA das amostras de material biológico; 

• Avaliar a quantificação e a pureza do DNA extraído;
• Diluir as amostras de DNA;

• Incluir as amostras de DNA no Banco.

Entrevista com os 
candidatos e CRA 

(Coeficiente de 
Rendimento e 

Aproveitamento)

BIOMEDICINA - A 
PARTIR DO 3º P;  

Leonardo dos 
Santos Antunes

26295371 ,  26295359 ou 
99 983 69 85

1

Sala D 564-A, Bloco D da Escola de 
Engenharia, Rua Passo da Pátria 156.

joaocarloslutz@gmail.com ou 
joaolutz@vm.uff.br

001/2014

Laboratório de Modelos e 
Prototipagem, Graduação em 

Desenho Industrial, TDT, Escola de 
Engenharia

Os estagiários serão treinados para acompanhar e auxiliar a 
construção de modelos e protótipos dos projetos desenvolvidos 

pelos estudantes tanto como respostas as propostas de disciplinas 
do curso como também aqueles projetos desenvolvidos por 

iniciativa dos estudantes empreendedores da Escola de 
Engenharia (empresas incubadas, participação em concursos e 

demandas internas da Escola tais como mobiliário especial, 
sinalização, etc). 

CR igual ou superior a 70, 
prova e entrevista

Desenho Industrial, 
Engenharia Mecânica 

e Engenharia de 
Produção

João Carlos Lutz 
Barbosa, 

Coordenador da 
Graduação em 

Desenho 
Industrial 
(Design)
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2629-5978, 99978-7337

1

UFF, Campus da Praia Vermelha, 
Instituto de Geociências, Departamento 

de Análise Geoambiental - 4o andar
dimaio@vm.uff.br

002/2014

Geoinformação,  Educação 
Ambiental e Cidadania

A  participação dos estagiários no Projeto está associada ao uso 
de Sistemas de Informação Geográfica, criação de bancos de 

dados e processamento de imagens. Haverá integração dessas 
tecnologias digitais via Internet, por meio do site educativo 

GEODEN (www.geoden.uff.br). Os estudantes serão orientados no 
uso das geotecnologias em aplicações para estudos ambientais, 

participarão da elaboração das atividades relacionadas a 
educação ambiental e em curso de capacitação de professores da 

rede pública de ensino do Rio de Janeiro com base na 
geoinformação.

Entrevista e Aptidões 
(trabalho com educação 

ambiental, conhecimentos 
básicos em 

geoprocessamento e 
elaboração de websites)

Ciência Ambiental e 
Geografia

Angelica 
Carvalho Di Maio

2629-2483

8

Rua Almirante Teffé, 637 – 4º andar estagio2014@uniteve.uff.br

007/2014

Unitevê - Canal Universitário de 
Niterói

Desenvolvimento Multidisciplinar nas seguintes atividades:
- Operação de Transmissão dos Programas na TV Universitária;

- Produção de Programas para TV Universitária;
- Operação de Equipamentos de TV em Estúdio e em Externa;

- Noticiário UFF na TV Universitária; 
- Pós-produção dos programas gravados;

- Transmissão pela Rede UFF e Internet de Eventos;
- Portal Unitevê na Internet (Manutenção; Transmissão on line ;  

programas de TV sob demanda);
- Portal WebTV (Transmissão on line);

- Desenvolvimento - Tecnologia em Software Livre;
- Manutenção do Banco de Dados do Acervo Audiovisual.

Os estágios poderão ser 
obrigatórios ou não 

obrigatórios
A Seleção será por:

1- análise do currículo 
(resumir em 1 página) com 
as principais atividades 2- 
apresentação do histórico 

escolar e do plano de 
curso;

3 - entrevista a ser 
realizada na sede da 

Unitevê.

a) Engenharia de 
Telecomunicações

b) Ciência da 
Computação 

c) Arquivologia
d) Comunicação Social 

(Jornalismo)
e) Comunicação Social 

(Publicidade e 
Propaganda)
f) Cinema & 
Audiovisual 

g) Estudos de Mídia
h) Produção Cultural

i) Sistemas de 
Informação

j) Biblioteconomia

José Luiz Sanz 
de Oliveira

(22) 25287166/25287168

1

Laboratório de Imunopatologia,    1o 
andar, Instituto de Biologia lagrota-candido@vm.uff.br

661/2014

Imunopatologia

Preparo de soluções, processamento de material biológico para 
histologia e imunohistoquímica, marcação de células por citometria 

de fluxo, análise de resultados. 
curriculo, entrevista

Ciências Biológicas, 
Biomedicina, 

Farmácia, Nutrição.

Jussara Lagrota 
Candido
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21 2629-5226, 2629-5227, 
2629-5228

2

Rua Miguel de Frias, nº 9, 7º andar. 
Icaraí, Niterói - RJ. CEP 24220-900 internacional@aai.uff.br

003/2014

Diretoria de Relações Internacionais

Atendimento de alunos, sistematização de dados de mobilidade 
internacional da UFF e do Ciência sem Fronteiras, contato com as 

coordenações de curso na UFF e organização dos convênios 
internacionais.

Análise de currículo e 
entrevista.

Relações 
Internacionais Prof. Livia Reis

2629-2834/2835/2914

9

Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas 
Reis s/n  Campus do Gragoatá - Bloco 

O -
 sala 203/445.  

inctineac@gmail.com/acervo
nufep@yahoo.com.br

412/2014

PROPPI - InEAC (Instituto Nacional 
de Estudos Comparados em 

Administração Institucional de 
Conflitos).

Ø Organização dos arquivos de documentos  impressos, sonoros , 
dvd e cd , do Acervo do InEAC;

Processamento técnico dos livros do Acervo do InEAC, 
levantamento bibliográfico na área de Ciências Sociais, 

Antropologia e etc.
Ø  Pesquisa avançada em ambiente virtual;

Ø  Atualização e manutenção de página virtual, de forma a dar 
publicidade aos estudos e seus resultados possibilitando a 

consulta e acompanhamento públicos;
Ø  Acompanhamento de projetos, com elaboração de planilhas 

financeiras;
Ø  Acompanhamento de reuniões de pesquisa, na sede do Ineac 

ou em atividades de campo;
Ø  Organização de arquivo das documentações relativas aos 

projetos;
Ø  Organização e elaboração das prestações de contas relativas 

aos projetos a serem apresentadas diante das agências 
financiadoras;

ØOrganização de eventos, Seminários, encontros do InEAC. 

Entrevista

a) Segurança Publica                                                                    
Períodos: a partir do 2º   

(2 estagiários)
b) Arquivologia      

Períodos: a partir do 2º  
(1 estagiários)

c) Biblioteconomia      
Períodos: a partir do 2º  

(3 estagiários)
c) Antropologia                                                             

Períodos: a partir do 2º  
(3 estagiários)

d) Ciências Sociais                                                                  
Períodos: a partir do 2º  

(3 estagiários)
                                                     

Roberto Kant de 
Lima.

2629-2835

2

Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas 
Reis s/n  Campus do Gragoatá - Bloco 

O -
 sala 203.  

nufep@vm.uff.br

420/2014

NUFEP - Nucleo Fluminense de 
Estudos e Pesquisa

Ø  Pesquisa avançada em ambiente virtual;
Ø  Atualização e manutenção de página virtual, de forma a dar 

publicidade aos estudos e seus resultados possibilitando a 
consulta e acompanhamento públicos;

Ø  Acompanhamento de projetos;
Ø  Acompanhamento de reuniões de pesquisa, na sede do Nufep 

ou em atividades de campo;
Ø  Organização documentações relativas aos projetos;

ØOrganização de eventos, Seminários, encontros do Nufep. 

Entrevista

a) Segurança Publica                                                                    
Períodos: a partir do 2º   

(2 estagiários)
b) Antropologia                                                             

Períodos: a partir do 2º  
(2 estagiários)

c) Ciências Sociais                                                                  
Períodos: a partir do 2º  

(2 estagiários)
                                                     

Fabio Reis Mota
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999644-9285

2

Campus da Praia Vermelha/UFF.Av. 
Litorânea,s/n. Boa Viagem, Niterói. 

CEP: 24001-970
janie55@terra.com.br

109/2014

Laboratório Horto-Viveiro/UFF Participarão do X Encontro UFF: O Olhar do Artista sobre o Meio 
Ambiente, em reuniões de equipe; contato com instituições e 
participantes; captação de apoios aos eventos; preparo de 

materiais de divulgação (ofícios, mala-direta, painéis, 
questionários), planejamento e preparo do Encontro e exposições, 
inscrições, recepção dos participantes, colaboração na realização 
do Encontro e das exposições, produção de release para a mídia, 

emissão de convites cartas de agradecimento, reuniões de 
avaliação e interpretação dos dados; produção de clipping com as 
matérias sobre o Encontro e as exposições publicadas nos jornais, 

elaboração de relatórios, preparo de material para publicação, 
apresentação dos resultados em Congressos; colaboração na 
avaliação dos dados e produção do catálogo do X Encontro

Entrevista, Aptidões ou 
Requisitos específicos, 
exame do currículo com 
experiência, e o nível de 

interesse em arte e 
educação, meio ambiente 

e educação ambiental.

Produção Cultural, 
Pedagogia, Design 

Industrial, Estudos de 
Midia, Biologia, todos 
a partir do 4º periodo

Janie Garcia da 
Silva

Ana Sotero                       
24.98803-2150 /         

24.3076-8750

1
Rua Desembargador Ellis Hermydio 
Figueira, 783, Bloco A/203, Aterrado, 

Volta Redonda, R.J.
anasotero@id.uff.br

622/2014

ICHS - Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais

Proporcionar uma visão geral ao estagiário do cotidiano da área 
administrativa do setor público através do contato com as rotinas 
de comunicação interna e externa (elaboração de memorandos e 

ofícios), planejamento e execução do orçamento da Unidade 
(compras, tomadas de preço), gestão de contratos e controle 

patrimonial.

Requisitos específicos 
(avaliados através do CV 
como conhecimentos de 
informática e aptidões), 

CR e entrevista.

Ciências Contábeis, 
Administração e 

Administração Pública

Prof. Luiz Carlos 
Rodrigues

1Departamento de Análise Goeambiental 
- Instituto de Geociências

Campus da Praia Vermelha, Boa 
Viagem, Niterói, RJ

CEP: 24210-310

crisnf@vm.uff.br

004/2014

Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto O objetivo é desenvolver atividades de Geoprocessamento e 

Sensoriamento Remoto nos projetos do Grupo de Investigação 
Geoambiental (GIGA). As atividades abrangem conhecimentos 
conceituais e práticos em processamento digital de imagens, 
edição e manipulação de arquivos vetoriais e preparação e 

manuseio de banco de dados geográficos. Atualmente, estão 
sendo desenvolvidos os seguintes projetos: Avaliação hídrica de 

pequenas bacia hídrica, Estudos sobre indicadores sócio-
ambientais e Mapeamento de áreas protegidas. 

CR > 7,0. Entrevista. 
Alunos a partir do 5º 
período. Ter cursado 
disciplinas na área de 
Geoprocessamento

Ciência Ambiental, 
Geoprocessamento

Cristiane Nunes 
Francisco

25381753/ 981693991

1

Rua Tiradentes, 148 - Ingá  CEP 
24.210.510 elianne.ivo@gmail.com

452/2014

Laboratório de Investigação 
Audiovisual

O estudante deverá atender aos participantes do LIA e dos 
projetos que são lá abrigados, co mo o cineclube Sala Escura e 

Mídia e Educação  (ambos de extensão) e à PRALA  -Plataforma 
de reflexão sobre o Audiovisual latino-americano- ( de pesquisa). 

Ele será responsável por fazer cópias de dvd para o acervo e 
organizá-las no sistema de controle e recuperação. Ele organisa, 

coordena e controla as sessões internas para os alunos, 
professoers e funcionários, quando necessário.

 CR e entrevista 

Cinema e Audiovisual 
(a partir do 3º 

semestre), 
Comunicação Social - 
Publicidade ( a partir 
do 3 º semestre) e 

Computação ( a partir 
do 3º semestre)

 Profa. Elianne 
Ivo Barroso
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99847120

1

Faculdade de Odontologia marcelosanmartindealmei
da@hotmail.com

200/2014

Disciplina de Endodontia III da 
Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal Fluminense

• Organizar as bancadas do laboratório de Endodontia III, 
reforçando os conhecimentos já adquiridos na organização e na 

rotina endodôntica;
• Desenvolver atividades didático-pedagógicas junto a Disciplina, 

principalmente na elaboração de material didático e de outros 
recursos que visem facilitar o ensino e a aprendizagem;

• Desenvolver conhecimentos, habilidades e pesquisa no campo 
da Endodontia

entrevista, análise de 
currículo, de carga-horária 

disponível e de CR 
(Coeficiente de 

Rendimento) irá classificá-
los como aptos ou não 
para a função dando 
sempre prioridade ao 
Curso de Graduação 

Odontologia      
Períodos: 5° ao 9° 

período.

Marcelo 
Sanmartin de 

Almeida

(21) 3674-7409 ou (21) 
2629-9532

1

Rua Vital Brasil Filho, 64 Niteroi - RJ 
CEP 24.230-340 elmiro@vm.uff.br

426/2014

Laboratório de Epidemiologia 
Molecular

O estagio no Laboratório de Epidemiologia Molecular envolve a 
lavagem e preparo de material para biologia molecular; preparo de 

meios e reagentes; técnicas biomoleculares,desde extração de 
ácidos nucleicos até a amplificação e identificação desse material; 

coleta de material em produções animais a campo

O s critérios de seleção 
aplicados pelo MSV serão 
os de Estagio Curricular 

ou não, Entrevista, 
Avaliação de curriculum e 
CR acima de sete. O CR 

será também utilizado 
como critério de 

desempate

Medicina Veterinária 
Biologia

Elmiro Rosendo 
do Nascimento

(21) 2629-9554 ou (21) 
2629-9532

1

Rua Vital Brasil Filho, 64 Niteroi - RJ 
CEP 24.230-340

virginialeo@vm.uff.br 
dayseabreu@id.uff.br

049/2014

Laboratório de Sanidade Avícola
O estagio no laboratório de Sanidade Avícola envolve a lavagem e 

preparo de material para microbiologia; preparo de meios de 
cultura; isolamento e identificação microbiológica; técnicas 

biomoleculares; técnicas sorológicas; e coleta de material em 
criações avícolas a campo.

O s critérios de seleção 
aplicados pelo MSV serão 
os de Estagio Curricular 

ou não, Entrevista, 
Avaliação de curriculum e 
CR acima de sete. O CR 

será também utilizado 
como critério de 

desempate

Medicina Veterinária 
Biologia

Virginia Léo de 
Almeida Pereira/ 
Dayse Lima da 

Costa Abreu

(21)26295933 ou 
(21)26295941 + 

celular(21)98801-5541

1

Instituto de Geociências = Praia 
Vermelha - Boa Viagem cigagna@vm.uff.br

009/2014

Departameto de Análise 
Geoambiental 

Pesquisa bibliográfica, Trabalho de laboratório para organizar os 
mapas temáticos relacionados a dados estatisticos do Estado do 

Rio de Janeiro, catalogar e sistematizar estas informações 
cartograficas; preparar uma brochura e posterior encadernação 

deste material tão importante para as práticas e ensino de 
Cartografia Temática para os cursos de Geografia, Geofísica, 

Biologia.

Avaliação: por meio de CR 
superior a 7.0; prática com 

programas de arcgis, 
indesign, excell. 

recomendado;  Entrevista; 
Disponibilidade de consultar 
em bibliotecas externas;  Ter 

cursado as disciplinas do 
Curso de Geografia, Ciência 
Ambiental como: Estatística 

Aplicada. Cartografia Básica, 
Cartografia Temática, 
Cartografia Aplicada, 

Alunos do Curso de 
Graduação de 

Estatística, 
Bacharelado e 
Licenciatura da 
graduação de 
Geografia e 

Bacharelado em 
Ciência Ambiental.

Marli Cigagna
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

21-2629-2204

1

Departamento de Geoquímica – 
Instituto de  Química - Valonguinho IQ - 

UFF
carla@geoq.uff.br

643/2014

Treinamento em geologia ambiental Objetiva-se fornecer treinamento aplicado a atividades 
relacionadas a geologia ambiental. Serão feitas atividades  em 

campo, laboratório e escritório • Participação em campanhas de 
amostragem de água de rio/medição de vazão e de solos/rochas;   
• Técnicas de preparação, coleta e armazenamento de amostras 

de água / rocha /solo;
• Filtragem de amostras; • Preparação de material para análise 

mineralógica; • Preparação de lâminas para difração de raios X. • 
Utilização de técnicas e softwares de caracterização e 

identificação mineralógica

O critério é uma entrevista 
com análise do currículo e 

interesse/afinidade do 
candidato pelo tema do 

estágio.  O candidato deve 
ter CR > 5,0; ter cursado 
alguma disciplina na área 

de química inorgânica e/ou 
ou físico-química e/ou 

geociências

Química Bacharelado 
Química Industrial  

Química Licenciatura 
Engenharia Ambiental 
& Recursos Hídricos     

Engenharia Química -
Geofísica        
Geografia

Carla Semiramis 
Silveira

26295462 e 981123070

1

Rua Passo da Pátria, 156 - Bl D - sala 
412 - Escola de Engenharia - Campus 
da Praia Vermelha - CEP 24220-900 

annav.machado@gmail.co
m

246/2014

LabGEA - Laboratório de Gestão 
Ambiental do TDT

O estagiário atuará no projeto “Saneamento Rural no Brasil - 
Gestão Comunitária do Abastecimento de Água” ” desenvolvido no 

Laboratório de Gestão Ambiental do TDT. 
A temática desenvolvida é aplicada nas disciplinas de saneamento 
e desenho de projetos, e o envolvimento dos  alunos permitirá uma 

visão diferentre do enfoque acadêmico contribuindo para uma 
formação prática.A necessidade de contato com os diversos 

orgãos, técnicos e munícipes,  proporcionará o desenvolvimento 
de  competências necessárias à vida profissional.

Engenharia Agrícola e 
Ambiental: Estágio não 

obrigatório
Engenharia de Recursos 
Hídrico e Meio Ambiente: 
Estágio não obrigatório
Comunicação: Estágio 

obrigatório
Base do critério de 

Seleção: Entrevista , prova 
e avaliação do currículo e 

histórico escolar. 

Engenharia Agrícola e 
Ambiental: Estágio não 

obrigatório
Engenharia de 

Recursos Hídrico e 
Meio Ambiente: 

Estágio não obrigatório
Comunicação: Estágio 

obrigatório

Prof Anna 
Virgínia Muniz 

Machado

99116223

1
Faculdade de Veterinária.Rua Vital 
Brazil Filho, 64.Vital Brazil, Niterói maryhel@uol.com.br

438/2014

Laboratório de Doenças Infecciosas 
dos Animais Domésticos

Os estagiários desenvolverão  as seguintes atividades 
relacionadas à rotina de diagnóstico laboratorial de enfermidades  
bacterianas dos animais: preparo de vidrarias, reagentes  e meios 

de cultura; exame direto de material clínico suspeito; cultivo e 
identificação de microrganismos; antibiograma.

Para seleção será 
avaliado o CR  e 
desempenho na 

entrevista.

Medicina Veterinária
Maria Helena 
Cosendey de 

Aquino

(21) 2618-4153/97908-
8711

1

Rua Prof. Waldemar de Freitas Reis, 
s/n, Bloco B, sala 410, Campus do 

Gragoatá, São Domingos, Niterói-RJ
silmaradela@gmail.com 

544/2014

Departamento de Ciências da 
Linguagem - Laboratório Arquivos do 

Sujeito (LAS)

Apoio técnico ao site do LAS; Apoio às publicações e acervos 
impressos e eletrônicos do Laboratório, conforme descrito 

detalhadamente no projeto de estágio interno.

Avaliação de currículo e 
entrevista com os 

candidatos.

Letras, Comunicação 
Social, 

Biblioteconomia e 
documentação e 

Informática.

Professoras: 
Silmara Dela 
Silva, Vanise 
Medeiros e 

Bethania Mariani
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

2629-2645
2629-2640

2
R. Professor Waldemar Freitas Reis,  

s/n° Gragoatá
São Domingos,  Niterói - RJ, CEP 

24210-201

educa@vm.uff.br

621/2014

Informática Educativa Criar eventos e produzir conteúdos para promover uma reflexão 
pedagógica que contemple o contexto de trabalho do professor e a 

crescente utilização dos recursos digitais pela sociedade.
Assessorar os licenciandos e graduandos da Pedagogia no uso do 

computador como recurso didático.
Oferecer suporte aos licenciandos e graduandos da Pedagogia na 

utilização de softwares facilitadores do processo ensino-
aprendizado. Cronograma: de 2ª à 6ª feira - manhã: das 8h às 12h -  
2 estagiários; tarde: das 13h às 17h - 2 estagiários e noite: das 18h 

às 22h - 2 estagiários 

Entrevista Pedagogia Prof. Dr. Jorge 
Najjar

26292316  ou 994596220 
ou 26292308

1

Departamento de Imunobiologia / 
Instituto de Biologia - Outeiro de São 

João Baptista s/nº - Valonguinho
veronicaamaral@id.uff.br

637/2014

Departamento de Imunobiologia 
(GIM)

Considerando-se a necessidade de envolver o aluno da área de 
saúde e ciências biológicas com diferentes metodologias 

científicas, nossa proposta é apresentar ao aluno noções de 
técnicas Laboratoriais; noções de Biossegurança em Laboratório 

de Pesquisa: utilização de técnicas adequadas de descarte de 
fluidos e resíduos de natureza variada e aplicação de métodos e 

técnicas de limpeza e desinfecção de ambientes e equipamentos; 
Esterilização de material de laboratório; Preparo de soluções e 
meios de cultura de células; Cultura de células; uso de Fluxo 

laminar. 

 O processo seletivo será 
realizado através de 

entrevista e avaliação do 
CR dos alunos candidatos. 

 As vagas serão 
disponibilizadas para 

estágios não obrigatórios 
e obrigatórios. O aluno 

interessado deverá 
apresentar iniciativa;  
Espírito de Equipe; 
Responsabilidade; 

a) Ciências Biológicas:  
Períodos:3º a 7º

b) Medicina 
Veterinária: Períodos: 

3º a 7º
c) Biomedicina: 

Períodos: 3º a 7º
d) Farmácia: Períodos: 

3º a 7º

Veronica 
Figueiredo do 

Amaral 

26292288

1
Instituto de Biologia, Departamento de 

Biologia Celular e Molecular (GCM) sala 
302 do Prédio Antigo Da Biologia. 

                                                                   
burth@vm.uff.br

615/2014

Laboratório de Enzimologia e 
Sinalização Celular As  atividades desenvolvidas pelo estagiário serão voltadas para a 

melhor formação acadêmica, permitindo o contato com técnicas de 
laboratório atuais, complementando a sua formação teórica. O 

aluno atuará em projeto de pesquisa objetivando o estudo 
molecular de substâncias químicas com atividade anticâncer, onde 
efetuará a aprendizagem e execução de técnicas  de laboratório, 

tais como cultivo de células humanas, dosagens enzimáticas, além 
de ser treinado na execução de levantamento bibliográfico, na 

preparação e apresentação de comunicações científicas. 

O candidato deverá ter 
cursado a disciplina 

Bioquímica  ou Biologia 
Celular e Molecular e  ter 
interesse em participar de 
um projeto de pesquisa. A 
seleção será através de 

entrevista e da análise do 
CRA (coeficiente de 

rendimento acadêmico).

 Biomedicina ( a partir 
do terceiro período);
Medicina (a partir do 

terceiro período); 
      

Patricia Burth

26295251/26295249

1
Rua Miguel de Frias, 9 -  8º andar - 

Prédio da Reitoria - Icaraí - Niterói- CEP 
: 24220-000

brvalzar@gmail.com  

647/2014

Divisão de Comunicação Eletrônica
Redação de conteúdo das notícias da UFF para publicação no 

Mural Eletrônico(canal de TV corporativa); publicação nas Redes 
Sociais (twitter e facebook) e Painel Eletrônico (mídia de formato 

grande TV). Participação do desenvolvimento de projetos 
instiutcionais para melhoria da comunicação interna. Trabalhar 

com ferramentas eletrônicas. Participação de estudos de 
uniformização da informação. 

entrevista Estudos de Mídia/ 
Jornalismo

Maria Teresa 
Souto
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 
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Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

2629-5246 e 2629-5248

1
Rua Miguel de Frias, 9 - 8º andar - 
Prédio da Reitoria - Icaraí - Niterói - 

CEP: 24220-000

renatovasconcellos@id.uff.br 
/ relacoespublicas@vm.uff.br

651/2014

Divisão de Relações Públicas .- Auxiliar no planejamento do setor; 
- Auxiliar na organização de eventos; 

- Redigir roteiro de eventos;
- Apresentar cerimônias; 

- Gerenciar páginas no facebook; 
- Criar planilhas e slides de apresentação no Office; 

- Dirigir visitas guiadas para estudantes de Ensino Médio (Projeto 
Conheça a UFF);

- Visitar escolas e participar em feiras e eventos (Projeto Conheça 
a UFF)

entrevista
Turismo, Produção 
Cultural, Relações 

Públicas

Renato Resende 
Vasconcellos

26292020                   
26292016                  

976042135               

2
R. Mário Santos Braga S/N, Campus do 
Valonguinho, Instituto de Matemática, 3º 

andar

hamilton@sti.uff.br                  
har@sti.uff.br

097/2014

Superintendência de Tecnologia da 
Informação – STI Os estagiários desenvolverão suas atividades na Comissão de 

Desenvolvimento de Novas Tecnologias da STI, trabalhando com 
desenvolvimento de páginas, sistemas e soluções multimídia para 
Internet, dentre outras tecnologias prioritariamente baseadas em 

Software Livre.

Estar cursando no mínimo 
o  3º período;

CR > 5,0;
PROVA;

ENTREVISTA

Ciência da 
Computação
Sistemas da 
Informação

Engenharias
Matemática

Física

Hamilton Faria 
Leckar

Hélcio de 
Almeida Rocha

2629-5298

1

Rua Miguel de Frias, 9 - 8º andar - 
Prédio da Reitoria - Icaraí - Niterói - 

CEP: 24220-000
criacao@vm.uff.br

649/2014

Divisão de Criação Gráfica

Criação de logotipos para eventos, setores e projetos da 
universidade.

Criação de cartazes.
Criação de folders.

Diagramação de jornais e livretos.
Criação de banners e faixas.

Criação de artes para camisetas.
Criação de e-mail marketing para divulgação de eventos e 

iniciativas da universidade.
Auxiliar na diagramação da Revista eletrônica da UFF.
Auxiliar na diagramação do informativo UFF em Pauta.
Auxiliar na criação das artes para o projeto calendário 

comemorativo da UFF.
Auxiliar na concepção e planejamento de estratégias de 

divulgação para ações e eventos da universidade.
Auxiliar na criação de slogans e mensagens publicitárias para 

ações e eventos da universidade.

entrevista e prova prática Publicidade, Produção 
Cultural, Artes

Alvaro Faria da 
Silva

2629-2645
2629-2640

1
R. Professor Waldemar Freitas Reis,  

s/n° Gragoatá
São Domingos,  Niterói - RJ, CEP 

24210-201

franciscomonteiro@id.uff.b
r

634/2014

Comunicação Web Elaborar produtos de comunicação para a promoção de eventos 
internos e notícias da FEUFF. 

Gerenciar e produzir conteúdos Web: coletar informações; redigir e 
editar textos e editorar imagens. 

Comunicar e socializar as atualidades de Pedagogia para toda a 
comunidade através do site e das redes sociais.

Plano de trabalho:
4hrs semanais de Segunda a Sexta -  14:00hs às 18:00hs

CR
Entrevista

Prova Prática

Comunicação
Pedagogia

e Licenciaturas

Prof. Dr. Jorge 
Najjar
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
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Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

(21) 3674-7776
(21) 9 9194-0760

1

Rua Mário Santos Braga s/n - Centro - 
Niterói

Campus do Valonguinho - Instituto de 
Matemática e Estatística - 7o andar

jessica@est.uff.br

016/2014

LES - Laboratório de Estatística
Departamento de Estatística

Instituto de Matemática e Estatística

O Estagiário irá auxiliar no desenvolvimento de projetos atendidos 
pelo LES, sempre sob a orientação de um professor do 

Departamento de Estatística.

Análise de currículo e 
entrevista. Curso de Estatística

Jessica 
Quintanilha 

Kubrusly

3674-7937

1

Rua Almirante Teffé, 637 – 3º andar – 
Centro – Niterói esanchez@vm.uff.br

044/2014

Coordenação de Produção de 
Imagem

Produção de conteúdo jornalístico para o Telejornal UFF, projeto 
aprovado pelo PDI 2013.

Operação de câmera para o Telejornal UFF.
Edição de vídeo para o Telejornal UFF.

Produção de conteúdo jornalístico para o programa Os 
Pesquisadores.

Operação de câmera para o programa Os Pesquisadores.
Edição de vídeo para o programa Os Pesquisadores.

Produção de conteúdo jornalístico para o programa Fauna Brasil.
Operação de câmera para o programa Fauna Brasil.

Edição de vídeo para o programa Fauna Brasil.
Elaboração de roteiro para produtos audiovisuais.

Produção de programas audiovisuais.
Composição de trilhas sonoras para produtos audiovisuais.

Manutenção e atualização do site da Coordenação de Produção 
de Imagem e de redes sociais.

Elaboração de vinhetas e grafismos através de  computação 
gráfica para produtos audiovisuais.

Entrevista

Cinema e Audiovisual, 
Jornalismo, 

Publicidade e 
Propaganda,Estudos 
de Mídia, Produção 

Cultural, Artes

Eduardo de 
Mattos Sánchez

26295941, 26295933

1

Campus Praia Vermelha
Instituto de Geociências - Dept.de 

Análise Geoambiental
Avenida Litorânea, s/n - Boa Viagem - 

Niterói RJ - 4° andar
Tel: (21) 2629.5933 - 5941

fabiofgeo@yahoo.com.br

014/2014

Aplicação parcial dos fundamentos 
do projeto Orla para fins de gestão 
costeira  no município de Maricá

Caracterização e Delimitação da orla;avaliação das caracteristicas 
fisiográficas; verificação do grau de ocupação em momentos 

distintos;levantamento dos espaços de interesse especial; 
definição da tipologia da orla e diagnóstico.

CR e entrevista
Ciência 

Ambiental,Geografia e 
Biologia

Fábio Ferreira 
Dias
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Responsável(is) 
pelo CEI 
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Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

26292333 e (21) 
991618882

1

Rua Professor Hernani Melo, 101 - São 
Domingos - Instituto Biomédico - 

Departamento de Morfologia
vivialenunes@gmail.com

416/2014

Laboratório de Morfologia Os aprovados realizarão durante o estágio, de forma contínua e de 
acordo com as necessidades do laboratório e dos projetos 

realizados, dissecção de animais de laboratório e de animais 
domésticos, dos quais obterão material para processamento 

histológico e preparo de lâminas para análise histológica 
empregando métodos de rotina e de coloração, além da realização 

de morfometria. Além disso, poderão realizar diferentes técnicas 
anatômicas de preparo de peças

Avaliação de CR e 
entrevista

Medicina Veterinária e 
Biomedicina 

Viviane 
Alexandre Nunes 

Degani

2629-2404/2405

2
Rua Dr Hernani Pires de Mello, 101 

Sala 106, São Domingos, Niterói,CEP: 
24210-130 laceadm@vm.uff.br

065/2014

LACE - Laboratório da Ciência e do 
Exercício

Ø  Acompanhamento de projetos, realização de planilhas de 
gastos dos projetos;

Ø  Acompanhamento de reuniões de pesquisa, na sede do LACE;
Ø  Organização arquivos documentação dos projetos;

Ø Prática profissional contextutalizada na grade curricular
Entrevista

a) Administração                                                                
Períodos: a partir do 2º   

(2 estagiários)

Antonio Claudio 
Lucas da 
Nóbrega

2629 9570

1

Faculdade de Farmácia        Rua Mario 
Viana 523 - Santa Rosa - Niteroi sorele@vm.uff.br

631/2013

Laboratório de Tecnologia 
Microbiana

Manipulação de microrganismos industriais; Realização de cultivos 
microbianos em erlenmeyers e em bioreator; Preparo de meios de 

cultivo; análise de produtos microbianos
Entrevista Farmacia / Quimica / 

Engenharia Química
Sorele Batista 

Fiaux

2629-2354, 26292376, 
81073828 ou               

2629-2161 (recado)

1

 IQ-UFF - Outeiro de São João Batista 
S/no. - Campus do Valonguinho - 

Niterói (RJ)    

mariavaz@vm.uff.br, 
mgfvaz@gmail.com

048/2014

Programa de treinamento em 
Preparo e caracterização de 

materiais magnéticos 
nanoestruturados,                             

conforme especificado no projeto em 
anexo.

1- Estudo dos métodos de preparação dos materiais  
nanoestruturados.

2- Preparação dos materiais  nanoestruturados
3- Treinamento para utilização dos equipamentos a serem 

utilizados.
4- Caracterização dos materiais magnéticos nanoestruturados

5- Relatório final de estágio

Entrevista e currículo vitae 
visando identificar o 

elenco de disciplinas já 
cursadas. O CR tambem 

sera um criterio importante 
assim como desempenho 

em disciplinas 
relacionadas com o projeto 

a ser desenvolvido

Química (bacharelado 
e industrial); 

Engenharia Química. 

Profa. Maria das 
Gracas Fialho 

Vaz (supervisora 
geral)                        
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Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

MMO - 26292335     
celular - 999568020

1

Instituto Biomédico (CMB), 
Departamento de Morfologia (MMO) sampaio@vm.uff.br

646/2014

CMB/MMO, Laboratório de 
Biomorfologia Celular e Extracelular, 
Núcleo de Biomorfologia do Sistema 

Urinário

Os bolsistas participarão das reuniões do laboratório, lendo e preparando 
apresentações de artigos científicos, que serão valiosas para familiarizá-
los com a leitura e a interpretação de artigos científicos. Nas reuniões, os 
bolsistas terão a oportunidade de acompanhar as discussões e avaliações 
contínuas dos projetos em andamento no grupo de pesquisa. Os bolsistas 

acompanharão diversas metodologias adotadas para a realização dos 
projetos desenvolvidos no laboratório. Participarão diretamente do 

preparo dos materiais que serão analisados, primeiramente recebendo o 
treinamento, e posteriormente, auxiliando na confecção dos mesmos. O 
grupo de pesquisa também está atuando na área cirúrgica, realizando 

experimentos em porcos, ovelhas e coelhos na Fazenda Escola da UFF 
em Cachoeiras de Macacu. As atividades serão muito importante para sua 
formação, melhorando sua capacidade de elaborar e aperfeiçoar métodos 

de estudo em morfologia e em cirurgia.

Seleção por entrevista, 
aptidão específica e 

disponibilidade de horário

Medicina Veterinária                                
Períodos: 2º, 3º, 4º, 5º, 

6º

Prof. Marco 
Aurélio Pereira 

Sampaio

 (21) 2629-2869

1

Avenida Prof. Marcos Waldemar de 
Freitas Reis s/n - Campus do Gragoatá - 

Bloco O - Sala 309
São Domingos - Niterói – RJ

 sociologia_direito@yahoo
.com.br 

lularib@hotmail.com

020/2014

PSD – Coodenação do Curso de Pós 
Graduação em Sociologia e Direito 

stricto sensu Pretende-se que os estagiários desenvolvam atividades 
relacionadas ao suporte à organização de eventos, apoio à 

organização dos registros de atividades das linhas de pesquisa do 
programa, levantamentos bibliográficos e apoio às atividades dos 

docentes, bem como o desenvolvimento de competências próprias 
da atividade profissional.

Entrevista e análise 
curricular

Filosofia, Direito, 
Sociologia, Ciências 

Sociais e, 
subsidiariamente, 
alunos do próprio 
program de pós-
graduação em 

sociologia e direito

Professores 
Gilvan Luiz 

Hansen, Wilson 
Madeira Filho e 

Luís Antônio 
Cunha Ribeiro

26292315 ou 26292319

1

Depto. Imunobiologia - Instituto de 
Biologia – Campus Valonguinho ritavasc@btinternet.com

497/2012

Laboratório de Autoimunidade
O projeto do campo de estágio utilizar técnicas laboratorias que 
favoreçam a avaliação de componentes celulares e moleculares 
que podem participar no controle do processo inflamatório nos 

modelos de doenças autoimunes, como a  artrite experimental em 
camundongos. Neste estágio daremos ênfase às orientações 
quanto aos cuidados inerentes ao trabalho em laboratório de 

pesquisa e diagnóstico, no que tange a manipulação de produtos 
potencialmente nocivos à saúde, como os reagentes químicos e 

produtos biológicos. Neste estágio orientaremos quanto à 
importância da ética na experimentação animal.

Os candidatos serão avaliados 
através de entrevista quanto ao 

interesse e conhecimentos 
prévios na área de Imunologia, 

bem como quanto à aptidão para 
execução de técnicas 

laboratoriais. A performance do 
candidato será pontuada de 1 a 
10 (sendo 10 a nota máxima). 

Será considerado o valor do CRA, 
como critério de desempate.

Biomedicina, Biologia, 
Farmácia e Medicina 

Veterinária

Rita 
Vasconcellos, 

Professora 
Associada do 

Depto. 
Imunobiologia

(24) 2107-3555                                   
(24) 8127-3354

1

Escola de Engenharia de Volta 
Redonda, Av. dos Trabalhadores, 420, 
Vila Santa Cecília, Volta Redonda/RJ

anapaulamartinazzo@gm
ail.com

605/2014

Laboratório de Pós-colheita e Pré-
Processamento de Produtos 

Agrícolas
Acompanhar as atividades do laboratório, aulas práticas, projetos 
de pesquisa. Aprendizado do uso de equipamentos, metodologias, 

viagens técnicas e experimentos de campo.
CR e Entrevista Engenharia de 

Agronegócios
Ana Paula 
Martinazzo
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2629-9950/9951

2

Rua Outeiro de São João Batista, s/nº - 
Morro do Valonguinho - Centro - Niterói - 

RJ Cep. 24020141
nal@vm.uff.br

658/2014

Núcleo de Animais de Laboratório - 
NAL

Auxiliar nas atvidades diárias do Laboratório de Controle Sanitário, 
quais sejam: lavagem e esterilização de vidraria, processamento 

de amostras biológicas, preparo de meios de cultura, realização de 
testes bioquímicos e testes imunológicos, preparação de antígeno.

Entrevista - o aluno deverá 
ter interesse em 

microbiologia

Medicina Veterinária, 
Biomedicina, Biologia

Profa. Dra. Maria 
Lúcia Brreto

26299511

1

Faculdade de Veterinaria. Rua Vital 
Brazil Filho 64 - Vital Brazil - Niteroi - RJ 26299522

025/2014

Laboratorio Clinico Veterinario Identificar e aprender a manipular os diversos equipamentos de 
um Laboratorio Clinico Veterinario. Aprender a manipular amostras 

biologicas de animais. Identificar viabilidade das amostras para 
realizacao de exames. Aprender as tecnicas para realizacao de 

exames de rotina de um laboratorio clinico veterinario.    

Prova, entrevista, aptidoes 
especificas para as 

atividades do laboratorio, 
CR. O aluno deve estar 
cursando ao menos o 

segundo periodo. 

Medicina Veterinaria 
Prof. Aline 
Moreira de 

Souza

   (24) 2107 - 3564     /     
(24) 98823-7393

1Laboratório de Engenharia e Tecnologia 
Agroindustrial (LETA) - UFF - 

Departamento de Engenharia de 
Agronegócios - EEIMVR (Volta 

Redonda - RJ)

nathaliarm@vm.uff.br

023/2014

Grupo de pesquisa do CNPq: 
Engenharia e Tecnologia 

Agroindustrial
Acompanhamento de projetos de pós-graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos. Manutenção do banco de culturas 
microbiológicas, preparo de materiais para análises, 

desenvolvimento de materiais para embalagens primárias. 
Controle de utilização de equipamentos.

ENO - Currículo, entrevista
Engenharia de 
Agronegócios / 

Química

Nathália Ramos 
de Melo

(21)2629-2355; (21)2629-
2221; (21)99802-8618

1

Outeiro de São Joaão Batista, s/n - 
Valonguinho - Centro - Niterói - RJ - 
CEP: 240120-141. Antigo Prédio da 

Física

annibal@vm.uff.br

641/2014

LAQAFA -Laboratório de Química 
Analítica Fundamental e Aplicada - 

Departamento de Química Analítica - 
Instituto de Química

Participação em atividade de pequisa com supervisão específica 
de aluno de doutorado e do coordenador do LAQAFA. As 

atividades envolverão: pesquisa bibliográfia, treinamento em 
métodos e técnicas de Q. Analítica experimental e teórica, aplicada 

à determinação de contaminantes ambientais em estudo no 
LAQAFA. Estas técnicas têm ligação com diferentes áreas de 
Química (Analítica, Ambiental, Orgânica etc)  e apliações na 

Industria, Pesquisa e Ensino. Muitas são diretamente relacionadas 
ao conteúdo programático e de formação de disciplinas da 

Graduação e de PG. 

Entrevista com 
Coordenador do LAQAFA 
ou uma das Doutorandas 
co-responsáveis; Histórico 

demonstrando ter 
completado pelo menos 

40% do curso de 
graduação.

Química (qualquer 
modalidade ou curso)

Prof. Dr. Annibal 
Duarte Pereira 

Netto; 
Doutoranda 

Michele Fabri de 
Resende; 

Doutoranda 
Débora Resende 
de Souza Lima
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98412-7517 ou 2629-7374

1

(Rua Vital Brazil Filho, 64, Vital Brazil, 
Niterói - RJ)

alejandrafilippo@hotmail.com
; afilippo@gmail.com

470/2014

Laboratório de Aquicultura - 
Faculdade de Veterinária (Rua Vital 
Brazil Filho, 64, Vital Brazil, Niterói - 

RJ)

A conservação dos recursos pesqueiros depende do levantamento básico da fauna 
marinha e costeira e de seus aspectos de dinâmica populacional, cujo conhecimento 

servirá de subsídio para futuros trabalhos de conservação, manejo e aqüicultura.
Estudos sobre manejo e conservação de recursos pesqueiros tem por objetivo 

desenvolver projetos de levantamento da fauna marinha e costeira, monitoramento 
sazonal da variação da diversidade, abundância e sazonalidade das espécies de 

peixes; subsidiar a definição de áreas protegidas ou áreas com potencial de 
exploração; composição faunística como controle para monitoramento de possíveis 
variações sazonais ou de impactos provocados por atividades portuárias; produção 

de espécies comerciais e utilização nos mercados locais; estudo de espécies da 
pesca esportiva com potencial de exploração turística, e por fim, o potencial de 

espécies locais para produção em aqüicultura.
Neste contexto, o presente estágio tem como principal finalidade proporcionar aos 

estudantes de veterinária e biologia, técnicas atuais e inovadoras sobre o 
gerenciamento e conservação de recursos pesqueiros e aquicultura sustentável, 

além de oferecer uma orientação tecnológica e institucional que vise desenvolver o 
lado prático, criativo e a desenvoltura destes alunos em atividades práticas de 
ensino, pesquisa e extensão em ecologia e produção de peixes. Prevê-se, o 

treinamento e capacitação destes graduandos no desenvolvimento de iniciação a 
docência, interações sociais com comunidades pesqueiras e produtores aquícolas e 
de trabalhos técnicos de atividades de campo e laboratoriais relacionados à área de 
estudo. Este estágio visa aproveitar tanto alunos de estágio obrigatório quanto não 

obrigatório.
Os alunos participarão da experiência de: Organizar palestras do grupo de estudos 

em Ecologia e Produção de Organismos Aquáticos; Ajudar na organização do III 
PROAQUAS; Divulgar informações de manejo ambiental e aquicola a comunidade de 
pescadores e produtores de peixes no estado do RJ; Auxiliar nas aulas praticas das 

disciplinas de Ecologia de Peixes de Cultivo e Aquicultura; Realizar práticas de 
métodos de coletas de peixes em ambientes aquáticos naturais com uso de redes de 

espera e rede de arrasto; Mensurar as características físico-químicas da água 
através de um aparelho multisensor; Aplicar técnicas laboratoriais em estudos com 

identificação de espécies de peixes de acordo com a literatura corrente em ictiologia 
para espécies de águas salobras e marinhas, alimentação (analisar o conteúdo 

estomacal das espécies compreendendo a ecologia trófica das mesmas), 
reprodução, (identificação de gônadas e desenvolvimento gonadal), ecomorfologia 
(relacionar morfologia x ecologia dos peixes em ambiente natural) e hematologia de 

peixes (relação de sanidade x qualidade ambiental); Elaborar experimentos em micro 
e macrocosmos em Ecologia e Aquicultura Sustentável; além de serem incentivados 
a participar como ouvintes de cursos, seminários e congressos relacionados à área, 

como forma de ampliar e consolidar seus conhecimentos, estando estes aptos a 
entrarem no mercado de trabalho pós formados.

A presente proposta de projeto tem viabilidade de execução em virtude da 
disponibilidade de espaço do Laboratório de Aquicultura estruturado com 

microscópio, lupas, balanças de precisão e computadores para realização de praticas 
laboratoriais, além de livre acesso ao NEIG – Nucleo Experimental de Iguaba Grande 

para atividades de campo (com uso de apetrechos de pesca e equipamentos de 
qualidade da água disponíveis no Dept. Zootecnia) na Lagoa de Araruama e acesso 

as praias do 21º GAC em Jurujuba, Niterói.

O Estágio poderá ser 
obrigatório ou não, sendo 

cobrado na seleção além do 
CR, a realização de uma 

entrevista, seguido de uma 
análise de aptidão do 

candidato através de um 
questionário especifico sobre 

o interesse no estagio e 
análise do curriculo.

Veterinaria e Biologia 

Profa. Dra. 
Alejandra Filippo 
Gonzalez Neves 

dos Santos

24-3076-8908; 24-3076-
8947

2
 Rua Desembargador Ellis Hermydio 
Figueira, 783, Bloco C, Sala 306C. 

Bairro Aterrado – Volta Redonda – RJ
Tel. 24-3076-8947
CEP: 27213-145

reluma@yahoo.com.br

026/2014

Laboratórios didáticos de Química 
do Departamento de Química do 

Instituto de Ciências Exatas - ICEx
Auxiliar a equipe técnica dos laboratórios didáticos de Química do 

ICEx na preparação das aulas práticas de Química Orgânica I; 
Química Orgânica II; Química Inorgânica; Química Analítica I; 

Química Analítica II; Química Geral; Físico Química; Bioquímica; 
Análises Instrumental Experimental. Auxiliar na reposição de 

reagentes e gerenciamento de resíduos das aulas práticas. Auxiliar 
na calibração de equipamentos. Organizar os laboratórios junto 
com a equipe técnica ao término de cada aula prática, antes do 

início da aula seguinte.

Prova escrita, entrevista, 
análise do histórico 

escolar, CR e currículo do 
candidato.

Bacharelado em 
Química; Licenciatura 

em Química

José Luiz 
Paralovo
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(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

21-993792319

1

Instituto de Geociencias, Passo Patria 
156. São Domingos Niteroi rogeriosantos@id.uff.br

033/2014

Atributos e Campos Velocidades 
Sísmicas para a Indústria de Petróleo

Campos de velocidade de propagação da onda símica (P e S) são 
de fundamental interesse para as principais tarefas de 

imageamento sísmico, bem como ajuste  e conversão de dados do 
domínio do tempo para profundidade. Adicionalmente, atributos 

sísmicos complementam as correlações de propriedades de poços 
e de dados sísmicos. As atividades do estágio preveem analise 

detalhadas das teorias e das praticas de todos os tipos de 
velocidades  sísmicas e também atributos sísmicos post-stack., 

que possibilitam cada aluno adquirir o conhecimento fundamental 
para ingresso no mercado de trabalho geofísico, especialmente no 

mercado de petróleo

CR, entrevista e 
necessidades de evolução 

academicas

Aquisição Sísmcia, 
Processamento 

Sísmico, Geofisica de 
Petroleo, Interpretação 

Sísmica

Rogerio de 
Araujo Santos 
MAT.2635447

(21) 2629-9499 / 2629-
9467 / 2629-9464 / 2629-

9463

1

Rua Dr. Celestino, 74 - Centro • Niterói • 
Rio de Janeiro • RJ              CEP 24020-

091

rogerioaraujo@enf.uff.br
dir_eeaac@enf.uff.br 

032/2014

Arquivo Setorial da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

- EEAAC

Processamento Técnico e aplicação das Tabelas de Temporalidade 
e Destinação de Documentos de Arquivos sobre a Massa 

Documental Acumulada da EEAAC

Entrevista; Histórico 
Escolar; Currículo

• Arquivologia
• Biblioteconomia

• Rogério de Melo 
Araújo

Arquivista MTE-
DRT/RJ nº 5.406

Secretaria da 
Direção da 

EEAAC/UFF
• Profª Drª Ana 

Lúcia Abrahão da 
Silva - Direção da 

EEAAC/UFF

2629-5241/ 5240/ 5239

1
Rua Miguel de Frias, 9, 8º andar - 

Prédio da Reitoria - Icaraí, Niterói. Cep: 
24.220-000

jornalismo@vm.uff.br e 
agb@vm.uff.br

650/2014

Divisão de Jornalismo
Atendimento à imprensa para indicação de fontes utilizando o 

banco de especialistas da SCS; produção de textos e fotos para o 
site da universidade, revista eletrônica e boletim informativo; 

cobertura jornalística com fotos de eventos da UFF; elaboração do 
clipping eletrônico; produção de releases para a Agência UFF de 

Notícias e matérias para o Cartão Comemorativo. 

Entrevista 
Alunos a partir do 3º 
período do curso de 

Jornalismo

Adriana 
Guimarães 

Barbosa

2629 2436

1
Departamento de Microbiologia e 
Parasitologia, Instituto Biomédico, 

Universidade Federal Fluminense. Rua 
Prof. Hernani Melo 101, São Domingos, 

Niterói, RJ,  Brasil. CEP: 24210-130.

ritacubel@id.uff.br,  
txcastro@yahoo.com.br

030/2014

Laboratório de Gastrenterites Virais 
e Parvovírus

Treinamento nos métodos moleculares para diagnóstico das 
viroses.  Realizar a extração do genoma viral a partir de amostras 
clínicas. Realizar a reação de amplificação de genoma de vírus 

RNA e DNA. A partir das amostras positivas  realizar o 
sequenciamento genömico e análise filogenética.

Análise de Curriculum 
(Lattes),  CR e horário 

disponível para o 
laboratório

Medicina Veterinária 
(ter sido aprovado na 
disciplina de Virologia 

III).  Ciências 
Biológicas (ter sido 

aprovado na disciplina 
de Microbiologia)

Rita de Cássia 
Nasser Cubel 

Garcia.  Tatiana 
Xavier de Castro



Página'15'de'32

Edital'Estágio'Interno'4'2014'4'estagiointerno.uff@gmail.com

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)
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Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

98726-0888

3

Campus da Praia Vermelha, Bloco H, 
Térreo 

osiris.marques@gmail.co
m

609/2014

Observatório do Turismo da 
Universidade Federal Fluminense

1. Planejamento das atividades e alinhamento com os objetivos do 
Observatório;

2. Levantamento Bibliográfico da área de Turismo e dos 
Indicadores de sustentabilidade do Turismo;

3. Análise da Bibliografia levantada e organização da mesma na 
planilha;

4. Discussão de alguns textos selecionados de maior aderência ao 
tema de interesse;

5. Avaliação da bibliografia discutida e apontamento para futuras 
pesquisas.

6. Preparação para pesquisa de campo;                                             
7. Realização de pesquisa de campo                8. Interpretação dos 

dados e preparação dos relatórios finais

Os candidatos deverão ter 
CR acima de 7,0 e serão 
selecionados a partir da 

análise curricular e 
entrevista

Turismo, Estatística e 
Estudos de Mídia

Osiris Ricardo 
Bezerra Marques

2629-2223, 9621-5303 ou 
 2629-2161 (recado)

1

IF-UFF-Avenida Litorânea S/N, Campus 
da Praia Vermelha 

Niterói (RJ)      e                                  IQ-
UFF - Outeiro de São João Batista 
S/no. - Campus do Valonguinho - 

Niterói (RJ)    

gqimeri@vm.uff.br

611/2014

Treinamento analítico no Laboratório 
multiusuário de difratometria de 

raios x - (LDrX) - UFF 

1- Estudo da difratometria de raios x - o estagiário deverá ler sobre o 
método analítico a ser treinado, assim como os manuais de operação de 

modo a utilizar corretamente os equipamentos assim como, verificar 
possíveis usos para potencialidades ainda não exploradas nos mesmos.

2- Treinamento no equipamento com responsável (Prof. Jackson e/ou 
Profa. Méri) – Durante todo o período de estágio, o aluno estará 

periodicamente em contato com os instrutores, qualificando melhor o 
futuro profissional para o mercado de trabalho, qualquer que seja este.
3- Testes dos equipamentos com amostras padrão – Para testes iniciais 
do treinamento é necessário conhecer as amostras, então o estagiário 

utilizará amostras já conhecidas.
4- Testes dos equipamentos com amostras reais – Para uma melhor 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, serão analisadas amostras reais 
de usuários comuns dos laboratórios.

5- Uso das potencialidades completas do equipamento a ser utilizado – 
Como, em geral, o equipamento não é usado em sua potencial plenitude 
analítica, o objetivo é que os estagiários explorem estas potencialidades. 
O estagiário poderá, inclusive, elaborar manuais de funcionamento das 

diferentes capacidades analíticas dos equipamentos.
6- Relatório final de estágio – Como é necessária uma avaliação do 

desenvolvimento do aprendizado/treinamento, o estagiário deverá, no 
período final elaborar um relatório que demonstre todo conhecimento 

adquirido no estágio.

Entrevista e currículo vitae 
visando identificar o 

elenco de disciplinas já 
cursadas. O candidato 

deverá já ter cursado pelo 
menos 80% das 

disciplinas equivalentes do 
5o. período do curso 

correspondente.

Química (bacharelado 
e industrial); 

Engenharia Química. 

Profa. Méri 
Domingos Vieira 

(supervisora 
geral)                         

Prof. Jackson A. 
L. C. Resende - 
supervisor LDrX.

(24)9242-8921

1

Rua Silvio Henrique Braune, 22 - 
Centro/Nova Friburgo belvalente@hotmail.com

511/2014

FACULDADE DE ODONTOLOGIA -
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA  Projeto: Clínica 
Interdisciplinar: a construção de um 

novo modelo de Atenção à Saúde 
Bucal

• participação no planejamento e execução das ações e atividades 
da disciplina; 

• realização, com supervisão e orientação, das atividades de 
diagnóstico clínico e social; 

• participação das ações de promoção da saúde que envolvam 
educação,  atendimento odontológicos preventivos, restauradores, 

reabilitadores e cirúrgicos;
• participação no levantamento, armazenamento e análise de 
dados das atividades realizadas, com a finalidade de gerar 

subsídios para a avaliação da resolutividade da assistência e  
monitoramento da atenção;  

Entrevista, análise do 
currículo e CR

Odontologia do 7 ao 9 
período

MARIA ISABEL 
BASTOS 
VALENTE
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Localização (Endereço completo) E-mail

26292544

3

CAMPUS DO GRAGOATÁ BLOCO B 5º 
ANDAR marciabsr@terra.com.br

503/2014

SUPERINTENDÊNCIA DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA 

(SAEN)
PROJETOS E OBRAS DA UNIVERSIDADE. OS ESTAGIÁRIOS 
ACOMPANHARÃO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, 
AUXILIANDO OS TÉCNICOS DA SAEN, SOB SUPERVISÃO.

ENTREVISTA

ARQUITETURA, 
ENGENHARIA CIVIL E 

ENGENHARIA 
ELÉTRICA

MARCIA 
BUSTAMANTE 

SÁ RODRIGUES 
ROSEMBERG

21-2629-9110

1
Hospital universitário Antonio Pedro, 

3ºandar do prédio da coleta, Rua 
Marques do Paraná, 303, Niteroi, RK, 

CEP:24033-900

aasilva@id.uff.br, 
patricialopes@id.uff.br

034/2014

Laboratório Multidisciplinar de Apoio 
a pesquisas (LAMAP) 

1-Acompanhar os professores e alunos de mestrado/doutorado 
nas atividades básicas.2-Treinamento e capacitação em me'todos 

aplicados na pesquisa na área de saúde.
CR acima de 7,0

Biomedicina, 
Farmácia, Nutricão, 
Medicina, Biologia, 

Matemática, Educação 
Física

Andrea Alice da 
Siva, Patricia de 
Fatima Lopes de 

Andrade

edneves@id.uff.br

1

rua Josédo Patrocínio, 71 -Campos dos 
Goytacazes (RJ)

429/2014

Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional (ESR)

O objetivo do estágio é promover um campo de iniciação na 
atividade de pesquisa em educação, área está em processo de 
consolidação na UFF-Campos. As atividades que vem sendo 
desenvolvidas são as seguintes: participação em reuniões do 

grupo de pesquisa; revisão de literatura sobre o ofício discente e o 
ensino superior (com leitura de textos, produção e apresentação 

de resumos); finalização da análise e interpretação dos dados dos 
questionários sobre o perfil dos estudantes da UFF em Campos 
dos Goytacazes, as representações sobre a Universidade e seu 
ofício; finalização da elaboração dos “inventários de saber” e sua 

interpretação; elaboração de relatório final; elaboração de artigos e 
apresentação em reuniões científicas.

CR e entrevista História, Ciências 
Sociais e Geografia

Eloiza Dias 
Neves

2629-2833

2

Campus Gragoatá. Bloco O. Sala 201. 
São Domingos labhoi@gmail.com

181/2014

LABHOI - Laboratório de História 
Oral e Imagens 1. Desenvolver técnicas de digitalização de fontes orais, visuais e 

audiovisuais. 2.Organizar a documentação oral, visual e 
audiovisual no acervo virtual do LABHOI. 3. Produzir instrumentos 
de pesquisa para acesso das fontes de memória produzidas pelo 
LABHOI. 4. Estabelecer as bases metodológicas para o trabalho 

com fontes de memória. 5. Pesquisas em Arquivos.

CR e Entrevista História Ana Maria 
Mauad
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(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)
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(24)3349-6443(res), 
(24)9919-4155(cel), 
(24)3076-8967(UFF)  

3

 Instituto de Ciências Exatas/ Rua 
Desembargador Ellis Hermydio 

Figueira, 783, Bairro Aterrado – Volta 
Redonda – RJ- CEP: 27213-415

veracaminha@puvr.uff.br

483/2014

Laboratório do Projeto ADACA 
(Ambiente Digital de Aprendizagem 

para Crianças Autistas) -  destinado a 
crianças com autismo que utilizarão 

o software destinado a auxiliar na 
aprendizagem no ensino de 

português, matemática e música.

–O estagiário tem um papel fundamental para o funcionamento do 
laboratório do projeto ADACA. - O estagiário terá que auxiliar nas 

atividades de aplicação do sistema ADACA no laboratório;
-Observar e anotar todas as atividades desenvolvidas pelas 

crianças no laboratório do projeto ADACA;
-Fornecer relatórios de observação científica junto as crianças 

autistas que utilizarão o laboratório;
-Auxiliar na pesquisa de novas atividades para o sistema ADACA;

-Desenhar novas atividades para níveis mais aprofundados do 
sistema ADACA;

Interpretação de resultados de atividades desenvolvidas pelas 
crianças autistas.

Entrevista, CR maior ou 
igual a seis e requisitos 

específicos

Matemática 
Computacional, Física
Computacional, 
Bacharelado em
Química e Psicologia

Profa. Vera Lúcia 
Prudência dos 

Santos Caminha

(21) 2629-2525/2526

3

Rua Professor Marcos Waldemar de 
Freitas Reis s/n Bloco B sala 509 - São 
Domingos - Niterói - RJ CEP: 24.210-

201

carlosbelmont@preuni.uff.
br

041/2014

Coordenação de Administração 
Patrimonial Arquivologia - tratamento da massa documental a ser transferida 

para o Arquivo Central e conservação da documentação dos 
imóveis da UFF. Ciências Contábeis: atividades de controle de 

inventário de bens móveis e imóveis, depreciação e reavaliação de 
bens públicos. Administração: atividades ligadas a processos, 

planejamento estratégico e projetos institucionais.

CR, entrevista, análise de 
currículo e prova.

Arquivologia , Ciências 
Contábeis e 

Administração

Carlos Alberto 
Belmont

21-98165-4073                    
24-3076-8971

1
Rua Desembargador Ellis Hermydio 
Figueira, 783, Bairro Aterrado – Volta 

Redonda – RJ
CEP: 27213-145

jullianeyoneda@yahoo.co
m.br

040/2014

Laboratório de Fisico-Quimica 
Experimental do Instituto de Ciências 

Exatas da UFF

1- Apoio técnico no Laboratório de Físico-Química Experimental;
2- Interação com os técnicos de laboratório aprofundando o 

aprendizado em preparo de soluções, organização de 
almoxarifado, compra de reagentes e vidrarias;

3- Treinamento em técnicas experimentais de caracterização de 
substâncias;

4- Otimização de técnicas atualmente utilizadas para 
caracterização de substâncias no Laboratório de Físico-Química 

Experimental.

Entrevista, CR e 
desempenho na disciplina 

de Fisico-Quimica 
Experimental

Química Bacharelado 
com Ênfase 
Tecnológica

Prof. Julliane 
Yoneda 

Huguenin

 (24) 98834-1474 ou (24) 
98836-1660

1

Escola de Engenharia Industrial 
Metalúrgica de Volta Redonda - Av dos 
Trabalhadores , 420 - Vila Santa Cecília 

- Volta Redonda - RJ

nadja@metal.eeimvr.uff.br      
-     

andersan@metal.eeimvr.u
ff.br

037/2014

Laboratório de Metalografia e 
Preparação de Amostras da EEIMVR

Aprimoramento nas rotinas do laboratório de metalografia 
pertinente a organização, orientação/auxílio aos alunos e 

professores dos cursos Engenharia a nível de graduação e pós-
graduação da EEIMVR, quanto as atividades executadas no 
mesmo para preparação e caracterização microestrutural de 

materiais, objetivando o desenvolvimento de trabalhos práticos das 
disciplinas, iniciação científica /tecnológica, projeto final de curso, 

mestrado e doutorado. Bem como associado a futuras práticas 
industriais necessárias ao engenheiro metalúrgico.

Análise do Curriculum 
Vitae, Histórico Escolar, 

CR, Entrevista e ter 
cursado com aprovação a 

Disciplina de Materiais

Engenharia 
Metalúrgica - 

Períodos: 4º ao 10º

NADJA VALÉRIA 
VASCONCELLO
S DE AVILA / e/  

ANDERSAN 
DOS SANTOS 

PAULA
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22 8127-7788

1

Polo Universitário de Nova Friburgo, 
Rua Silvio Henrique Braune, 22 - Nova 

Friburgo, RJ CEP: 28625-650
hpovoa@id.uff.br

043/2014

Nucleo de pesquisa das interações 
Patógeno-Hospedeiro Os estagiários participarão de todas as fases do estudo das 

interações entre patógenos bacterianos e seus hospedeiros 
representados por modelos celulares in vitro. Eles irão aprender a 

desenhar experimentos, elaborar procedimentos operacionais 
padrão ,preparar as culturas e reagentes, manipular 

microrganismos infectantes dentro de padrões internacionais de 
biossegurança e interpretar seus resultados a luz da bibliografia 

científica.

Primeiro: Avaliação de 
conhecimento teórico           
Segundo: Esntrevista              

Critério de desempate: CR

Biomedicina
Helvécio 

Cardoso Corrêa 
Póvoa

21.2629.9598 - 9619.8584

2

Rua Mario Viana 523 - Santa Rosa - 
Nieroi - RJ

042/2014

Laboratorio de Tecnologia de 
Produtos Naturais - Departamento de 
Tecnologia Farmaceutica - Faculdade 

de Farmacia 

Extraçao, controle de qualidade, separaçao cromatografica, 
isolamento e determinaçao estrutural de substancias provenientes 

de plantas medicinais

Os candidatos serao 
entrevistados para se 
verificar a empatia dos 

mesmos com as 
atividades a serem 

realizadas.

Farmacia, quimica, 
biologia

Leandro 
Machado Rocha

24-3076-8961, 24-3076-
8959 e 24-99966-0200

2

R. Des. Ellis Hermydio Figueira, 783, 
Campus Aterrado, bloco C, Aterrado, 

Volta Redonda, CEP 27213-415

ladario@puvr.uff.br
vfi@vm.uff.br

465/2014

Laboratórios de Física Experimental       
Departamento de Física do Polo 
Universitário de Volta Redonda

Auxílio a organização dos laboratórios, auxílio no preparo dos 
laboratórios para as práticas, auxílio aos alunos nas atividades 

práticas, auxílio para o preparo, modificação e aperfeiçoamento de 
roteiros, apostilas e outros materiais de apoio, auxílio às atividades 

extraclasses e manutenção, auxílio às atividades de graduação,  
extensão, pós-graduação e pesquisa, realizadas pelo ICEx-UFF, 

que envolvam o uso dos laboratórios ou de experimentos. 
Atendemos cursos com aulas nos três turnos e atualmente temos 
vinculados ao VFI, 4 laboratórios didáticos de graduação, e 4 de 

pesquisa, e não dispomos de nenhum funcionário concursado. Os 
estagiários têm papel fundamental no funcionamento dos 

Laboratório Didáticos para a as atividades de ensino nos três 
turnos.

Análise de Histórico, 
Análise do Currículo Vitae, 
Entrevista, disponibilidade 

de horários e CR.

Bacharelado em Física 
Computacional

Prof. Ladário da 
Silva
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

 Administração    
Engenharia de Produção

Pedagogia
Informática 

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mailSelma Rodriuges 
de Castilho

21 26299442

1

Rua Marques do Paraná, 282 - Centro - 
Niterói farmacia@vm.uff.br

1

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas / 
Coordenação de Pessoal Técnico 

Administrativo / Divisão de Gestão de 
Desempenho 

dgdcpta@vm.uff.br

047/2014

Farmácia Universitária da UFF
O aluno de farmácia deverá participar das seguintes atividades: 
produção de medicamentos magistrais, controle de qualidade de 
produtos magistrais, atendimento a pacientes através da atenção 

farmacêutica, dispensação de medicamentos.  O aluno de 
administração será  seleckonado com base na sua disponibilidade 

de horário e pelas disciplinas já cursadas, dando-se preferência 
aos alunos que já tenham cursado as dsiciplinas ligadas à gestão 

de materiais.

Serão consideradas as 
disciplinas já cursadas, 

dando-se preferência aos 
alunos que já tenham 

cursado as disciplinas de 
farmacologia, 

farmacotécnica e o estágio 
em farmácia comunitária II 

e III. Além disso será 
considerada a 

compatibilidade de horário 
disponível com o horário 

de funcionaemnto da 
Farmácia Universitária.

Farmácia e 
Administração de 

Empresas

046/2014

Divisão de Gestão de Desempenho

Ciência da Computação ou áreas afins : - implantação de sistema 
informatizado no âmbito da DGD, de modo a automatizar as 

atividades desenvolvidas no setor. Pedagogia : - participação na 
elaboração do Programa de Gestão de  Desempenho, contribuindo 
com a inserção de conceitos que confiram ao programa o caráter 

pedagógico que lhe é necessário, de modo que os processos 
avaliativos sejam implementados em consonância com esta 

estrutura conceitual. Administração/Engenharia de Produção 1 – 
Rotina da DGD: - participação no processo de identificação e 

definição de produtos, atividades, processos e fluxos de trabalho 
da DGD

Administração/Engenharia de Produção 2 – Mapeamento de 
Competências:  - participação em grupo de trabalho responsável 
pela realização do mapeamento de competências no âmbito da 
UFF, contribuindo na elaboração do planejamento das etapas 

pertinentes, bem como em sua execução, apuração e análise dos 

Estágio obrigatório ou não, 
Prova, CR, Entrevista, 
Aptidões ou Requisitos 

específicos, etc...

Leacyr de 
Oliveira Santos

2629-5040; 2629-5318

2629-2768/2629-2769

24

 Rua: Marcos Waldemar de Freitas 
Reis, s/nº. Térreo do Prédio da 

Biblioteca Central - Campus Gragoatá - 
24.210-201 - Niterói /RJ - SDC

aninha@ndc.uff.br

114/2014

SUPERINTENDÊNCIA DE 
DOCUMENTAÇÃO ( 27 Unidades)

O curso de Biblioteconomia e Documentação visa atuar junto aos 
atendimentos às necessidades de informação da comunidade 

acadêmica; ao processamento técnico de publicações; à 
alimetação de sites da SDC e das unidades de informação, 

exercendo, ainda, função no laboratório de conservação e nas 
oficinas de pequenos reparos de publicações. Compete ao curso 

de Arquivologia trabalhar na orientação e organização dos 
arquivos correntes da universidade; organizar arquivos 

intermediários, arquivos permanentes e arquivos especiais 
(fotografias, discos, mapas, cartazes, plantas e outros materiais); 

atuar no atendimento das demandas de informação arquivística da 
comunidade e em geral; a microfilmagem de documentos; a 

digitalização de documentos acadêmicos e técnico administrativo e 
a aplicação de técnicas de conservação de documentos. Compete 
ao curso de Ciência da Computação ter uma forte base científica e 

tecnológica, capaz de prover a autonomia necessária para o 
aprendizado de novas tecnologias, explorando-as  juntamente com 

as ferramentas corporativas como suporte facilitador dos 
processos internos da SDC.

O candidato a estágio será 
pre-selecionado pela 

Coordenadora do curso 
mediante ficha de 

inscrição considerando: o 
Plano de Atividades, sua 
compatibilidade com as 

disciplinas cursadas pelo 
estudante, com a 

disponibilidade do aluno 
em cumprir as 20 horas 
semanais de estágio, 

assim como o horário que 
será definido pela 

Biblioteca ou Arquivo ao 
qual será contratado, o 

desempenho do aluno e o 
número de vagas 

disponíveis.

Blioteconomia  - 
Períodos: 1º ao 8º    

Arquivologia - 
Períodos: 1º ao 8º    

Ciência da 
Computação - 

Períodos: 2º ao 7º

Ana Maria de 
Hollanda 

Cavalcanti de Sá 
Couto
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

                     995038308  
2629-5950/5951/5958

1
Departamento de Geografia - Núcleo de 

Estudos Território/Ambiente e Saúde 
Urbana (NETASU) Av. Milton Tavares 

de Souza s/n - Instituto de Geociências - 
5º andar - Campus da Praia Vermelha

lschramm@uol.com.br   
jolufo@vm.uff.br

017/2014

Análise da mortalidade na cidade de 
Niterói/RJ e sua correlação com os 

fatores ambientais: 1997 – 2007 O estagiário deverá dar continuidade as ações já realizadas no 
ano de 2013 com a tabulação e análise dos dados já obtidos, 

confecção de mapas com a dispersão espacial dos óbitos, além da 
correlação dos dados com os aspectos referentes as condições de 

dispersão dos poluentes atmosféricos. O estagiário também 
deverá desenvolver um paper ao final do estágio abordando as 

tarefas levadas a cabo no decorrer do seu estágio.

A seleção constará de 
análise do Histórico 

Escolar (CR) e Entrevista 
A seleção constará de 

análise do Histórico 
Escolar (CR) e Entrevista     

Período: a partir do 3º

GEOGRAFIA

Profª Lucelinda 
Schramm Corrêa                         
Prof. Jorge Luiz 
Fernandes de 

Oliveira

21 2629 5170, 2629 5171 
ou 2629 5172

2

 Rua Miguel de Frias, 9 - 5º Andar - 
Icaraí - Niterói - RJ - Reitoria da UFF 

izam@proplan.uff.br , 
dcf@vm.uff.br , e 

jqs@vm.uff.br. 

118/2014

Departamento de Contabilidade e 
Finanças - DCF CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Atendimento a demanda por 

informações contábeis, processamento de informações contábeis, 
alimentação de softwares do governo e outros da área, atuação 
técnica na área contabil, análise, classificação e destinação da 

documentação contábil                        
ARQUIVOLOGIA - Organizar e conservar docs e acervos, viabilizar 

o acesso as informações, identificar espécies de docs, 
cassificação, arranjo e descrição de docs, assessoramento nos 

trabalhos de pesquisa técnico-administrativas

Entrevista; o plano de 
atividades, sua 

compatibilidade com as 
disciplinas cursadas pelo 

estudante, repeitando-se o 
art. 106, letra "a" do 

regulamento do curso de 
graduação; a 

disponibilidade do aluno 
em cumprir 20 horas 

semanais de estágio, no 
horário definido pelo DCF; 

número de vagas 
disponíveis.

Ciências Contábeis e 
Arquivologia

Jorgina Quintal 
de Souza - 

Diretora do DCF 
e Wilson 

Vanderlei Costa 
Sousa - Diretor 

Substituto

2629-2403/2404/2405

2

Rua Dr Hernani Pires de Mello, 101 
Sala 106, Instituto Biomédico, uff São 
Domingos, Niterói,CEP: 24210-130 anobrega@id.uff.br

480/2014

LACE - Laboratório de Ciências do 
Exercício

Alunos de educação física: auxílio no planejamento e realização do 
treinamento físico; auxílio nos testes cardiopulmonares de exercício; 

auxílio na avaliação física e funcional de voluntários.  
Alunos de enfermagem: atuação na área de triagem de pacientes; coleta 

e processamento de sangue periférico de voluntários.  
Alunos de nutrição: calcular a ingestão dos voluntarios, comparar entre os 

grupos de estudo, calcular padronização de recomendação e montar 
orientaçoes de alimentação saldavel para patologias específicas dos 

voluntarios. Alunos de administração e contabilidade: auxílio na definição, 
análise e cumprimento das metas de organização de um laboratório de 
pesquisa; preenchimento dos relatórios semestrais; auxílio na análise e 

classificação de contas inerentes a processos relacionados ao laboratório 
de pesquisa; administração de fluxo de caixa; assistência na prestação de 

contas junto a órgãos de fomento; realização de tarefas de comprador; 
execução de atividades burocráticas.

Ø  Acompanhamento de projetos, realização de planilhas de gastos dos 
projetos;

Ø  Acompanhamento de reuniões de pesquisa, na sede do LACE;
Ø  Organização arquivos documentação dos projetos;

Trata-se de estágios não 
obrigatórios, tendo a 

entrevista e o coeficiente 
de rendimento superior a 

6,0 como forma de 
seleção.

Enfermagem, 
Educacão física,  

Nutrição, 
Administração e 

contabilidade

Antonio Claudio 
Lucas da 
Nóbrega



Página'21'de'32

Edital'Estágio'Interno'4'2014'4'estagiointerno.uff@gmail.com

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

(21) 2629 5928 e /ou (21) 
99914 8082 

1

Departamento de Geologia e Geofísica 
/ Instituto de Geociências                                                                                                                                                                            

Av. Gen Milton Tavares de Souza, s/ nº, 
Gragoatá - Niterói

elianealves@id.uff.br

052/2014

Interpretação e Análise de Dados de 
Sísmica de Reflexão Integrados  a 

dados de poços e ao Mapeamento de 
Metodos Potenciais em Bacias  

Marginais Brasileiras 

A interpretação e análise de dados de sísmica de reflexão industrial e 
dados de poços, buscando evidenciar a área geográficas das bacias 

sedimentares brasileiras  de impacto topográfico dos altos na 
sedimentação, por nível estratigráfico afetado. A análise de sismofácies 

indicará as possíveis variações no caráter deposicional de seqüências de 
ambos os lados dos altos estruturais; enquanto que a correlação entre 
análise sísmica e dados crono-estratigráficos permitirá datar a atuação 

dos altos estruturais enquanto barreiras topográficas à dispersão 
sedimentar. A Integração dessas análises  associados ao mapeamento de 

dados geofísicos potenciais (gravimetria e magnetometria) permitirão a 
investigação da evolução tectono-sedimentar destes principais altos 

estruturais da margem continental brasileira, focalizando na sua influência 
sobre o registro e a arquitetura sedimentar das bacias marginais 

brasileiras, áreas de grande potencial a exploração de hidrocarbonetos. 
Em função disso, a compreensão da evolução tectônica e sedimentar de 
uma bacia, influenciada pelos altos estruturais que a compartimentam, é 
de extrema importância na acurácia de encontro de rochas reservatório.

CR, entrevista e 
necessidade de evolução 

academica.

Curso de Graduação 
que envolve disciplinas 

como aquisição 
sísmica, geologia do 
petróleo e sísmica de 

reflexão.

Profª Eliane da 
Costa Alves / 

matrícula 308406

24-998280044 ou
24-21073579

1

Escola de Engenharia Industrial
Metalúrgica de Volta Redonda - Av.
dos Trabalhadores, 420, Vila Santa

Cecília, Volta Redonda, RJ.,

claudio@metal.eeimvr.uff.
Br

051/2014

Laboratório de Metalurgia Extrativa
da EEIMVR

1- Aprimoramento nas rotinas do
Laboratório de Metalurgia Extrativa

visando o auxílio de alunos e professores
do curso de Engenharia Metalúrgica a

nível de graduação e/ou pós-graduação.
2- Desenvolver metodologia e padrões para
a caracterização de biomassas e carvões

através de Análise Química Imediata destes
materiais.

 3 - Desenvolver metodologia de briquetagem
para biomassas e carvões, bem como a
obtenção de briquetes auto-redutores de
minério dee ferro visando a sua utilização

nos processos de redução.

Análise de Curriculum 
Vitae,

Entrevista e ter cursado a
disciplina de Química

Metalúrgica

Engenharia
Metalúrgica

Claudio Rocha 
Lopes

(24) 2107-3527 e (21) 
7617-3390

1
Escola de Engenharia Industrial 

Metalúrgica de Volta Redonda - Avenida 
dos Trabalhadores, 420 - Vila Santa 

Cecília - Volta Redonda - RJ - 
27255.125

saleteo@id.uff.br

627/2014

Direção da Unidade (EEIMVR)
Supervisão e elaboração do cronograma a ser cumprido durante o 
período de estágio; Estudo de viabilidade técnico-econômica para 

previsão orçamentário 2013; Elaboração, planejamaneto e 
utilização de sistemas de controle dos processos de aquisição e 

serviços da EEIMVR; Avaliação dos processos internos de 
aquisição e controle de serviços e porposição de novas 

metodologias; Organização e planejamento e alocação de arquivo 
físicos e acervos; 

Entrevista; Análise de 
Currículo e Histórico 

Escolar

Engenharia de 
Produção(estágio 

Obrigatório) e 
Administração e 

Administração Pública 
(Estágio não 
obrigatório)

Salete Souza de 
Oliveira
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

26299775, 981019192 e 
2610-6960

2

SALA 4 - Bloco D, na rua Lara Vilela, 
126, São Domingos - Niterói, IACS/UFF

denisetavares51@gmail.c
om; 

geisaleit@hotmail.com; 
renatarezender@yahoo.co

m.br 

620/2014

BITS - Núcleo de Pesquisa, Produção 
e Extensão Audiovisual da 

Comunicação Social
O Núcleo produz material Audiovisual e conteúdo para a Internet, 

para várias áres da Universidade que trabalham com estas mídias. 
Os alunos irão estagiar desenvolvendo atividades de edição; 

entrega e recebimentos de equipamentos; criação de banco de 
imagens e sons; manutenção do site do Laboratório, prevendo-se 
que cada estagiário possa cobrir um período das atividades no dia 

(manhã, tarde e noite). Também serão responsáveis pelo 
agendamento do uso do laboratório e, no caso do estagiário de 
Computação, pela manutenção dos equipamentos e dos sites.

Os candidatos vão ser 
selecionados através de 

prova prática, entrevista e 
será utilziado o CR como 
critério de desempate. As 
provas serão ministradas 
pelas professoras Denise 

Tavares e Renata 
Rezende

Comunicação Social 
(Jornalismo e 

Publicidade); Cinema 
e Audiovisual e 

Ciências da 
Computação

Denise Tavares, 
Geisa Leite e 

Renata Rezende

24 - 988439076 
/21073798           

1
Escola de Engenharia Industrial 

Metalúrgica de Volta Redonda - Av. dos 
trabalhadores, 420 - Vila Santa Cecília - 

Volta Redonda - RJ-27255-125

tatiana@metal.eeimvr.uff.br

055/2014

Laboratório de areia de fundição da 
EEIMVR 

Aprimoramento nas rotinas do laboratório de Areia de Fundição 
referente a organização, orientação/auxílio aos alunos e 

professores a nível de graduação e pós-graduação da EEIMVR 
quanto as atividades executadas nos mesmo para análise das 
propriedades da areia utilizada nos processos de fundição. O 

objetivo é o auxílio ao desenvolvimento de trabalhos práticos das 
disciplinas relacionadas a fundição, bem como iniciação 

científica/tecnológica, projeto final de curso, mestrado associado 
as futuras práticas industriais.

Análise do Currículo, 
histórico escolar, CR, 

entrevista e ter cursado a 
disciplina de Fundição

Engenharia 
Metalúrgica

Tatiana Caneda 
Salazar Ribeiro

21 - 999555069

1

RUA DOUTOR SILVIO HENRIQUE, 22. 
CENTRO. NOVA FRIURGO - RJ iorionlp@yahoo.com.br

054/2014

Campo de Estágio em Microbiologia 
Experimental

No Campo de Estágio em Microbiologia Experimental os 
estagiários terão oportunidade de complementar a formação 

profissional, estes serão estimulados a participar das atividades 
técnicas, científicas e administrativas do campo, vivênciando 

diversas áreas da microbiologia. Os alunos estarão envolvidos no 
aprendizado e execução de: cotação do material, confecção de 

meios de cultura, técnicas de semeadura, identificação dos 
microrganismos, testes de sensibilidade aos antimicrobianos, 

testes de indução de resistência, detecção de genes de virulência 
e resistências dos microrganismos, análise microbiana de canais 
radiculares pós tratamento nas clínicas de odontologia do Polo 

Universitário de Nova Friburgo.

A SELEÇÃO DOS 
CANDIDATOS SERÁ 

REALIZADA POR 
ENTREVISTA

ODONTOLOGIA E 
BIOMEDICINA

NATALIA IORIO 
LOPES  

PONTES

2629-2455                        
2629-2338                      
2629-2335

1

Instituto Biomédico - Rua Prof. Ernani 
de Melo, 101 - São Domingos

chagas.m@gmail.com   
chagas_m@vm.uff.br

059/2013

Laboratório de Biomorfologia Celular 
e Extracelular 1) Processamento histológico de amostras biológicas

2) Técnicas de coloração normal, histoquímica e 
imunohistoquímica 

3) Histomorfometria digital

Prova e Entrevista

Medicina Veterinária 
Biomedicina      

Ciência Biológicas    
Nutrição

Prof. Mauricio 
Alves Chagas
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

21-26292499 / 21 
81158008

3

Setor de DST – 1º andar – Campus do 
Valonguinho, Outeiro de São João 

Batista s/n – Centro – Niterói /RJ – CEP 
24.210-150. 

aegranero@gmail.com

223/2014

Núcleo de Estudos de Marketing da 
UFF - DST

Esse projeto tem como referência o desenvolvimento de atividades de 
a)“Resolução de Estudos de Casos” aplicando os conhecimentos de 

marketing em empresas reais ; b) Elaboração de Planejamento e 
execução de Ações de Comunicação visando atender a Comunidade 

Interna da UFF ; c) colocar em prática o projeto propaganda consciente 
ação social e cidadania, com a execução de peças publicitárias de 

prevenção da área da saúde, segurança e prevenção ao uso de drogas, 
conscientização e cidadania da população, nas áreas da saúde, 

educação, Centros de Prevenção, Conscientização, Assistencialismo e 
Acompanhamento de Doenças. O objetivo é estabelecer parceria com os 
cursos da área de saúde da UFF e também com a Secretaria da Saúde 
da cidade. Essa proposta fomenta a atitude pró-ativa do estudante na 

compreensão da complexidade do cenário mercadológico e promove a 
troca, a cooperação, o aprendizado, e o exercício da cidadania, do 

trabalho em equipe entre os estudantes, a professora e a comunidade por 
meio da interação e do compartilhamento de idéias, opiniões e 

explicações.

CR, Entrevista, Requisitos 
específicos e aptidão

Publicidade /Cinema/ 
Jornalismo do 3º ao 5º 

período

Arlete Eni 
Granero

024-981438097 e 024-
30768975

1

Instituto de Ciências Exatas. Bloco C, 
sala T03. Rua Desembargador  Ellis 

Hermydio Figueira, 783. Bloco C, 
Bairro: Aterrado. Volta Redonda. 

denisebertagnolli@id.uff.br

060/2014

Laboratório Multiusuário de análises 
Químicas 1- Organização do Laboratório Multiusuário;

2- Interação no laboratório para aprofundar o aprendizado em 
preparo de soluções, compra de reagentes e vidrarias e análise 

química propriamente dita;
3- Realização de análises químicas de amostras diversas;
4- Apoio nas aulas didáticas que utilizarão o equipamento;

5- Treinamento de outros usuários, como alunos de iniciação 
científica e pós- graduação.

CR e entrevista Química Bacharelado 
e Química Licenciatura

Denise de Castro 
Bertagnolli

(24) 2107-3583                      
(24) 8127-1473

1

Escola de Engenharia Metalúrgica de 
Volta Redonda - Av. dos Trabalhadores, 

420 - Vila Santa Cecília - Volta 
Redonda - RJ

ricardo.brito@puvr.uff.br

614/2014

Laboratório de Tratamento Térmico
Acompanhamento das atividades do laboratório auxiliando o 

responsável na preparação e execução de tratamentos térmicos, 
atendendo a disciplinas dos cursos de gradução e pós-graduação 
e a projetos de conclusão de curso, iniciação científica, extensão e 

pesquisa. Levantamento das curvas de aquecimento e 
resfriamento dos fornos. Desenvolvimento de técnicas para 
acompanhamento da temperatura real dos corpos de prova 

durante os tratamentos térmicos. Desenvolvimento da utilização 
das curvas de aquecimento/resfriamento como ferramenta para a 
análise de transformações de fase em aços. Familiarização com 
procedimentos de análise de risco e normas de segurança em 

operações de tratamententos térmicos.

Ter sido aprovado nas 
disciplinas 

MICROESTRUTURA I e 
ENSAIOS MECÂNICOS, 
Histórico Escolar, CR e 

Entrevista.

Engenharia 
Metalúrgica            (8o 

a 10o Períodos)

RICARDO DE 
MELLO BRITO
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

26295964 ou 26295912

1

Instituto de Geociências - Sala 308 - 
Campus da Praia Vermelha, Av. Gal. 

Milton Tavares de Souza, s/nº   
carlasalgado@id.uff.br

018/2014

LABORATÓRIO DE GEOGRAFIA 
FÍSICA (LAGEF)

a) pesquisa bibliográfica;
b) discussão de artigos científicos;

c) levantamento de dados em campo,  gabinete e/ou laboratório;
d) organização de dados e realização de cálculos estatísticos com 

uso de planilha eletrônica;
e) edição de base topográfica e hidrográfica em sistemas de 

informações geográficas;
f) análise de dados para elaboração de trabalhos a serem 

apresentados em eventos científicos;
g) análise de dados para elaboração de relatórios acadêmico-

científicos.

Seleção por Entrevista e 
CR maior ou igual a 7,0 

(sete) para aunos a partir 
do 3o perído

Geografia e Estatística Profa. Carla 
Maciel Salgado

975294267

2

Rua São Pedro 24/802

471/2014

Laboratório de Urgência - Redução 
de Desastres

Nos ultimos anos a população do Brasil foi vítima de grandes 
desastres naturais e mistos porém, poucos foram os estudos e 

treinamentos voltados para prevenção dos incidentes e atuação no 
momento inicial do sinistro. Os alunos irão desenvolver atividades  

técnicas, cientificas e administrativas na área de desasttes em 
acordo com a Política Nacional de Nacional de Redução de 

Desastre. Como a atuação em desastres deve ser continuada os 
novos estagiários deverão dar continuidade as ações já realizadas 
no ano de 2013, com a tabulação e análise dos dados já obtidos, 

confecção de mapas com a dispersão espacial das áreas de risco, 
além da correlação dos dados os locais aonde deverao ser 
intalados os sitemas de "sirenes"no Munícipio de Niterói. As 

atividades estão em comum acordo com o Comando da Defesa 
Civil de Niterói o qual se prontificou a atender a nossa demanda. 

Ao término do período o estagiário deverá apresentar um relatório 
sobre os avanços populacionais agariados com o estágio proposto. 

O projeto tem cunho preventivo, de educação e supre a carencia 
universitária na area específica de desastres.

Entrevista, avaliação 
escrita, CR

Enfermagen, Medicina, 
serviço social e 

odontologia, 
Segurança Pública, 

Defesa 

Dr Renato 
Escudeiro

Leticia - (21) 8177-8208, 
(21) 8343-5565, (21) 2719-
5485  / Natalia  - (21) 8815-

1996, (21) 2464-6839

1

Av. João Jasbick, sn Bairro Aeroporto – 
Santo Antônio de Pádua – CEP 

28470000 – Telefone (22) 3851-0994 
ramal 30 

Biblioteca: bmp@ndc.uf.br 
Letícia: 

leticiazeitoune@id.uff.br /  
Natalia:  

nataliats_7@yahoo.com.br

618/2014

Biblioteca do Instituto do Noroeste 
Fluminense (BINF)

O crescimento do Instituto Noroeste Fluminense, que em pouco tempo, 
passou de 1 para 6 cursos e com perspectiva de mais 2 cursos para 

2014, demanda uma maior rapidez na  recuperação e gerenciamento das 
informações para que o acervo possa crescer de forma a atender a todos 

os cursos de forma satisfatória. No início de 2014 a Biblioteca estará 
reestruturando seu espaço interno aumentando significativamente o 
espaço para atendimento aos usuários. Esta mudança demandará a 

reorganização na estrutura da área de informática. Também é necessário 
programar um estudo de usuários para delinear o perfil dos usuários, a 

grande maioria em trânsito, inclusive os técnicos para levantamento 
pontual de suas necessidades informacionais. Soma-se a esta situação a 
implantação do novo sistema de automação da biblioteca com mudanças 

significativas nas consultas ao catálogo, empréstimos, reservas, etc. 
Contando com um número reduzido de técnicos e auxiliares solicitamos 
estagiários para a Biblioteca como forma de propiciar que as atividades 

propostas possam ser desenvolvidas com maior qualidade em 2014, além 
de possibilitar ao aluno estagiário participar deste processo contribuindo 

para sua formação acadêmica.

Atividades a serem desenvolvidas:
- reorganização da área de informática para adequação a reestruturação 

Entrevista 

 Informática 

Bibliotecárias 
Letícia Viégas 

Zeitoune e 
Natalia Tortorella 

dos Santos
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

GPO- (21) 2629-9436, 
(21) 2629-9438

1

Rua Marquês do Paraná, 303- Bloco 
Anexo - 6º Andar - GPO- Gerência de 
Projeros e Obras – CEP 24.033-900- 
Niterói - RJ– Telefone (21) 2629-9436

Arq. Mônica Felix ( Gerente 
GPO) - 

mrffelix@yahoo.com.br ; Arq. 
Marcello Saldanha - 

marcellosaldanha@yahoo.co
m.br 

069/2014

Hospital Universitário Antônio Pedro - 
HUAP

Desenvolvimento e implementação de projetos de engenharia 
elétrica, referentes as obras que estão sendo executadas no 
hospital. Levantamentos e cadastramento de documentos  da 
área. Levantamentos e cadastramento de informações para 

elaboração de proejetos elétricos.  
Atividades a serem desenvolvidas:
- elaborar projetos de eng. elétrica;     

- auxiliar no desenvolvimento dos serviços do setor;
- auxiliar e atender aos usuários (pessoalmente, por telefone, 

correio eletrônico, etc);
- acompanhmento das obras;  

- pesquisar informações referentes aos assuntos a serem 
trabalhados;

- participar da organização e da coleta de dados para os estudos 
das situações presentes;

- apoiar na manutenção da organização; 

Entrevista Eng. Elétrica ( alunos 
a partir do 6º período)

Gerente do GPO - 
Arq. Mônica Felix 
e o Arq. Marcello 

Saldanha                

GPO- (21) 2629-9436, 
(21) 2629-9438

1

Rua Marquês do Paraná, 303- Bloco 
Anexo - 6º Andar - GPO- Gerência de 
Projeros e Obras – CEP 24.033-900- 
Niterói - RJ– Telefone (21) 2629-9436

Arq. Mônica Felix ( Gerente 
GPO) - 

mrffelix@yahoo.com.br ; Arq. 
Marcello Saldanha - 

marcellosaldanha@yahoo.co
m.br 

068/2014

Hospital Universitário Antônio Pedro - 
HUAP

Desenvolvimento e implementação de projetos de engenharia 
mecânica, referentes as obras/equipamentos que estão sendo 

implementados no hospital. Levantamentos e cadastramento de 
documentos  da área. Levantamentos e cadastramento de 

informações para elaboração de proejetos mecânicos.  
Atividades a serem desenvolvidas:

- elaborar projetos de eng. mecânica;     
- auxiliar no desenvolvimento dos serviços do setor;

- auxiliar e atender aos usuários (pessoalmente, por telefone, 
correio eletrônico, etc);

- acompanhmento das obras;  
- pesquisar informações referentes aos assuntos a serem 

trabalhados;
- participar da organização e da coleta de dados para os estudos 

das situações presentes;
- apoiar na manutenção da organização; 

Entrevista
Eng. Mecânica ( 

alunos a partir do 6º 
período)

Gerente do GPO - 
Arq. Mônica Felix 
e o Arq. Marcello 

Saldanha                

2629-5916 e 97611-4290

1

UFF, Instituto de Geociências, Avenida 
Litorânea, s/n - Campus da Praia 

Vermelha, Departamento de Análise 
Geoambiental, 4º andar, sala 430. Boa 
Viagem, CEP: 24210340 - Niterói, RJ

monicasenna@id.uff.br

066/2014

Monitoramento ambiental, com 
ênfase em meteorologia e 

climatologia

A coleta de dados meteorológicos sob a supervisão dos 
laboratórios GAIA (Grupo de Análise da Interação Atmosfera-
Biosfera) e LAGEMAR (Laboratório de Geologia Marinha) se 
iniciou no ano de 2011 na Universidade Federal Fluminense, 

através da instalação de três estações meteorológicas automáticas 
no entorno do COMPERJ e uma no topo do Instituto de 

Geociências (IGEO) da UFF. O plano de atividades deste estágio 
consiste em participar de rotinas de manutenção da estação 

meteorológica automática situada no IGEO; coletar e organizar os 
dados meteorológicos obtidos por estas estações e em outras 

localidades do Rio de Janeiro (disponíveis online); elaborar 
planilhas com tabelas e gráficos desses dados; analisar os 

resultados e elaborar boletins mensais, destacando o 
comportamento espacial e sazonal das variáveis meteorológicas; e 
elaborar anualmente um boletim climatológico com a síntese das 

observações meteorológicas, bem como os valores médios 
observados durante o ano.

Média aritmética composta 
pelo CR e a nota da 

entrevista
Ciência Ambiental

Profª. Drª. 
Mônica Carneiro 

Alves Senna
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

2629-2229, 2629-2362, 
2629-2249, 2629-2345, 

2629-2138

1

IQ-UFF - Outeiro de São João Batista 
S/no. - Campus do Valonguinho - 

Niterói (RJ)
gqofernando@vm.uff.br

638/2014

Programa de treinamento analítico 
em equipamentos multiusuários do 
grupo de síntese orgânica da UFF

Operação e manuseio de equipamentos voltados para síntese 
orgânica e purificação de compostos orgânicos. Micro-ondas para 

síntese; Cromatógrafo automatizado Sepacore; Reator de Alta 
Pressão e Hidrogenação; Liofilizador. 

Entrevista e currículo vitae 
visando identificar o 

elenco de disciplinas já 
cursadas. O candidato 

deverá já ter cursado pelo 
menos 80% das 

disciplinas equivalentes do 
5o. período do curso 

correspondente.

Química (bacharelado 
e industrial); Farmácia 
e Engenharia Química. 

Prof. Fernando 
de Carvalho da 

Silva (supervisor 
geral)                        

Prof. Vitor 
Francisco 

Ferreira, Prof. 
David Rodrigues 
da Rocha e Profª 
Isakelly Pereira 

Marques.

21 2629-9954

1

Outeiro São João Batista, s/número, 
Laboratório de Metabolismo de 

Parasitos, Campus Valonguinho, 
Centro, Niterói, RJ

evelizefolly@yahoo.com.br

462/2014

Laboratório de Metabolismo de 
Parasitos, Departamento de Biologia 
Celular e Molecular (GCM), Instituto 

de Biologia O trabalho consiste na busca de novas drogas naturais ou 
sintéticas no controle de parasitos. Interesse medico veterinário. 
Como no caso do carrapato bovino ("R. microplus"), carunchos 

(pragas de grãos armazenados, carunchos) e bactérias 
patogênicos para animais. Então serão feitos testes com baterias 
de drogas para seleção das com melhor potencial contra esses 

parasitos 

O critério de seleção será 
através de entrevista com o 

futuro orientador (MARCADA 
POR EMAIL). O estagiário 

precisa de noções básicas de 
inglês (para leitura), e o CR 
acima de 6,0. O candidato 
tem de gostar de trabalhar 

com parasitos (artrópodos ou 
não). ou gostar de trabalho 

com cultura de células 
procarióticas e eucarióticas. 

Além disso, gostar do 
trabalho com testes 

biológicos utilizando produtos 
naturais e/ou sintéticos .

a)   Ciências 
Biológicas- Períodos:a 

partir do1º 
b)   Biomedicina- 

Períodos:a partir do1º
c)   Farmácia- 

Períodos:a partir do1º
d)   Medicina 

Veterinária- Períodos:a 
partir do2º

e)   Nutrição- 
Períodos:a partir do2º

f)   Química- 
Períodos:a partir do2º

EVELIZE FOLLY 
DAS CHAGAS

(21) 26292912

1

Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia - quarto andar - sala 445

ana_paulamiranda@yahoo.c
om.br

440/2014

Observatório de Processos de 
Administração Institucional de 

Conflitos
1. Manutenção e análise de banco de dados; 

2. Atualização do site sobre conflitos no Espaço Urbano - CEU 
(http://www.uff.br/ceu-ineac/); 

3. Levantamento bibliográfico e discussão de texto sobre 
processos de administração de conflitos; 
4. Apoio Logístico em trabalho de campo; 

5. Pesquisa em Jornais de notícia relacionadas ao observatório; 
6. Produção de relatório; 

7. Produção e organização de eventos acadêmicos.

Entrevista e CR Segurança Pública
Professora Ana 

Paula Mendes de 
Miranda
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

2929-9888/99893-7265

1

Departamento de Turismo  - Rua Mário 
Santos Braga, 30, sala 714 - campus 

Valonguinho - Centro - Niterói - RJ 

valeria@turismo.uff.br
anapaulaspolon@gmail.com

075/2014

Memória do Curso de Turismo da 
UFF (2003-2014)

1)  Leitura de bibliografia referente à pesquisa e registro da 
memória institucional.

2)  Levantamento e pesquisa dos documentos  em diversos 
suportes

3) Realização de entrevistas com professores e gestores que 
atuam ou atuaram no Departamento de Turismo, alunos e 

egressos do curso 
4) Organização e registro da memória do Curso de Turismo da 

UFF. 
5) Participação no desenvolvimento de projetos relativos à 

memória institucional do curso de Turismo 

Prova escrita, análise de 
CR e entrevista Turismo e Arquivologia

Prof. Valeria 
Lima Guimarães 
e Prof. Ana Paula 

Garcia Spolon 

(21) 2629-2558 / 2629-
2560

6

Campus do Gragoatá – Rua Prof 
Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n.

24210.211 – Niterói, RJ creche@vm.uff.br

262/2014

CRECHE UFF 
Departamento de Educação Infantil 
do COLUNI / Colégio Universitário 

Geraldo Reis

*Serviço Social ; Os estagiários atuarão junto à equipe como um todo, 
desenvolvendo as seguintes atividades: estudo da trajetória histórica da 

Creche UFF e observação da dinâmica institucional; participação nas 
reuniões rotineiras da Creche UFF, especialmente a reunião da Comissão 
de Pais, para discutir questões referentes à creche e/ou de interesse dos 

pais; participação nas reuniões dos conselhos municipais, fóruns e outros, 
ligados à educação, assistência social, direitos da criança e do 

adolescente; acompanhamento da entrada e saída das crianças; 
observação dos atendimentos junto às famílias realizados pelo serviço 

social; registros e relatórios.                *Pedagogia:            Os estagiários 
se vincularão a um grupo de crianças e, em colaboração com a equipe de 

sala, estarão envolvidos com a proposição e realização de atividades 
variadas de educação e cuidado. Deverão manter registros sobre as 

atividades e participar da elaboração dos relatórios semestrais de 
desenvolvimento das crianças. Finalmente, deverão também participar 
das reuniões regulares da unidade, incluindo as formações continuadas 

mensais e o grupo de estudos.               *Comunicação Social / 
Jornalismo:           O estagiário se envolverá com a produção e 

organização de materiais audio-visuais sobre as atividades regulares da 
Creche UFF, especialmente aquelas realizadas com as crianças 

matriculadas na unidade. Este material será editado para a produção de 
pequenos vídeos de divulgação e formação. Finalmente, o estagiário será 
também responsável por alimentar e manter atualizado o site da Creche 
UFF.   *Letras:   Os estagiários atuarão na Biblioteca Flor de Papel, da 

Creche UFF, que é um espaço para contar e ouvir histórias, brincar com 
livros e seus personagens. É um lugar que busca apresentar o mundo 

letrado às crianças, formando-as como leitoras. Para tanto, serão 
realizadas atividades de contação de histórias e dramatizações, com a 
organização e seleção prévias do acervo a explorar, de acordo com o 

perfil do público infantil. Também deverão participar das reuniões 
regulares da unidade, incluindo as formações continuadas mensais e o 

grupo de estudos.      * Biblioteconomia:  Os estagiários atuarão na 
Biblioteca Flor de Papel com os seguintes objetivos: efetuar o tratamento 

técnico do acervo; estimular sua utilização pelas crianças e equipe de 
colaboradores da Creche UFF com atividades de leitura e contação de 
histórias e serviços de alerta. Também farão o controle da circulação do 

acervo dentro da creche e nos empréstimos domiciliares; efetuarão 
pequenas intervenções de conservação e restauração nos materiais que 

necessitarem e participarão das reuniões regulares de equipe da 
Biblioteca e da Creche UFF.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
O processo de seleção de 

estagiários de Serviço 
Social inclui redação e 

entrevista.
O processo de seleção de 
estagiários de Psicologia 
se baseia em entrevista.

ESTÁGIO NÃO-
OBRIGATÓRIO

O processo de seleção 
para o estágio não 

obrigatório inclui redação 
e/ou entrevista e, no caso 

dos estudantes de 
Pedagogia, prova prática.

OBS: ver Projeto de 
Estágio para detalhes

Período  *SERVIÇO 
SOCIAL  5º Período
*PEDAGOGIA  4º 

Período  
*COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/JORNALISM
O: 3° Período  

*LETRAS  4º Período  
*BIBLIOTECONOMIA 

5º Período

*Profa Tania de 
Vasconcellos / 
Pedagogia e 
Jornalismo

 *Bibliotecária 
Rachel P. da 

Silva /  Letras e 
Biblioteconomia

 *Assistente 
Social Simone 

Pilar /  Serv 
Social
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

(22) 2764-9496

1

Campus de Rio das Ostras - Instituto de 
Humanidades e Saúde-RHS

Rua Recife, s/n°, Jardim Bela Vista - 
Rio das Ostras - RJ

rhs@vm.uff.br ou 
tonymajstorovic@gmail.com

081/2014

Setor Financeiro/Instituto de 
Humanidades e Saúde de Rio das 

Ostras (RHS) Processamento de informações em softwares do governo, como: 
SIAFI, CONSIAFI, SIASG e SCDP; Elaboração e formalização de 

Pedidos de Empenho com verbas da Unidade e de Projetos de 
Pesquisa e Extensão, com prévia análise e classificação por 

Elementos de Despesa; Contato com fornecedores, realizando 
pedidos de orçamentos; Gestão de contratos; Elaboração de 

memorandos e ofícios; Acompanhamento e divulgação de editais 
de fomento para fins de divulgação aos setores do Instituto. 

Entrevista, análise do 
currículo e histórico 

escolar.

Engenharia de 
Produção, Ciência da 

Computação e 
Ciências Contábeis

Tony Majstorovic

 (22)98149422 ou 
(22)2733-0310 ramal 4132

1

Rua José do Patrocínio, Nº 71 – Centro, 
Campos dos Goytacazes (RJ)

CEP: 28.030-130 antenoras@id.uff.br

630/2014

NESA- Núcleo de Estudos e 
Pesquisas Socioambientais 

• Auxílio aos docentes e discentes vinculados ao Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Socioambientais (NESA) na confecção de 

imagens e materiais cartográficos referentes ao projeto 
“Cartografia socioambiental e mapeamento das áreas de risco de 

inundações no Norte Fluminense: subsídios para a implementação 
de sistemas de alerta” (apoiado pela FAPERJ), com o uso de 

geoprocessamento;
• Auxílio aos docentes do NESA na criação, manutenção e 

atualização do banco de dados de materiais cartográficos que irão 
compor o Observatório de Desastres Ambientais, previsto no 

projeto mencionado no item anterior.

entrevista e CR Geografia Antenora Maria 
da Mata Siqueira

 (22) 2764-9496 ou 
(22)99898-3114

1
Campus de Rio das Ostras - Instituto de 

Humanidades e Saúde-RHS
Rua Recife, s/n°, Jardim Bela Vista - 

Rio das Ostras - RJ

rhs@vm.uff.br ou 
inteac.rhs@gmail.com  

078/2014

Direção do Instituto de Humanidades 
e Saúde da UFF - RHS Auxiliar a Direção do Instituto na realização de atividades de 

recursos humanos  direcionadas aos servidores , tais como: 
dinâmicas de sensibilização, levantamentos de necessidade de 

capacitação, discussões sobre temas como relações interpessoais, 
motivação, trabalho em equipe  e  liderança. Auxiliar nos 

procedimentos administrativos necessários para organização das 
atividades do Estágio obrigatório executado neste campo. O 
campo possui 10 vagas de estágio obrigatório da Psicologia, 

coordenado pela Profª Lúcia Adriana.

Entrevista, análise do 
currículo e histórico 

escolar.

Serviço Social, 
Psicologia e Produção 

Cultural
Joelma Santana

(22) 2764-9496

1
Campus de Rio das Ostras - Instituto de 

Humanidades e Saúde-RHS
Rua Recife, s/n°, Jardim Bela Vista - 

Rio das Ostras - RJ

jrjrjuffro@gmail.com

077/2014

Coordenação do Curso de Serviço 
Social/ Rio das Ostras

Auxiliar a Coordenação de Estágio nos processos de recebimento  
e de cadastramento de documentos dos estágios . Participar das 

atividades de treinamento dos supervisores externos para as 
atividades de estágio. Auxiliar no planejamento de novos campos 

de estágios. 

Entrevista, análise do 
currículo e histórico 

escolar.
Serviço Social Profº Dr.Juan 

Renata Jimenez
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

2629-5442

1

R. Passo da Pátria, 156 bl.D sl. 139 elsonn@vm.uff.br ; 
hidrouff@vm.uff.br

088/2014

Laboratório de Hidráulica - 
HIDROUFF

O(s) estagiário(s desenvolverão as seguintes atividades: 
verificação da presença de ar em redes de distribuição de água, 
Análise da eficiência de  hidrômetros, Modelagem computacional 
de enchentes em áreas urbanas, Modelagem computacional da 

interação fluido-estrutura,Análise de vão livre em dutos 
submarinos, Modelagem computacional de risers flexíveis; 

Dimensionamento mecânico de dutos submarinos

maior CR,  prova escrita e 
entrevista

Engenharias: Civil, de 
Petróleo, Recursos 
Hídricos e Agrícola

Prof. Elson 
Antonio do 
Nascimento

21 2629-9888

1Faculdade de Turismo e Hotelaria 
Rua Mário Santos Braga, nº 30 - sala 712A - 

Campus Valonguinho - Centro 
Telefone: (21) 2629.9886 Fax (21) 

2629.9888

ccamoraes@uol.com.br

601/2014

Coordenação de Estágio do 
Departamento de Turismo 

Auxiliar  nos processos de recebimento  e de cadastramento de estágos 
no sistema. Realizar processos de atualização da lista de estagiários nos  
pastas eletrônicas dos professores orientadores. Desenvolver relatórios 

mensais sobre a situação dos estágios nos dois cursos do Departamento. 
Participar das atividades de treinamento dos alunos para as atividades de 

estágio. Realizar artigo científico sobre o setor de estágio do STT. 
Prospectar novos estágios. Há 1 vaga para Estaágio Obrigatório.    

Os critérios a serem 
utilizados para a seleção 
do estagiário serão: CR, 

prova sobre a Lei Geral de 
Estágio, Divisão de 
Estágio, Manual do 

Estágio e a Importência do 
Estágio para o Setor de 

Turismo e Hotelaria. 
Entrevista. 

Curso de Turismo e 
Curso de Tecnólogo 

em Hotelaria. 

Claudia Corrêa 
de Almeida 

Moraes

21 2629 - 5000 ramal 
4345, 4346, 4347

3

Rua Recife LT 07/8 QD 6. Jrd. Bela 
Vista - Rio das Ostras

secretaria.spa.ro.uff@gmail.c
om                   

valmeida_psi@hotmail.com

085/2014

Servico de Psicologia Aplicada S.P.A/ 
Rio das Ostras

auxiliar nos processos de recebimento e arquivamente de 
documentos, elaboração de planilhas com os dados dos 

estagiários, controle de frequências dos estagiários, alização de 
pastas, planilhas e documentos, atendimento ao público, 

elaboração de relatórios sobre os estagiários e em relação à 
clientela do S.P.A., auxiliar os professores supervisores no que for 

demandado, auxiliar a coordenação do S.P.A. no que for 
demandado, auxiliar a psicóloga responsável técnica do S.P.A. na 

gestão do espaço e no que mais for demandado. O spa está 
previsto no PPC do curso de Psicologia de Rio das Ostras, 

constituindo-se como campo de estágio do curso oferecendo para 
1º sem. 2014, oitenta e oito vagas de estágio curricular obrigatório.

Os estágios poderão ser 
obrigatórios ou não 

obrigatórios
A Seleção será por:

1- análise do currículo (1 
página) com as principais 

atividades, histórico 
escolar e plano de curso;

2- entrevista.

Psicologia, 
Enfermagem, Serviço 

Social, Produção 
Cultural

Vanessa Almeida 
Nascimento

2629-9888 e 99463-6560

3

Campus da Praia Vermelha, Bloco H, 
Térreo veronicamayer@id.uff.br

421/2014

Laboratório de Comportamento do 
Consumidor Execução de atividades previstas nos projetos de pesquisa em 

andamento; levantamento bibliográfico da área de turismo e 
comportamento do consumidor; atualização do acervo de livros do 

laboratório; manutenção de bases de dados e informações do 
laboratório; tratamento e teste estatístico em bases de pesquisa

Os candidatos terão que 
ter CR superior a 7,0 e 
serão selecionados por 

análise curricular e 
entrevista

Turismo, Estatística e 
Ciências da 

Computação - Todos a 
partir do 3o. Período

Verônica Feder 
Mayer
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
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pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

(24) 3076-8840 /            
(21) 9 9733-1222  

2

Rua Desembargador Ellis Hermydio 
Figueira, 783, Bloco B - sala 304                

Bairro Aterrado – Volta Redonda – RJ
marcus_seixas@vm.uff.br

091/2014

TV Universitária de Volta Redonda - 
TVR Atividades de administração da TV Universitária de Volta Redonda, 

que está iniciando suas atividades em parceria com a UNITEVê de 
Niterói e o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFoa), haja 
vista que o mesmo possui curso de graduação em Comunicação 

Social. Ressalte-se que a iniciativa teve início como ação de 
extensão e já está em vias de tornar-se um órgão institucional na 

estrutura do PUVR.

Análise de currículo e 
Entrevista

Administração de 
empresas e 

Administração Pública

Profa. Marcus 
Wagner de 

Seixas 
(coordenação do 

projeto de 
extensão)

98747-0498/ 99741-9385/ 
996462386

1

Rua Lara Vilela, 126. Sala D4 - São 
Domingos, Niterói, RJ.

alexfarbiarz@terra.com.br; 
apbragaglia@yahoo.com.br; 
laura.bedran@yahoo.com.br

249/2014

LaPA 1. Estagiária Apoio Técnico: Levantamento e organização de 
informações relativas ao LaPA (objetivo: facilitar a integração dos 
14 professores do Laboratório); Elaboração de amterial de apoio 

às pesquisas e demais atividades do laboratório (eventos, 
palestras, cursos, etc); Divulgação do Laboratório (web e outros 
canais); articulação com outros laboratórios da UFF através dos 

projetos de extensão dos professores do LaPA; 2. Estagiário 
informática: manutenção dos equipamentos do LaPA e criação de 

site para o IV Seminário Mídia e Cotidiano.

Entrevista e CR

Cursos de: 
Comunicação Social 

(habilitações 
Jornalismo e 
Publicidade e 

Propaganda); Ciências 
da Computação: 

Produção Cultural

Alexandre 
Farbiarz; Ana 

Paula Bragaglia; 
Laura Bedran

21 2629-9888 e 9295-
1015

3

Faculdade de Turismo e Hotelaria laboratoriodeeventos@turism
o.uff.br

202/2014

Laboratório de Eventos do 
Departamento de Turismo - LEVE

 -Atuar no planejamento, organização e execução de eventos da 
Faculdade de Turismo e Hotelaria;

CR acima de 8, 
apresentação de 

curriculum e entrevista 
Turismo e Hotelaria Telma Lasmar 

Gonçalves

24-2107-3576/98844-8890

1

Departamento de Produção - EEIMVR - 
PUVR - UFF wkfreitas@gmail.com

089/2014

Gestão ambiental

Realização de capacitação em geotecnologia com uso do software 
QUANTUMGIS, objetivando criar competências para as análises 

de processo produtivo integrando o planejamento ambiental 
inserido na paisagem.

ENO, CR, prova e 
entrevista

Engenharia de 
Agronegócios, 
Engenharia de 

Produção, Engenharia 
Mecânica e 
Engenharia 
Metalúrgica

Welington Kiffer 
de Freitas
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Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail
Adriana Filgueira 

Leite

Residência: (22) 2722-
1788; Celular: (22) 9726-

1975;

1

Laboratório de Geologia e Sedimentologia
Rua José do Patrocínio, Nº 71 – Centro, 

Campos dos Goytacazes (RJ)
CEP: 28.030-130

adrianafilgueiraleite@id.uff.br

1
Faculdade de Turismo e Hotelaria 

Departamento de Turismo
Rua Mário Santos Braga, nº 30, sala 714 - 

Campus Valonguinho

luciasilveira@id.uff.br e 
valeria@turismo.uff.br

619/2014

Estágio Interno não obrigatório no 
Laboratório de Geologia e 

Sedimentologia da UFF/Campos

• Auxílio aos docentes e discentes do Departamento de Geografia de 
Campos, assim como a docentes de outros departamentos da UFF a ele 
associados em regime de colaboração acadêmica, nas aulas práticas das 

disciplinas em que estas estejam previstas (de acordo com a grade 
curricular do curso de Geografia em questão), a serem realizadas nas 

dependências do Laboratório de Geologia e Sedimentologia da 
UFF/Campos;

• Auxílio aos docentes e aos discentes do Departamento de Geografia de 
Campos, assim como a docentes de outros departamentos da UFF ou 

demais instituições de ensino, pesquisa e extensão a ele associados em 
regime de colaboração acadêmica, em análises laboratoriais relacionadas 

a seus respectivos projetos de pesquisa e extensão;
• Acompanhamento aos docentes do Departamento de Geografia de 
Campos, sempre que possível, nas atividades de campo em que seja 

necessária a realização de coletas de amostras para processamento no 
Laboratório de Geologia e Sedimentologia;

• Zelo pelo cumprimento das normas de utilização do Laboratório de 
Geologia e Sedimentologia;

• Zelo pelo bom uso e manutenção das instalações, equipamentos e 
materiais do Laboratório de Geologia e Sedimentologia;

• Presença no Laboratório de Geologia e Sedimentologia sempre que um 

CR, prova e entrevista. Geografia

Projeto Portal do Turismo

Os estagiários vão atuar no Projeto Portal do Turismo (BS ANO XLII – N.° 
140 22/ 08/2012), inserindo material de interesse acadêmico na 

Plataforma Joomla, nos 03 Portais do Departamento, selecionando 
matérias nas revistas especializadas, eventos para publização, criando e 

aprimorando processos de comunicação entre o Departamento de 
Turismo, seus docentes e discentes.

Os candidatos receberao 
uma senha por e-mail para 

acessar a página do portal e 
executar uma tarefa online, 
os candidatos aprovados 

serão chamados para 
entrevista com as 

coordenadoras do Portal para 
verificar a disponibilidade de 
horários e funções. Em caso 
de empate, o CR será o fator 

levado em consideração.

Sistemas de 
Informação; 

Jornalismo; Turismo 
ou Hotelaria.

Departamento de 
Turismo - 

Supervisoras: 
Professora Lúcia 

Oliveira da 
Silveira Santos e 

Professora 
Valéria Lima 
Guimarães

(21) 26299888

2629-2939; 98878-5241

2

CAMPUS DO GRAGOATÁ, BLOCO O, 3 
ANDAR, SALA 309

gsc@vm.uff.br; 
napomir@gmail.com

092/2014

SOCIOLOGIA
DESENVOLVER ATIVIDADES DE SUPORTE À COORDENAÇÃO, 
ORIENTAÇÃO DE ALUNOS SOBRE O CURSO, DESENVOLVER 

BANCO DE DADOS SOBRE OFERTAS DE ESTÁGIO E 
OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS PARA OS ALUNOS DO CURSO 

DE SOCIOLOGIA

CR E ENTREVISTA SOCIOLOGIA

COORDENADOR 
DO CURSO, 

PROFESSOR 
NAPOLEÃO 
MIRANDA

(22)3851-0994;
(22)99228-4600

1
Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior – INF
 Avenida João Jazbick, s/ n°
Santo Antônio de Pádua/RJ

28470-000

puca@infes.uff.br

623/2014

Laboratório de Ensino de Computação 
(LECOM) do Curso de Graduação em 

Computação
- Auxiliar o técnico-administrativo do LECOM na sua administração;
- Oferecer suporte aos professores e alunos que utilizam o LECOM;

- Instalar e manter os equipamentos do LECOM;
- Instalar e manter os programas utilizados nas atividades acadêmicas 

ofertadas pelo curso de Informática;
- Zelar pela integridade do LECOM e seus equipamentos.

- Informar ao técnico-administrativo problemas detectados nos 
equipamentos e/ou softwares.

Entrevista e avaliação do 
histórico escolar, com CR 

mínimo 6.

Graduação em 
Computação – Lic.

Puca Huachi Vaz 
Penna

610/2014
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Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de    Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

Nº CEI Nome Oficial do Campo de Estágio 
(Concedente) Síntese do Plano de Atividades do CEI

Critérios de seleção dos 
candidatos (CR, prova, 

entrevista etc.)

Cursos de Interesse 
para a Vaga

Responsável(is) 
pelo CEI 

(Supervisor)
Telefone(s). de Contato Nº de Vagas 

Contempladas

Localização (Endereço completo) E-mail

2629-9021, 2629-9253 e 
0800 722 6001

3

 Rua Marques do Paraná, 303 – Prédio 
da Emergência – 2o. andar -  Centro – 

Niterói –  CEP 24033-900

analopes@huap.uff.br , e 
ccin@huap.uff.br 

092/2014

Centro de Controle de Intoxicações
do Hospital Universitário Antônio 

Pedro 
 Estágio supervisionado/Capacitação teórica e prática de 

estagiários bolsistas 
Plantões supervisionados 12 horas semanais no CCIn - serão  

treinados para atender e orientar os casos de intoxicações; 
Desenvolvimento de experiência em trabalhos em equipes 

multidisciplinar; Participação em projetos/atividades de pesquisa e 
extensão, participação e apresentações de casos e trabalhos em 

sessões clínicas, seminários e demais eventos científicos, 
incluindo a Agenda Acadêmica, alem da possibilidade de 

publicação de trabalhos científicos.

 Para ingresso no estágio, o 
candidato deverá: 1. 

participar ou ter participado 
do Curso de Introdução à 

Toxicologia; 2. Após o Curso, 
os candidatos são 

submetidos a uma prova 
escrita e entrevista.  3. 

Aqueles que obtiverem média 
7,0 estão aprovados para 

cadastro de estágio, sendo 
seu ingresso no estágio 

condicionado à ordem de 
classificação, na 

dependência do o número de 
vagas disponíveis. 

a) Medicina     
b) Medicina Veterinária     

c) Farmácia     
d) Enfermagem     

Supervisor: Ana 
Claudia Lopes de 

Moraes 
Prof. Orientador: 
José Paravidino 

de M. Soares

 21 9396-4489,  2629-
2477 e 2629-5192. 

1

Instituto Biomédico. Rua Hernani de 
Melo nº 101, São Domingos ellen@globo.com

652/2014

Histologia para deficientes visuais: 
Uma nova perspectivas de ensino 

O projeto visa a confecção de Mini Atlas de Histologia em Alto 
Relevo, composto por desenhos histológicos de tecidos de 

revestimento e sustentação presentes em nosso corpo. O atlas 
apresentará também a descrição de cada desenho em braile.  

Esse projeto tem como um dos objetivos disponibilizar o material 
confeccionado para a comunidade. Este trabalho que será 
realizado no campo da deficiência visual está intimamente 

relacionado a produção do conhecimento. Conhecer e transformar 
a realidade são processos indissociáveis, longo desenvolvimento 

do projeto.

CR, Entrevista Nutrição e Medicina 
Veterinária

Profª Ellen 
Cortez Contreiras

2629-2140, 2629-2141, 
26292154, 84446817               

1

 IQ-UFF - Outeiro de São João Batista 
S/no. - Campus do Valonguinho - 

Niterói (RJ)    
silvana@vm.uff.br

875/2014

Programa de treinamento analítico 
em laboratório de cromatografia (GC-

MS, LC-MS, GC-ECD; LC-DAD, 
IC_CONDUT, LC-SEC, SPE) -UFF

1- Estudo das técnicas analíticas a serem testadas.                                                                 
2- Treinamento nos equipamentos com responsável.                                                   
3- Testes dos equipamentos com amostras padrão.                                                          
4- Testes dos equipamentos com amostras reais.                                                             

5- Uso das potencialidades completas dos equipamentos a serem 
utilizados. 

Entrevista e currículo vitae 
visando identificar o 

elenco de disciplinas já 
cursadas. O candidato 

deverá já ter cursado pelo 
menos 80% das 

disciplinas equivalentes do 
5o. período do curso 

correspondente.

Química (bacharelado 
e industrial); 

Engenharia Química. 

Profa. Silvana 
Vianna 

Rodrigues 
(supervisora 

geral)                        
Profa.  Roberta 
Amorim Assis  

(supervisora GC)                       

2629-5080

2

Rua Miguel de Frias, 9 2 and dulce@proac.uff.br

547/2014

Divisão de Programas Especiais 
Desenvolver atividades junto ao setor, auxiliando na pesquisa 

sobre retenção na graduação que está sendo desenvolvida, como 
também nas demais atividades do setor, referentes a mobilidade 

nacional e outras. 

Entrevista ESTATÍSTICA e 
ADMINISTRAÇÃO

Dulce Mary Rosa 
Pontes


