
Professora da UFRRJ lança
livro sobre ginástica rítmica

No dia 30/6, será lançado
o livro ‘Possibilidades da
Ginástica Rítmica’ (Phor
te ed.), organizado pelas
professoras da Unicamp
Elisabeth Paoliello e  Elia-
na de Toledo.

A obra reune técnicas,
árbitras, professoras uni-
versitárias e pesquisado-
ras, dentre elas a Profa.
Sissi Aparecida Martins
Pereira, coordenadora do
curso de Educação Física
e vice-diretora do Instituto de Educação da Rural.
Sissi é autora do capítulo ‘Ginástica Rítmica só para
mulheres?’.

A obra, ao longo das suas 444 páginas, retrata
aspectos da ginástica rítmica numa perspectiva
informativa, reflexiva e propositiva. Os autores
apresentam algumas das inúmeras possibilidades
de vivência, prática e treinamento em diferentes
contextos de intervenção. Assim, a obra pretende
preencher uma lacuna existente na área de
conhecimento da ginástica, oferecendo uma publi-
cação específica de ginástica rítmica, que possa
subsidiar diferentes pesquisas, trabalhos e sabe-
res, contribuindo, dessa forma, para a formação
do graduando e do profissional da área.

A tarde de autógrafos será realizada às 15h,
no Centro de Convenções da Unicamp (Cidade
Universitária Zeferino Vaz, Campinas/SP).
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Você escreve
a história!

Envie sua
contribuição para:
ascom@ufrrj.br

ou cem-
anos@ufrrj.br

Rural tem programa de
extensão contemplado no

Proext 2010
O Ministério da Educação divulgou, em 1/6, a relação
dos programas e projetos contemplados com recur-
sos da edição 2010 do Proext (Programa de Extensão
Universitária), que vão ser aplicados no desenvolvi-
mento de ações de extensão. A UFRRJ teve aprovado
o programa ‘Promoção da qualidade de vida dos idosos
através da melhoria dos serviços das instituições de
longa permanência de idosos na Zona Oeste do Es-
tado do Rio de Janeiro’, coordenado pelo Prof. Jorge
Luiz de Góes Pereira (ICHS/DED).

A lista completa pode ser acessada no portal
do MEC (http://portal.mec.gov.br).

UFRRJ conquista dois
prêmios em congresso

de apicultura

O trabalho ‘Fatores que influenciam o preço do mel
no Brasil’, da UFRRJ, ganhou os prêmios ‘Mérito
Científico’ e ‘Melhor Pôster Científico’ no 18

o

Congresso Brasileiro de Apicultura, realizado entre
19 e 22/5, em Cuiabá/MT, que também sediou o 4

o

Congresso de Meliponicultura.
A equipe da Profª. Maria

Cristina Lorenzon (Departa-
mento de Produção Animal)
e do Prof. Wagner Tassinari
(Dep. Matemática) apresen-
tou 14 trabalhos na forma
de pôsteres. Os autores do
trabalho vencedor foram os
estudantes Adriano e Kary-
me (Ciências Econômicas);
Catherine (Engenharia Flo-
restal); e João Soares Neto

(PPGZ), que dedicaram os prêmios à Profa. Loren-
zon, que fez aniversário no dia 22/5.

Mais detalhes em www.ufrrj.br/abelhanatureza

1º período letivo 2010
Ä3/6 - Feriado Nacional (Corpus Christi).
Ä21/6 - Realização de  Atividades Coletivas e Inter-

disciplinares
Ä17/7 - Término do 1º período letivo de 2010.
Ä19 a 23/7 - Provas Optativas.
Ä  27/7 - Término do período
Ä9/8 - Início do segundo período letivo de 2010.
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CTUR lança duas
turmas do PROEJA

(Leia na pág. 3)

Bolsa Permanência
Inscrições até 15/6

(Leia na pág. 3)

Campanha de
Inverno 2010
(Leia na pág. 4)

Pesquisadores da Rural e da
Embrapa lançam livro

‘Deficiências Minerais em Animais de Produção’
(Editora Helianthus), de Carlos M. H. Tokarnia (IZ),
Paulo V. Peixoto (IZ), José D. Barbosa (UFPA), Ma-
rilene F. Brito (IV) e Jürgen Döbereiner (Embrapa).
No Salão Verde do Instituto de Veterinária, dia 17/
6, às 15h.

O papel de cada um
As instituições federais de ensino superior (IFES),
assim como as demais universidades públicas,
são procuradas pela grande mídia na busca de
possíveis alternativas de solução para uma série
de grandes problemas que afetam a população e
mesmo na procura por processos inovadores nas
áreas da ciência, da arte e da tecnologia que te-
nham grande repercussão social.

Esta forma de tratamento – destacada em pro-
gramas específicos dessas áreas nos principais
canais de televisão e em colunas disponíveis em
jornais e revistas de grande circulação para tais
notícias – tem propiciado uma importante visão
social de nossas instituições públicas de educação
superior, resultando em uma avaliação crescen-
temente positiva pelo conjunto da população bra-
sileira, devido ao alto nível de suas pesquisas e de
suas relevantes aplicações na solução de proble-
mas de grande alcance.

Por outro lado, é conhecida que a participação
do setor público na educação superior brasileira é,
mesmo com o atual processo de expansão no
âmbito federal, ainda muito pequena quando com-
parada como o volume de matrículas de todo esse
nível educacional no país. Para ajudar na análise
dessa situação, os dados dos países vizinhos em
nosso continente podem ser utilizados como refe-
rência e nos indica que é necessário atribuir
permanência às políticas públicas de expansão,
com os requisitos necessários de manutenção
da comprovada qualificação das atividades
desenvolvidas em cada instituição desse setor.

Ao mesmo tempo em que a grande mídia tem a
importância citada, ela também tem sido utilizada
por setores que procuram manter essa desigualda-
de e, de vez em quando, seus espaços são ocupa-
dos por notícias que buscam afetar o processo de
recuperação do setor público da educação su-
perior. Assim, algumas manchetes destas últimas
semanas, mais do que os conteúdos de suas repor-
tagens, buscaram atingir as IFES localizadas no
estado do Rio de Janeiro e seus atuais processos
de reestruturação e expansão. O impacto nacio-
nal de notícias oriundas em nosso estado parece
ser o fio condutor de tais reportagens que visam dar
destaques para alguns detalhes da infraestrutura
das áreas construídas e que, devido à falta de inves-
timentos por longos períodos, somente iniciaram
seu processo de recuperação nos últimos seis
anos.

Dentro desse cenário é que a UFRRJ tem man-
tido, anualmente, desde 2005, um programa de
recuperação de seus ambientes acadêmicos e
administrativos com reformas de salas de aulas,
laboratórios e espaços de uso comum em todos os
atuais institutos, além da reestruturação de outros
setores administrativos para oferecer um melhor
atendimento para cada membro de nossa comu-
nidade universitária e da população em geral que
nos procura. Ao entrar no sétimo ano, esse progra-
ma tem mostrado também a importância do papel
de cada usuário desses espaços, como partícipe
na fiscalização dessas obras no sentido de que, ao
serem entregues finalizadas, estejam realmente
dentro dos objetivos de suas solicitações e com
a capacidade de atendimento pleno, por mais um
longo período de tempo.
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PCCTAE: uma busca
contínua pela valorização

Apesar de ainda não ser o plano que almejamos, o
Plano de Carreira dos Técnico-Administrativos em
Educação (PCCTAE) propõe o desenvolvimento
dos trabalhadores/as junto ao desenvolvimento
institucional, além de reconhecer e fortalecer a
ação e a valorização dos técnicos.

Cientes da necessidade de acompanhar as mu-
danças no mundo do trabalho e buscando a valori-
zação profissional – e não encontrando na instituição
as condições favoráveis – muitos de nós, trabalha-
dores desta Universidade, fomos em busca da nossa
qualificação por meios próprios e ainda hoje conti-
nuamos a fazê-lo. Neste momento, alguns questio-
namentos surgem e é preciso estar esclarecido pa-
ra que este esforço tenha o resultado esperado.

a) O que é incentivo à qualificação? É a gratifi-
cação devida ao servidor que possui educação
formal superior ao exigido para o cargo que ocupa. O
curso pode ter relação direta ou indireta, e tem por
base um percentual calculado sobre o padrão de ven-
cimento por ele percebido – valor este maior quando
é relação direta (Anexo IV da Lei 11.091/05).

b) O que é progressão por capacitação? É a mu-
dança dos padrões de vencimento decorrente da
realização de cursos que visam a melhorar a capa-
citação profissional para o exercício das atividades
do cargo ocupado. Serão considerados cursos de
capacitação os que não sejam de educação formal,
compatíveis com o cargo e/ou ambiente organiza-
cional, e a carga horária mínima exigida (Anexo III da
Lei 11.091/05). Certificados obtidos em eventos –
tais como jornadas, simpósios, congressos, seminá-
rios, entre outros – poderão ser considerados, desde
que suas cargas horárias satisfaçam a exigência
do Anexo III. É vedada a soma de cargas horárias
dos cursos e eventos de capacitação.

c) O que é ambiente organizacional? Corres-
ponde à área de atuação do servidor. No PCCTAE,
foram definidos dez ambientes organizacionais.

É importante saber que foi instituída, através da
portaria nº 003/DAA, uma Comissão de Elabora-
ção de Proposta de Programa de Capacitação. A
proposta já foi finalizada e entregue ao DAA. Agora,
é necessário que todos conheçam a proposta e
dêem sua opinião, pois, depois de aprovada, será
o Plano de Capacitação Profissional dos Servido-
res da UFRRJ.

Ivanilda O. S. Reis, técnica administrativa do
Serviço Médico e membro da CIS/UFRRJ

Espécies da flora brasileira
disponíveis na web

Que tal conhecer mais de 40 mil espécies da flora
do Brasil com apenas alguns cliques? Pesquisado-
res e curiosos agora podem acessar a versão
online da Lista de Espécies da Flora do Brasil em
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010.

O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do
Rio de Janeiro (JBRJ) foi designado pelo Ministério
do Meio Ambiente para coordenar, por intermédio
do Centro Nacional de Conservação da Flora
(CNCFlora), o trabalho de elaboração da Lista –
que teve início em setembro de 2008 e envolveu
aproximadamente 400 taxonomistas brasileiros
e estrangeiros.

Agradecimento
Agradecemos respeitosamen-
te ao Prof. Antonio Novoa, da
Universidade de Lisboa, pela
extraordinária palestra minis-

trada na I Videoconferência da
I Semana Acadêmica do Curso

de Pedagogia. O Dr. Antonio No-
voa abrilhantou nosso evento e nos

permitiu – com sua cultura, simplici-
dade e conhecimento – refletir sobre o papel do
educador no mercado de trabalho. Estendemos
nossos agradecimentos ao especialista Jaime
Lourenço, representando a Embrapa, que permitiu
a realização da I Videoconferência no Anfiteatro
da Embrapa (ressaltamos que sem esse apoio não
teríamos conseguido realizar o evento); aos pro-
fessores do curso de Pedagogia, que prontamente
se dispuseram a nos auxiliar na parte técnica e na
parte científica (eles são exemplos de profissionais
nos quais desejamos nos espelhar); aos decanos de
Assuntos Estudantis, Ensino de Graduação e Exten-
são, pelo fornecimento dos crachás, cartazes, re-
vistas, folders e certificados, além de material para
secretaria; ao Sr. José Ricardo, gerente do Super-
mercado Seropédica do Km 50, que gentilmente
forneceu alguns produtos para o coffee break ; e a
todos os alunos(as) de Pedagogia que nos auxilia-
ram durante o evento. Comissão Organizadora
da I Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia.

A XXII Semana Acadêmica de Agronomia (Semeagro)
foi aberta, em 24/5, com a saudação inicial do Mag-
nífico Reitor, Prof. Ricardo Motta Miranda. Compondo
a mesa, os Profs. Antonio Carlos Abboud (diretor
do Instituto de Agronomia – IA), João Sebastião de
P. Araújo (coordenador do curso de Agronomia),
Pedro Antonio Arraes Pereira (diretor presidente
da Embrapa), Agostinho Guerreiro, (presidente do
CREA-RJ) e Justino Antonio da Silva (presidente
da EMATER).

No evento, personalidades e instituições foram
contempladas com os prêmios DAENA e ‘Ministro
Rodolfo Miranda’. Foram agraciados: Prof. Manlio
Silvestre Fernandes (na categoria Professor
Pesquisador); Luiz Gilberto A. de Souza (Professor
Destaque Jovem); Alexandre Ravelli Neto (Defesa
da Agronomia); Sonia Regina de Souza (Professor
de Ciclo Básico); Luiz Rodrigues Freire
(Representação Interinstitucional); Marco Antonio
da Silva Vasconcelllos (Didática); Depto. de Solos,
representado pelo Prof. Eduardo Lima (Instituição);
e Matilde das Dores de Oliveira Carneiro (Servidor).
O prêmio especial ‘Ministro Rodolfo Miranda’ foi
conferido ao Prof. Aldo Lopes.

Confira abaixo o discurso de abertura da Sema-
na, proferido pelo estudante de Agronomia Rudis-
lei Santos:

Discurso de abertura da XXII SEMEAGRO
Sejam bem-vindos à XXII Semana Acadêmica de
Engenharia Agronômica da UFRRJ, com o tema:
“Escola Nacional de Agronomia – 100 anos de Ensi-
no e Inovação na Agropecuária Brasileira”.  Exata-
mente 100 anos!

No Brasil em que ESAMV nasceu, havia pouco
mais de 23 milhões de habitantes – sendo que
67% destes viviam na área rural e ainda prati-
cavam uma agricultura igual aquela que nossos
colonizadores trouxeram. Não existia conheci-
mento expressivo acerca da dinâmica da agri-
cultura nos trópicos. Um século se passou. Hoje
somos mais de 180 milhões de brasileiros e a
agricultura se modernizou. Utilizamos largamente
a genética para resolver as limitações ao cultivo,
desenvolvemos o plantio direto, a fixação biológi-
ca de nitrogênio, a agricultura de precisão e tantas
outras tecnologias que não caberiam nesse dis-
curso. O desafio de desenvolver uma atividade
agrícola e pecuária adaptada aos trópicos já foi
alcançado, mas nem por isso a profissão deixou
de ser desafiadora.

Cabe-nos, hoje, não apenas alimentar 180 mi-
lhões de brasileiros, mas sim colaborarmos para
alimentar os outros mais de 6 bilhões de habitan-
tes desse planeta, pois hoje somos reconhecida-
mente o celeiro do mundo.

Passados 100 anos da criação desta Escola, o
desafio é tornar a matriz energética do mundo mais
limpa; ampliar a oferta de alimentos; tornar sua dis-
tribuição mais justa e eficaz; e preservar os solos, a
água e os demais recursos naturais para as gera-
ções futuras.

Essa é, com certeza, uma noite de gala para a
agronomia brasileira, essa profissão tão especial
que só pode ser exercida por aqueles que possuem
o dom divino de compreender a natureza e transfor-
má-la de forma a atender às mais diversas neces-
sidades humanas.

Cem anos de Agronomia na UFRRJ!
Cem anos de incontáveis histórias, tendo como
autores pessoas nobres de diversos lugares do
Brasil e do mundo, que um dia aqui neste lugar se
reuniram e mudaram suas vidas para sempre!

Cem anos de conhecimento transmitido e gera-
do que tanto contribuíram para a agropecuária
brasileira mundial!

Cem anos formando um profissional que vai
além do campo e da cidade. Um profissional capaz
de enxergar além do que simplesmente pode ver
o olho humano!

Cem anos formando profissionais diferenciados,
seres pensantes e capazes de transformar o mun-
do a sua volta, pois são profissionais formados
para serem cidadãos!

O conjunto de conhecimentos que formam a agro-
nomia foi se somando ao longo da história da huma-
nidade, ao ponto de não saber quando realmente
nasceu essa profissão no mundo.

Pode ter surgido em Gênesis 3:19 – quando disse
Deus: “E comerás o pão, com o suor do teu rosto”
– ou na Mesopotâmia, ou no antigo Egito.

Não sabemos quando a agronomia surgiu, mas
de uma coisa sabemos: seja daqui a dez, 20 ou 100
anos, os engenheiros agronômicos formados pela
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro esta-
rão preparados para quaisquer que sejam os de-
safios que o mundo, o mercado, as pessoas e a
natureza colocarem em nossa frente!

Obrigado!

XXII Semeagro: premiação e discurso de abertura

Projeto Caminhar realiza
Semana do Meio Ambiente

O Projeto Caminhar/Educação de Jovens e Adultos,
do CAIC Paulo Dacorso Filho, realizou a Semana
do Meio Ambiente com atividades diversificadas,
envolvendo educadores e estudantes na reflexão
de temas ligados ao desenvolvimento sustentável.

Foram ministradas palestras sobre água, lixo e
enchente; aproveitamento integral dos alimentos,
com enfoque em alimentação saudável; e plantas me-
dicinais. Além disso, foram realizadas oficinas sobre
horta suspensa; reciclagem de papel; e reutilização
de garrafas pet. Fechando a semana, uma visita téc-
nica foi feita à Fundação Oswaldo Cruz.

Agradecemos a todos que estiveram envolvidos
nessas atividades: Josielma, Karla, Solange, Alexan-
dre, Thaís, Talita, Camila, Luiziene, Flávio, Graciano e
Elizabeth (estagiários do Caminhar); a aluna Débora
Mattos Barbosa, do curso de Ciências Biológicas;
a Prof.ª Inês Machline Silva, do Instituto de Biologia;
as alunas da UFRRJ Tharsila Lopes e Luiza Maria,
do Grupo Reciclar Rural; e a todos os funcionários
do CAIC que ajudaram a preparar este evento.

No ano do centenário, esta atividade consolida
o compromisso da universidade com a educação
pública e de qualidade.

Equipe de Direção do CAIC

photographersdirect.com
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Dissertações e teses

Reforma do Estatuto da UFRRJ
Contribuições ao debate

Homenagem a Lourival
A comunidade universitária recebeu com imensa
tristeza a notícia do falecimento do nosso colega
Lourival ‘de Amorim’. Pessoa querida, poeta sen-
sível ... Que Cristo conforte sua família e o receba
com amor e carinho.

Um Poema...
Só eu

Faltam-me as palavras/ De vivo só respirar/ Sufo-
cado na brisa que se vai/ Mudo estou se meu mundo
ficou/ Nos atropelos da mente/ Mudo falo mais falta
-me a voz.
Ah! Me escutar/ Calem-se/ Por um momento ouvirão/
O trovoar de um coração/ No vendaval da respiração.
Calo-me na despedida/ Pois se falo, grito/ Se grito,
tudo parti/ Quem parte. Só eu.

de Amorim (poema publicado no RS-24/2005)

Centros, Institutos e
Desenvolvimento Acadêmico
O GT-DUR e o GT da Reitoria têm proposta de cria-
ção de “centros de ciências”. No entanto, o que pro-
põe o GT-DUR (ver íntegra em gtdu-reformaesta-
tuto@googlegroups.com) traz uma distinção im-
portante que merece ser examinada pelos institutos
antes que comecem as reuniões do CONSU para
deliberar sobre o Estatuto (o que ocorrerá em breve).
Segundo o GT-DUR, as futuras unidades universitá-
rias deverão ser centros, podendo os institutos hoje
existentes continuar como tais, vedada formação de
novos institutos. Esta fórmula dos “centros e institu-
tos” não estabelece, no Estatuto, quais devam ser
os futuros centros (já com nomes definitivos) como o
GT da Reitoria propõe. Criar os novos centros desse
modo equivale a impor agrupações e reagrupações
sem consulta formal aos interessados e seus Con-
selhos Departamentais. Ao contrário desse encami-
nhamento, a fórmula dos “centros e institutos”, se
aprovada, colocará nas mãos dos atuais institutos a
decisão sobre o seu destino (converter-se em cen-
tros ou permanecer como tais).

O GT-DUR sugere requisitos para que as unida-
des possam existir sob a vigência do novo Estatuto.
São requisitos referidos ao número de departamen-
tos, a instalações e infraestrutura; e aos cursos.
Considerando apenas o requisito dos cursos, os
centros precisariam ter um mínimo de três cursos
de graduação, três mestrados e um doutorado; en-
quanto que, para continuarem como tais, os institu-
tos teriam de ter no mínimo um curso de graduação,
um mestrado e um doutorado. Os centros e os ins-
titutos que não atenderem a tais perfis terão que
projetar, em Planos Plurianuais, compromisso em tal
direção; cabendo ainda, caso não logrem as metas,
justificar-se e propor novo compromisso num prazo
a ser fixado pelo Regimento Geral.

Essa ideia de transição (para que os atuais insti-
tutos se reestruturem como centros ou se mantenham
como são hoje) traz uma diretriz de crescimento aca-
dêmico para as futuras unidades (centros e institutos).

Quando se põe no Estatuto os perfis das futuras
unidades com um modo flexível de alcançá-los,
está-se delineando compromisso dos centros e
institutos, apoio institucional dos Reitorados e via-
bilidade àquela diretriz de crescimento. A transição
evita passar por cima dos atuais institutos ao tempo
que estimula os novos centros e os institutos que
permanecerem a darem passos à frente, se assim
os seus coletivos decidirem. O GT-DUR espelha a
finalidade única da reforma estatutária: fazer ajustes
para melhorar a vida da UFRRJ, sobremaneira no
âmbito acadêmico.

Por Raimundo Santos, professor do CPDA/UFRRJ

Aconteceu em 3/5, no PPGEA, defesa de disserta-
ção de mestrado em Educação Agrícola, intitulada
‘Desenvolvimento de competências e habilidades no
Curso Técnico em Agroindústria do IFES – Campus
de Alegre: processamento de produtos fermenta-
dos tipo salame’, de Onofre Dardengo, sob orienta-
ção do Prof. José Francisco Pereira Martins.
Aconteceu em 14/5, no PPGEA, defesa de disser-
tação de mestrado em Educação Agrícola, intitulada
‘O desenvolvimento das competências interpes-
soais: investigando o Curso Técnico Agrícola do IFMG
Campus Bambuí’, de Amélia Teixeira Paixão, sob ori-
entação da Profª. Lucília Augusta Lino de Paula.
Aconteceu em 14/5, no PPGEA, defesa de disserta-
ção de mestrado em Educação Agrícola, intitulada
‘O Ensino da Matemática no PROEJA: limites e pos-
sibilidades’, de Lucianne Oliveira Monteiro Andrade,
sob orientação do Prof. José Roberto L. de Mattos.
Aconteceu em 14/5, no PPGEA, defesa de disserta-
ção de mestrado em Educação Agrícola, intitulada
‘A Matemática no Trabalho do Agente Rural: Aspectos
Etnomatemáticos’, de Maria Leopoldina Bezerra Brito,
sob orientação do Prof. José Roberto L. de Mattos.
Aconteceu em 14/5, no PPGEA, defesa de disser-
tação de mestrado em Educação Agrícola, intitulada
‘A Formação do Técnico em Agropecuária pela Es-
cola Agrotécnica Federal de Barbacena no Con-
texto da Modernização da Agricultura no Brasil (1965-
1985)’, de Roseli Auxiliadora Barroso, sob orienta-
ção do Prof. Gabriel de Araújo Santos.

Nota de falecimento
É com pesar que registramos o falecimento, no
dia 4/6, do servidor técnico-administrativo
Lourival Oliveira de Amorim (IA/DS).

Aconteceu em 6/5, no PPGEA, defesa de disserta-
ção de mestrado em Educação Agrícola, intitulada
‘A Experiência de Integração Curricular no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato
Grosso - Campus  Cáceres’, de Denise Dalmas Rodri-
gues, sob orientação do Prof. José dos Santos Souza.
Dia 14/6, às 13h, no PPGEA, defesa de dissertação
de mestrado em Educação Agrícola, intitulada ‘Uma
proposta de abordagem interdisciplinar para o
ensino do controle de qualidade no Curso Técnico
em Agroindústria’, de Carla Dettenborn, sob
orientação da Profª. Djalva Maria Nobrega Santana.
Dia 17/6, às 8h, no ICHS, defesa de dissertação de
mestrado em Gestão e Estratégia em Negócios, inti-
tulada ‘Representação social da responsabilidade
social corporativa e atitude em relação às empresas :
um estudo Brasil-Argentina’, de Luiz Alexandre Vala-
dão de Souza, sob orientação do Prof. Marcos Aguiar
de Souza.
Dia 17/6, às 14h, no ICHS, defesa de dissertação de
mestrado em Gestão e Estratégia em Negócios, inti-
tulada ‘Representação social da responsabilidade
social corporativa: a ótica acadêmica’, de Ronaldo
Bernardo Junior, sob orientação do Prof. Marcos
Aguiar de Souza.
Dia 18/6, às 9h, no ICHS, defesa de dissertação de
mestrado em Gestão e Estratégia em Negócios,
intitulada ‘Inovações, fusões e aquisição na indús-
tria processadora de bebidas e alimentos: o caso
da Danone no Brasil’, de Valéria Cristina Santana
Costa, sob orientação do Prof. César Augusto Mi-
randa Guedes.

Portaria nº 9/DAF, de 7/6/10
O Decano de Assuntos Financeiros da UFRRJ,
usando das atribuições que lhe confere o Artigo
80, inciso IX, do Regimento da reitoria e dos órgãos
subordinados, resolve: prorrogar por 30 dias o pra-
zo da Comissão de Sindicância, referente ao Proc.
nº 23083. 0010828/2009-45, a partir desta data.
Eduardo Mendes Callado.

Veja a Port. 3/DAF,  sobre o assunto no RS 12/2010.

UFRRJ no Recicla Rio II
A equipe do projeto de extensão ‘Do óleo ao sabão:
consolidando hábito de higiene através de um produ-
to de limpeza ecológico’ participou com brilhantismo
do evento Recicla Rio II, dia 2/6, na Central do Brasil.
O evento foi promovido pela Supervia na semana
do meio ambiente.

Estiveram presentes
os profissionais Julia Da-
nielsson, Ivanilda, Maria
Augusta e Elizete Amo-
rim (UFRRJ); Erminda e
Dalva Leal (Faetec); e
Marilene Fernandes (Pre-
feitura Municipal de Sero-
pédica). Eles trabalharam a conscientização do ser
humano a fim de preservar o meio Ambiente, assim
como sua saúde através do hábito de higiene. O
projeto é coordenado pela Profª. Rosa Helena
Luchese (IT/DTA/UFRRJ).

GT-DUR convida
Grupo de Trabalho Democracia Universitária da
Reforma (GT-DUR): Próxima reunião dia 16/6, às
13h, na Sala Multimídia (P1). Saiba mais em http://
groups.google.com.br/group/gtdu-reformaestatuto
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Bolsa Permanência
Inscrições até 15/6

O Decanato de Assuntos Estudantis torna pública a
ampliação das bolsas concedidas sob sua respon-
sabilidade e convoca os discentes matriculados nos
cursos de graduação da UFRRJ, com comprovada
vulnerabilidade econômica, a participarem do proces-
so de seleção para o recebimento do apoio financei-
ro, a título de Bolsa Permanência nas suas quatro
modalidades: Apoio à Moradia, Apoio ao Transporte,
Apoio à Alimentação e Apoio Didático-Pedagógico.

Leia mais em www.ufrrj.br/decanatos/dae

Portaria nº 15/IT, de 9/6/10
O Diretor do Instituto de Tecnologia da UFRRJ, no
uso das atribuições que lhe confere o item XIV do
Artigo 15º do Regimento das Unidades Universitá-
rias e o Art. 31, do Regimento Geral da UFRRJ, re-
solve: Designar os Professores Alexandre Ravelli
Neto, Siape 386830, João Batista Neves da Costa,
Siape 980939 e Marco Antônio da Silva Vascon-
cellos, Siape 988442, para sob a Presidência do
primeiro, constituírem a Comissão encarregada de,
através de Processo Administrativo Disciplinar, apu-
rar, no prazo de 30 dias, os fatos relatados nos Pro-
cessos 23083.013308/2009-94 e 23083. 007137/
2009-64. Hélio Fernandes Machado Junior.

CTUR lança duas turmas
do PROEJA

Em 24/5, duas turmas de PROEJA tiveram início no
Colégio Técnico da Universidade Rural. A modalida-
de é ‘Formação inicial e continuada’, integrada ao en-
sino fundamental na modalidade de jovens e adultos.

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Sero-
pédica, o Colégio Técnico está oferecendo os cursos
de ‘Qualificação em processamento de produtos de
origem vegetal’ e ‘Qualificação em noções básicas
de hospedagem’. Eles serão desenvolvidos em três
dias da semana (terças, quartas e quintas-feiras), no
período vespertino, com duração total de 220 horas
(20 semanas).  Os cursos são oferecidos na forma
presencial, visando à ampliação da escolaridade de
seus estudantes.

Profa. Sandra Sanchez, Chefe da Divisão de Assun-
tos Gerais do CTUR e vice-coordenadora do PPGEA/
UFRRJ.

PPGEA promove colóquio
Nesta quarta (16), o Programa de Pós-graduação em
Educação Agrícola promove o colóquio ‘Ruralidade,
Ambiente e Identidade’, com os Profs. Gustavo Cima-
devilla (UNRC) e Canrobert Costa Neto (UFRRJ), às
10h, no anfiteatro do PPGEA. Na ocasião, também
acontece o lançamento do livro ‘Relatos de Rurbani-
dade’, organizado pelo Prof. Cimadevilla

Festa junina no Incra
Dia 19/6, às 20h, na Av. Contorno.
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Segurança no campus
Faça a sua parte para que não haja violência no
campus . Qualquer ocorrência, comunique-se
com a DGV, ramal 4645 e tel. 2682-1871. Tenha
sempre um documento de identidade, especial
mente o que ateste seu vínculo com a UFRRJ.
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Dia do Geógrafo - 29 de Maio
A Geografia é uma ciência que, na sua concepção
mais tradicional, estuda a Terra. A Terra que é habi-
tada pelos homens e mulheres; crianças e idosos;
negros, brancos e pardos; que contém aspectos
físicos , humanos, culturais, naturais, cartográficos,
políticos, econômicos, urbanos, agrários, entre tantos
outros elementos/áreas presentes. É uma ciência
que pode ser voltada para as questões educacio-
nais, de planejamento, técnicas, desenvolvimentis-
tas, de sobrevivência, de resistência e para a subversão.

Hoje, percebemos cada vez mais a importância e
valorização deste profissional para compreensão
desta Terra habitada por nossa sociedade. No dia
29/5, dedicado ao Geógrafo, nós da Associação de
Geógrafos Brasileiros/Seção Rio de Janeiro realiza-
mos nossa homenagem a vocês bacharéis, licencia-
dos, estudantes ou professores – cidadãos.

Feliz Dia do Geógrafo.

Capes: programa de apoio a
eventos tem nova modalidade

O Programa de Apoio a Eventos da Capes (Paep)
tem agora uma nova modalidade: ‘Cursos e Escolas
Avançados ’. O edital fomenta a realização de cursos
de cunho científico, tecnológico, educacional e cultu-
ral, promovidos por associações ou sociedades cien-
tíficas, além de associações de programas de pós-
graduação e de pesquisa. Acesse edital e calen-
dário do programa em www.capes.gov.br. Mais
informações pelo email paep_cea@capes.gov.

Apresenta, dia 16/6, às 19h, no Gustavão, ‘Sombras
de Goya’ (Goya’s Ghosts , 2006; Espanha/EUA;
drama; 113 min.). Dirigido por Milos Forman, estre-
lado por Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan
Skarsgard, Randy Quaid e Blanca Portillo.

Sinopse: O pintor espanhol Francisco Goya
(Stellan Skarsgärd) encara um escândalo quando
sua maior musa, Inés (Natalie Portman), é
acusada de heresia pelo monge Lorenzo (Javier
Bardem) e enviada à prisão.

Doutorado-sanduíche
O CNPq e o Grupo Coimbra – do qual a UFRRJ faz
parte – oferecem bolsa para doutorado-sanduíche
com a Universidade de Coimbra para as áreas de Bio-
logia Celular e Molecular, Direito e Neurociências.
Interessados podem acessar as informações pelos
sites do Departamento de Cooperação Internacional
(www.sr2.uerj.br/dci); Grupo Coimbra (www.grupoco
imbrasil.org.br); e CNPq (http://www.cnpq.br/editais/
ct/2010/coimbra.htm).

A data-limite para candidatura é 22/6.

BC apresenta bases de dados
A Biblioteca Central da UFRRJ apresentou, em 9/6,
no Salão Azul, as bases de dados disponibilizadas
pela Thomson Reuthers Scientific para o portal de
periódicos da Capes (Web of Science, Derwent
Innovations Index , Jcr e Endnote Web).

Utilidade pública
Hospitais Universitários precisam de doadores

de sangue com urgência.
Os serviços de hemoterapia dos hospitais Clemen-
tino Fraga Filho, da UFRJ (Rua Rodolpho Paulo Roco,
255, Cidade Universitária, campus Ilha do Fundão),
e Pedro Ernesto, da UERJ (Avenida 28 de Setembro,
104, em Vila Isabel), estão precisando, com urgência,
de doadores de sangue para manter seus estoques
em níveis seguros de atendimento. Podem doar san-
gue pessoas entre 18 e 65 anos de idade, saudáveis
e que pesam acima de 50kg. Não é necessário jejum.

Mais informações em 2562-2706 (HUCFF) e
2587-6234 (Hupe).

Fonte: Boletim online Faperj
Campanha de Inverno 2010

A Ascom/UFRRJ dá início a mais uma Campanha de
Inverno, que vai até o próximo dia 30/6 com o objetivo
de arrecadar agasalhos, roupas, calçados e brinque-
dos, além de materiais de higiene pessoal e limpeza.
Os donativos serão encaminhados para a Casa da
Criança de Seropédica. Posto de arrecadação:
 Hall do P1. Participe!

Eventos  Rural
Rural promove II Corrida de Orientação Univer-
sitária - Dia 17/6, às 14h, concentração no Forninho,
na Praça de Desportos.
Kairós 2010 - C.G.Jung & Filosofia: reflexões
sobre o ser do humano’. Dia 24/6. Inscrições em
www.ufrrj.br/seminariopsi/kairos2010.
Semana Ângelo Moreira da Costa Lima/ ‘Manejo
Integrado de Pragas’ – De 28/6 a 2/7. Informações
pelo email semanacostalima@ufrrj.br
De 30/8 a 2/9 acontece a Semana Acadêmica de
Licenciatura em Ciências Agrícolas da UFRRJ,
com o tema ‘Educação e Sustentabilidade’. Infor-
mações no DARF.
XII Semana de Engenharia Química ‘Explorando
o Universo Profissional’ - De 30/8 a 3/9.

Cineclube de animações
‘Anima Rural’

Apresenta ‘Akira’, do diretor Katsuhiro Otomo (1988),
dia 16/6, quarta-feira, às 15h, no auditório Hilton Salles.
Saiba mais em cineclubanimarural.blogspot.com

‘Akira’ é um dos animes mais clássicos já
produzidos. Numa Tóquio futurística, um projeto
militar envolvendo uma profecia sobrenatural sai do
controle quando o membro de uma gangue de motos,
Tetsuo, é envolvido. Ele descobre seus poderes
sobrenaturais enquanto seu amigo, Kaneda, investiga
seu desaparecimento, quando se envolve com uma
série de personagens perigosos.

Expediente diferenciado
durante a Copa

Quando a seleção brasileira de futebol jogar em dias
úteis, durante a Copa de 2010, os servidores públicos
federais terão expediente diferenciado. A decisão
foi publicada em 8/6, no DOU, em portaria que esta-
belece as regras a serem cumpridas nesses dias,
excepcionalmente, pelos órgãos e entidades da Ad-
ministração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional.

Segundo a Portaria 491, quando os jogos se rea-
lizarem às 15h30 (horário de Brasília), o expediente
será encerrado às 14h. Na primeira fase, o Brasil
enfrentará a Coreia do Norte nesse horário na terça-
feira (15). Nos dias em que os jogos se realizarem
às 11h, o expediente será interrompido às 10h30 e
recomeçará às 14h30. A tabela da Fifa marca o jogo
Portugal x Brasil para esse horário no dia 25/6, sex
ta-feira. A mesmas regras continuarão a valer caso
o Brasil avance para as quatro fases seguintes.
Conforme a portaria, as horas não trabalhadas terão
de ser compensadas posteriormente. As regras não
se aplicam aos serviços essenciais de natureza contí-
nua, que deverão ser prestados normalmente, sem
interrupção.

Fonte: MPOG, 8/6 Pós-graduação na UFRRJ
Inscrições até 22/6 para o mestrado em Educação
Agrícola (PPGEA). Veja em www.ia.ufrrj.br/ppgea
Inscrições até 2/7 para o mestrado em Engenharia
Química (PPGEQ). Informações em www.ufrrj.br/
posgrad/cpeq ou tels. 3787-3742/3750 (R: 247 ou 261).
Inscrições até 9/7 para o mestrado em Fitossani-
dade e Biotecnologia Aplicada (PPGFBA), 2º/2010.
Informações em www.ufrrj.br/posgrad/PPFBA

Matrícula 2010/II
Reunião Geral com os alunos dos cursos de Enge-
nharia de Alimentos e Engenharia Química, dia 21/
6, às 10h, no Gustavão, para tratar sobre assuntos
relativos ao processo de matrícula 2010/II, com a
presença do Diretor do Departamento de Assuntos
Acadêmicos e Registro Geral (DAARG), Prof.
Leonardo Gil Torres.

Comunicado
Senhor(a) Dirigente. As atividades acadêmicas e
administrativas serão ajustadas ao inteiro teor da
Port. 491, de 7/6/10, do Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, (Confira a Portaria 491 em
www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/
Arquivos/noticias/gerais/100607_port_491.pdf)
sendo interrompidas, por opção de cada unidade,
condicionada à imediata previsão, com divulgação
no âmbito da unidade, da reposição das horas não
trabalhadas, ou não interrompidas por serem consi-
deradas de natureza contínua. A responsabilidade
pela definição em cada unidade, bem como pelo seu
cumprimento, será dos dos dirigentes aos quais cada
unidade está vinculada. Atenciosamente, Ricardo
Motta Miranda.


