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Nos planos dos ruralistas do início do século 
XX não havia lugar para a mulher, assim como 
até hoje não existe na Rural. Em pleno século 

XXI, a UFRRJ se organiza em torno de uma estrutura 
elitista e patriarcal, onde práticas violentas inacei
táveis são reproduzidas diariamente sob o verniz 
da “normalidade” ou da “tradição”.

Em nossa universidade, a mulher é recebida 
com trotes machistas, violentos, vexatórios. Filas 
e filas de “elefantinho” em torno do P1, mas as 
vi  draças do P1 estão embaçadas, não se conse
gue, dali, ver a violência contra a mulher. Depois 
da “integração”, a difícil tarefa de conseguir uma 
vaga nos alojamentos: a proporção candidato/va
ga é distinta entre homens e mulheres na UFRRJ. 
Pa ra elas, muito mais difícil do que para eles. “O 
que acontece no alojamento fica no alojamento” é 
uma fala criminosa, tratandose de violência con tra 
a mulher. Ela, estudante, técnica, professora, ter
ceirizada, moradora de Seropédica, não importa, 
TEM DIREITO DE FREQUENTAR QUALQUER ESPAÇO 
DENTRO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA sem ser 
molestada física ou psicologicamente.

As trabalhadoras terceirizadas, na maioria mu
lheres negras e pobres, sofrem com todo tipo de 
opressão e exploração típicas do trabalho preca
rizado: salários baixos, assédio moral, atraso no 
pa gamento e não observância de seus direitos 
trabalhistas. A violência contra a mulher atra
vessa todas as classes sociais, mas a mulher po
bre, trabalhadora, e, principalmente, negra, sofre 
mais. Oprimida, é também explorada. As servi
doras públicas, sejam elas docentes ou técnicas 
administrativas, enfrentam péssimas condições de 
trabalho – prova disso é o alto índice de doenças 
laborais –, salários defasados, perda gradativa de 
direitos trabalhistas em sucessivos “ajustes” do 
go verno federal. Às incertezas quanto à aposen
tadoria se somam as dificuldades de ser uma mãe 
trabalhadora na UFRRJ: não contam com uma cre
che universitária, ao contrário de seus pares em 
muitas outras universidades públicas no país.

Temos muitos desafios e o único caminho a per
correr é nossa organização e luta. O Comitê de Au
todefesa das Mulheres da UFRRJ repudia toda e 
qualquer prática patriarcal, seja explícita ou não. 
Repudia qualquer fala ou ação no sentido de cul
pabilizar a mulher vítima de violência.

Mulher, não se cale! Não se submeta! Se você 
foi vítima de qualquer tipo de violência, seja ela 
física, psicológica, sexual, denuncie! 

Que a UFRRJ rompa com as práticas e normas 
patriarcais! Exigimos o rompimento do legado oli
gárquico da ESAMV! [Escola Superior de Agricultu-
ra e Medicina Veterinária]. 

Idênticas condições de acesso E PERMANÊNCIA 
da mulher na universidade! Pelo fim da segrega
ção e dos guetos nos alojamentos! Pela integração 
entre todxs estudantes e trabalhadorxs da UFRRJ! 
Que a UFRRJ seja, de fato, um espaço público!

CRECHE UNIVERSITÁRIA JÁ! LUGAR DE MULHER É NA 
LUTA!  QUE A UNIVERSIDADE SE PINTE DE POVO!

Opinião
O LEGADO DA ESAMV PESA 
SOBRE NOSSOS OMBROS (*)

Como homenagear as mulheres, pouco depois do mês em que se come
morou o dia Internacional da Mulher, sem cair nos costumeiros cha
vões, sem reforçar a lógica consumista que normalmente envolve as 

datas comemorativas, sem apelar para um sentimentalismo piegas? Como 
homenagear as mulheres que passaram e as que hoje estão constituindo a 
comunidade ruralina, numa outra lógica, numa outra perspectiva?

Pensando nesses questionamentos, temos a opção de caminhar na dire
ção de enaltecer a luta pela dignidade, pelo respeito à sua identidade, pela 
igualdade de direitos. E é nessa perspectiva que dedicamos esta edição do 
Rural Semanal às mulheres e à sua luta cotidiana, à sua permanente criação 
e recriação como construtoras de novas possibilidades, criadoras de novas 
vidas, partejadoras do futuro.

Pensemos nelas como mulheres que exigem e necessitam de respeito, 
consideração, reconhecimento. Mulheres de todas as idades, de variadas 
cores, credos, convicções e diferentes origens econômicosociais. Carregan
do distintas histórias, múltiplas experiências, conquistas, decepções e op
ções de vida. Mulheres que criam filhos e fazem ciência, produzem conheci
mento, dão suporte técnico para que as atividades acadêmicas aconteçam, 
estudam e se constroem como pessoas, profissionais e cidadãs.

E também pensemos nas mulheres que, nos anos iniciais da Universidade 
Rural, eram em pequeno número e hoje constituem mais da metade da co
munidade acadêmica, trazendo novos desafios e exigindo um maior cuida
do institucional, uma conscientização sobre o seu papel, suas necessidades, 
seus anseios. Mulheres deixaram ao longo da história da Rural suas marcas 
indeléveis, como cientistas, militantes, servidoras públicas, estudantes de 
destaque, educadoras. Todas ajudaram a construir essa bela trajetória. E, 
hoje, novas mulheres constroem uma nova história, descobrem novos ho
rizontes, saberes e possibilidades. É nessa tessitura histórica que a Rural se 
fortalece, continuamente se recria e se expande como uma instituição em 
contínuo processo de descoberta, de evolução e desenvolvimento.

Uma Universidade que deve se pautar pelo respeito à diferença, que re
chaça qualquer tipo de violência – real ou simbólica – e que reconhece e 
dignifica as mulheres que a ajudaram a manter seu caráter de espaço públi
co, gratuito, democrático, com a esperada qualidade na formação de profissio
naiscidadãos, capazes de contribuir para uma sociedade justa e fraterna.

Palavra da Reitora

• Comitê de Autodefesa das Mulheres – UFRRJ
(Apoio: Sintur e Adur)

◘

◘

Professora Ana Maria Dantas Soares

Mulheres múltiplas

(*) Este espaço de fala é um compromisso assumido pu-
blicamente pela Reitoria, em 9/10/2014, no hall do P1, 
durante o “Dia de luta pela creche universitária e pelo fim 
da violência contra a mulher na UFRRJ”. Assim como a in-
clusão do texto na página 6 desta edição é resultado da 
mobilização das três categorias organizadas em torno do 
Comitê de Autodefesa das Mulheres da UFRRJ, que conta 
com o apoio da Adur e do Sintur.

 
Calendário Acadêmico

3 de abril – Feriado nacional (Sextafeira Santa).

9 de abril – Término do prazo para renovação do trancamento de matrícula 
na UFRRJ através do Quiosque Alunos.

14 de abril – Prazo final para cancelar a matrícula em uma ou mais disci
plinas.

14 de abril – Data final para solicitação de movimentação interna [mudan
ça de câmpus, mudança de turno, mudança de modalidade (presencial ou 
à distância)] no mesmo curso de graduação.

21 de abril – Feriado Nacional (Tiradentes).

23 de abril – Feriado Estadual (Dia de São Jorge).

Os textos assinados são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não 
refletem, necessariamente, a opinião do Rural Semanal ou da Administração 
Central. A publicação de réplicas ou tréplicas está sujeita à avaliação da redação 
do periódico.
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Iguaciara do Nascimento Santos, coordenadora de pa
gamento no Departamento Pessoal da UFRRJ, é uma 
unanimidade. É essa a impressão que se tem ao con

versarmos com servidores que convivem com ela. Igua
ciara é gente que faz. Daquele tipo que tem um carisma 
natural e conquista a todos com sua vitalidade e seu 
espírito de dedicação ao serviço público.

Trabalhando na UFRRJ desde 2004, Iguaciara iniciou 
sua carreira como servidora pública federal há 42 anos, 
na extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FAE). 
Após sua redistribuição para a delegacia do MEC, a as
sistente administrativa se mudou para o Mato Grosso e 
logo depois foi atuar no Cefet do mesmo estado. 

Apesar de ter gostado da experiência de morar lá, a 
saudade da família bateu forte e a servidora optou por 
voltar ao Rio e vir para a UFRRJ. Aqui, Iguaciara teve a 
oportunidade de continuar atuando na área de Recur
sos Humanos, sua grande paixão:

– Eu gosto de pessoas, de me sentir útil. Gosto de 
me doar. É desgastante porque você lida com todo tipo 
de pessoas. Cada um com suas dificuldades e seus an
seios, então não é fácil, mas é o que eu gosto de fazer. 
Não me vejo em outra área.

A Medalha Comemorativa dos 100 Anos da UFRRJ, 
conquistada em 2011 com apenas sete anos de “vida 
ruralina”, é a prova de que Iguaciara mergulha de cabe
ça em seu trabalho e é reconhecida pelo que faz.

– Essa talvez tenha sido a coisa mais importante para 
mim nesses mais de 40 anos de serviço público. Fui 
surpreendida com essa homenagem aqui na UFRRJ e 
ganhei a Medalha Comemorativa dos 100 Anos. Eram 
os pares que indicavam os homenageados. Então, eu 
fui indicada por unanimidade no DP. Fiquei muito emo
cionada. Nunca imaginei que um dia eu teria esse reco
nhecimento.

Paixão pelos animais

Na vida pessoal, Iguaciara também está realizada. Mãe de um casal de filhos já 
adultos, ela tem um netinho de 4 anos que é sua grande paixão. Como o pequeno 
mora em Goiânia, as visitas ao filho e ao neto são sempre uma alegria. Agora ela 
aguarda ansiosa a vinda dele pela primeira vez ao Rio. Outra paixão são os bichos. 
Iguaciara tem três gatos – Selminha, Jorginho e Salgueiro.

–  Gosto muito de animais, mas gato é especialíssimo. Eles são diferentes. Tem 
gente que não gosta, diz que gato não gosta do dono, gosta da casa. Mentira! Eles 
gostam muito mais do que a gente pode imaginar. 

Só pelo nome escolhido para seu gatinho de estimação, já dá para imaginar que 
Iguaciara adora Carnaval e é salgueirense de coração.

–  Gosto muito de Carnaval. Já desfilei na Sapucaí pelo Salgueiro. Hoje acompa
nho o desfile na TV, torço muito, discuto muito. Mas pretendo voltar. A gente, ao 
longo do tempo, vai se fechando e agora eu tenho que me preparar para me abrir 
mais, me preparar para a aposentadoria. Eu realmente vivo muito o trabalho e 
agora tenho que me preparar.

Mas, antes de se aposentar, a dedicada servidora ainda tem muitos planos, que 
incluem um diploma de graduação na área de Recursos Humanos. Segundo ela, 
essa seria mais uma oportunidade para trocar aprendizado e experiências com 
colegas e “fechar com chave de ouro” seu tempo de dedicação ao serviço público. 

De tão generosa, Iguaciara não perde a oportunidade e aproveita para fazer uma 
homenagem aos seus colegas:

–  Eu queria agradecer a todos os colegas do DP. Todos, sem exceções, dão o 
melhor de si. No último mês, por exemplo, tivemos que fechar folha lá no câmpus 
de Nova Iguaçu. Na hora, todo mundo teve muita boa vontade. Uma equipe firme 
e coesa, que quer realmente fazer e faz as coisas acontecerem.

Walter Bragança, atual diretor do Departamento Pessoal da UFRRJ, começou a 
trabalhar com Iguaciara na antiga FAE, ainda garoto, com 16 anos, e é só elogios 
à colega:

–  Ela tem um perfil muito aglutinador, é mãezona. Às vezes sai do DP às 22h. Ela 
se envolve muito, quer sempre o bem de todo mundo. Iguaciara vê o problema das 
pessoas como se fosse dela. É uma pessoa totalmente comprometida, não duvido 
que vá ficar aqui até os 70 anos. Ela é “caxias”, rígida, cobra do pessoal, mas todo 
mundo da equipe adora ela.

Dedicada e comprometida. “Eu gosto de pessoas, de me sentir útil. Gosto 
de me doar” 

     UNANIMIDADE 
Iguaciara Santos é respeitada e admirada por todos com quem trabalha e convive na UFRRJ

• Fernanda Barbosa
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Mulher e universidade. Esta é uma dupla que tem dado certo há 104 anos na UFRRJ. Em meio a características muito específicas 
deste nosso mundo Rural, a comunidade acadêmica tem evoluído e amadurecido em relação a questões femininas. Prova disso 
é o momento único em sua história: pela primeira vez, uma mulher está no comando desta centenária instituição. Desde abril de 

2013, a professora Ana Maria Dantas Soares é reitora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Ana Maria já foi próreitora de Extensão e vicereitora da Rural. Hoje responsável pela gestão da UFRRJ, tem ao seu lado outras mu
lheres notáveis como membros da Administração Central: as professoras Nídia Majerowicz, próreitora de Assuntos Financeiros; Lígia 
Machado, próreitora de Graduação; Katherina Coumendouros, próreitora de Extensão; Lana Fonseca, próreitora adjunta de Extensão; 
Juliana Arruda, próreitora adjunta de Assuntos Estudantis; Cristiane Venâncio, coordenadora de Comunicação Social. E ainda as técni
cas administrativas: Ângela Pace, próreitora adjunta de Assuntos Administrativos e Teresinha Pacielo, ouvidora.

Administrar coletivamente a Universidade Rural – casa com 57 cursos de graduação, 31 de pós-graduação, entre mestrados e douto
rados; e cuidar de quase 20 mil alunos e 3 mil servidores. Este é o resumo do grande desafio destas mulheres, que têm a sabedoria e 
a luz do passado para iluminar o caminho que leva a um futuro brilhante, passando pelo presente, que é uma dádiva. Por isso mesmo, 
se chama presente. 

Veja, a seguir, os perfis de algumas mulheres especiais para a construção da história da UFRRJ.

Maria do Carmo da Costa Monteiro trabalhava no Departamento de Botânica, no Instituto de Bio
logia da UFRRJ. Sua área de atuação era Anatomia Vegetal, com ênfase no estudo do plantio de 
espécies forrageiras destinadas ao consumo animal.

Formouse em uma das primeiras turmas da Escola Nacional de Agronomia (ENA). Herdou do pai, o 
renomado botânico e professor Honório da Costa Monteiro Filho, o amor pela botânica. 

A professora nasceu em 17 de agosto de 1924, e faleceu aos 86 anos, no ano de 2010. Segundo sua 
irmã mais nova, Maria Paula da Costa Monteiro, pelo fato de a diferença de idade entre elas ser de de
zenove anos, Maria do Carmo foi quase como uma mãe. 

Maria Paula descreve a irmã como uma pessoa prestativa, que não media esforços para ajudar o pró
ximo, mesmo após os 70 anos, quando se aposentou.

— Mesmo depois de aposentada, ainda pediam para ela fazer os cortes no micrômetro para análise 
microscópica, pois o material deveria ser bastante fino. Ela tinha essa habilidade, e ajudava com prazer 
— conta a irmã.

Colega de trabalho de Maria do Carmo por muitos anos, a professora Mercedes Rosa, do Instituto de 
Biologia, conta que ela era uma pessoa extremamente delicada no tratar com o próximo. 

— Ela era uma professora que tinha prazer em responder dúvidas. Se o aluno tivesse um questio
namento que ela não soubesse responder na hora, buscava a resposta e fazia questão de esclarecer a 
dúvida mais tarde — recorda a professora.

Segundo Mercedes, Maria do Carmo era encantada com a Botânica, e não cansava de se maravilhar 
com a beleza que via. Mercedes conta também que no laboratório em que trabalhavam juntas, Maria do 
Carmo é lembrada com frequência.

— Às vezes, quando alguém faz um corte bonito para análise no microscópio, nos lembramos dela. 
Sempre tem alguém que diz “a Maria do Carmo adorava essa!” — lembra a colega de trabalho.

Em dezembro de 2004, Maria do Carmo recebeu da Universidade Rural o título Honorífico de Profes
sor Emérito, pela contribuição para o engrandecimento do nome da UFRRJ.

ADMINISTRAÇÃO FEMININA
Pela primeira vez, em 104 anos, UFRRJ tem uma mulher como reitora

Maria do Carmo da Costa 
Monteiro
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Anazir Corrêa está há mais de metade de sua vida trabalhando na Rural. São 38 anos no mesmo 
setor, o antigo Decanato de Graduação – atualmente PróReitoria de Graduação (Proad). Chegou à 
Universidade indicada pelo irmão e desde então não saiu mais. Extrovertida, a servidora tem um 

casal de filhos já crescidos e pensa em se aposentar. 

— Eu vou sentir saudades da Rural, depois de muitos anos trabalhando com esse povo. Mas eu penso 
em sair porque tem de sair em algum momento — explica.

Anazir é exigente quanto ao seu trabalho, e procura sempre “fazer seu serviço todo certo”. Esther de 
Paula Gonçalves, chefe do setor de matrículas, com quem trabalha desde 1989, também é sua amiga 
fora da UFRRJ – as duas chegaram a morar no mesmo bairro. Para Esther, Anazir é exemplo de responsa
bilidade. 

— Ela é uma pessoa batalhadora, responsável. Tudo o que é de responsabilidade dela, ela leva com 
afinco e tem bom relacionamento com os colegas. Seu relacionamento interpessoal é ótimo. E ela tam
bém é ótima fora da Universidade — elogia.

Na UFRRJ, cada vez mais a mulher ganha espaço. Um deles é no Sindicato dos Trabalhadores em Edu
cação da Universidade Rural (SinturRJ), o qual conta com a atuação de Ivanilda Reis, mulher sempre 
presente na luta sindical.

Ivanilda começou seu trabalho na Universidade em 1986, no Restaurante Universitário. Anos depois, foi 
parar na Divisão de Saúde, como técnica em enfermagem, função que exerce até hoje. Sempre presente no 
Sintur, foi convidada a participar da chapa que venceu as eleições para o comando do sindicato em 1999. 
Na ocasião, ela atuou na Direção de Formação e Relação Sindical.

A partir daí, a servidora técnica não parou mais. Participou de cursos de formação, estudou sobre o sin
dicato e contribuiu para sua evolução dentro da Universidade Rural. Toda essa dedicação levou a servidora 
à coordenação geral, em um segundo mandato, função ocupada por uma mulher somente uma única vez 
antes dela.

Ivanilda também teve a oportunidade de fazer parte da direção nacional da Federação de Sindicatos 
de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras (Fasubra). Hoje, ela não está mais na direção 
do Sintur. Isso não a impede, porém, de continuar lutando pelos direitos das trabalhadoras. Uma das con
quistas foi a aprovação de uma cota de 40% de representantes mulheres na composição de chapas para a 
direção do sindicato. Olhando sua trajetória, sentese orgulhosa de poder representar tantas mulheres, mas 
sabe que ainda há um imenso caminho para percorrer.

Quem já passou pelo setor de saúde da Universidade Rural, nos últimos 37 anos, certamente deve 
ter recebido cuidados das mãos carinhosas da auxiliar de enfermagem Edileia Batista. Dedicada, 
ela teve de deixar sua função no Setor de Saúde por causa da “aposentadoria compulsória”. Se 

fosse por sua própria vontade, continuaria na função por muitos anos.

Hoje, com 70 anos e aposentada há apenas um mês, Edileia se emociona ao relembrar alguns de seus 
momentos na Rural. Muitos de seus pacientes retornavam para agradecer pelos seus cuidados e mostrar 
que já estavam melhores. Alguns queriam até retribuir o carinho do tratamento com presentes. Mas ela 
se negava a recebêlos, pois a atenção ao paciente, para ela, não era mais que sua obrigação.

Querida por todos, Edileia recebe atenção dos médicos e outros funcionários do Setor de Saúde, que 
fazem questão de telefonar para matar um pouco as saudades. Antes do início de sua aposentadoria, 
recebeu dos amigos um almoço especial realizado no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da 
Universidade Rural (SinturRJ), como forma de agradecimento pelo tempo de dedicação e amizade. Ex
colegas de trabalho que Edileia não via há algum tempo também fizeram questão de prestigiar este 
momento.

Olhando todo seu passado – cheio de histórias tristes e alegres que presenciou – ela conta que sempre 
foi feliz na Rural, e que valeu a pena dedicar sua vida a cuidar de pessoas. Tratar o paciente como se fosse 
de seu próprio sangue: este é o segredo de Edileia para cuidar bem do próximo. 

“Altamente crítica, aguerrida e inteligente”. É assim que Giselle Machline de Oliveira e Silva é defini
da por sua filha, Ines Machline. 

Giselle cresceu na França, mas em função das guerras mundiais, com a perseguição aos judeus, 
sua família fixou residência no Rio de Janeiro. Casou-se e, na década de 1960, veio trabalhar como profes
sora de francês no Colégio Técnico Agrícola e na Universidade Rural, onde ficou até a sua aposentadoria.

Destacouse na Associação de Docentes da Universidade Rural (Adur), integrando a primeira direção da 
entidade, entre 1979 e 1981, época em que os professores lutavam pelo direito à liberdade política. Se
gundo Ines, sua mãe chamava a atenção pelo fato de nunca ter ficado na zona de conforto, tanto em sua 
carreira quanto em sua vida pessoal. 

Aos 45 anos, com duas filhas já crescidas, decidiu adotar um menino com dificuldades de aprendizado, 
o que causou estranheza às pessoas da época. Ao mesmo tempo, terminava seu doutorado na área de 
sociolinguística, para a qual deixou importantes contribuições. Com seu marido, envolveuse com a causa 
indígena: recebeu em sua casa um índio terena, Rogério, que havia passado para o vestibular de Agronomia 
graças ao esforço do casal para auxiliá-lo em seus estudos. Morreu aos 67 anos, com seu último desejo 
realizado, o de participar da formatura de Rogério. Giselle Machline 

de Oliveira e Silva

Anazir Corrêa

Ivanilda Reis

Edileia Batista
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Coletivo

NOSSA DOR NÃO CABE EM 90 LINHAS

Este espaço originalmente estava destinado a depoimentos das 
vítimas de violência da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Porém, a Administração Central declarou que os rela

tos eram grandes demais para caber no espaço destinado a eles, 
de 90 linhas. 

O Comitê de Autodefesa das Mulheres  UFRRJ (CADM) é um cole
tivo de luta contra todos os tipos de opressão (machismo, racismo, 
homofobia, assédio moral, transfobia, lesbofobia, etc), organizado 
pela base, e é composto por todas as categorias dessa universidade 
(docentes, discentes, técnicoadministrativxs e terceirizadxs).

O maior comprometimento do CADM é em combater qualquer tipo 
de opressão em relação à comunidade acadêmica da UFRRJ e seu 
entorno. Portanto, foi decidido não editar nenhum dos relatos feitos 
pelas vítimas, como solicitado pela Reitoria atráves da coordenação 
do Rural Semanal. O CADM repudia qualquer tipo de censura e acre
dita que todas as vítimas tenham o direito à voz, e que silenciálas é 
apenas mais um modo de violência contra elas.

A UFRRJ é parte integrante de uma sociedade machista, racista e 
homofóbica. Portanto convivemos cotidianamente com manifesta
ções reais de opressão. Entender isso não nos torna piores, mas nos 
faz perceber que o combate é diário, e nosso papel é fundamental na 
luta contra a violência. Reproduzir o tratamento ofensivo, humilhante 
e violento, que é dado às vítimas nesta Universidade, nos faz iguais 
aos que matam milhares de oprimidos em nosso país. 

O perigo não é a denúncia, mas sim a omissão por parte daqueles 
que deveriam promover um ambiente seguro e respeitável a todxs 
dos diferentes segmentos existentes na Universidade. Essa omissão 
só reforça o fato de que na Rural os agressores são protegidos. Na 
maior parte das vezes nada é feito, as vítimas são culpabilizadas e 
obrigadas a conviver com seus violentadores diariamente. 

O CADM está em comum acordo com a campanha “Violência não nos 
representa”, proposta pela Reitoria. Todavia, ela não deve ficar só no 
papel. Combater a violência é garantir que a universidade seja um local 
de diversidade, de crítica e aprendizado coletivo. É necessário enten
der também que a Rural vai além de seus muros, ela também faz parte 
da comunidade seropedicense, portanto deve se responsabilizar pelos 
atos de discriminação ocorridos fora do espaço dito acadêmico. 

Por respeito ao compromisso do Comitê com as vítimas de violência 
da Rural, os depoimentos serão publicados na íntegra em um material 
impresso produzido pelo CADM no mês de abril. Entretanto, essas de
núncias já estão disponíveis em nosso blog: cadmufrrj.wordpress.com

Você, vítima de qualquer tipo de violência, NÃO SE CALE! NÃO SE 
SUBMETA! DENUNCIE! 

Por uma Rural sem machismo, racismo, homofobia, assédio moral!

Essa luta é de toda a classe trabalhadora!

O CADM é um espaço de organização e luta pela base. Participe! Só 
a luta muda a vida!

Que a universidade se pinte de povo!

MEXEU COM UMA, MEXEU COM TODXS!

Contatos:

Email: cadmrural@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/ComitedeAutodefesadasMulheres?fref=ts

Blog: cadmufrrj.wordpress.com 

(*) Apoio ADUR e SINTUR

• Comitê de Autodefesa das Mulheres da UFRRJ (*)

Contra a opressão. “Combater a violência é garantir que a univer sidade seja 
um local de diversidade, de crítica e aprendizado coletivo.” 

A Universidade Rural é um espaço de convergência de saberes e 
procura estar sempre aberta ao debate. Seus veículos de comu
nicação são dedicados ao diálogo com a comunidade acadêmica 
e à ampla divulgação de ações consideradas importantes para a 
informação dos diversos grupos que aqui congregam. 

A Administração Central esclarece que a publicação do tex
to ao lado, assinado pelo Comitê de Autodefesa das Mulheres 
(CADM), é resultado de um intenso diálogo com os vários seg
mentos desta Universidade. O debate foi desenvolvido entre ser
vidoras (técnicas e docentes), alunas e representantes do CADM. 
Em reuniões realizadas com o grupo, ficou decidido coletivamen
te que cada texto desta edição do Rural Semanal Especial Mulhe
res teria um espaço pré-definido. O que foi assentido por todas 
as pessoas presentes, em pelo menos duas reuniões.

NOTA DA ADMINISTRAÇÃO DA UFRRJ



Informes Gerais

Parte integrante do projeto de investigação “Epistemologia e Polí
tica em Paul Vidal de la Blache”, apoiado pela FAPERJ e pela UFRRJ, 
o artigo “Question régionale, identité nationale et émergence du 
monde urbainindustriel. La modernité dans l’oeuvre de Paul Vidal 
de la Blache”, de autoria do professor Guilherme Ribeiro (IA/DG), 
foi publicado no final do ano passado na revista Annales de Gé
ographie, um dos periódicos mais antigos da França, fundado em 
1891 pelo próprio Paul Vidal de la Blache. Mais informações no site 
http://goo.gl/f6Ok0h

ARTIGO DE PROFESSOR DO IA/DG É PUBLICADO NA
 REVISTA ANNALES DE GÉOGRAPHIE

PROGRAMA DE BOLSAS IBERO-AMERICANAS

OFICINAS GRATUITAS SOBRE 
CRIAÇÃO DE ABELHAS

 
Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas sobre apicultu
ra, a serem realizadas dia 7 de maio, a partir das 8h30, no Labo
ratório de Abelhas, câmpus Seropédica. Produtores, apicultores, 
estudantes e outros interessados podem se inscrever. Para mais 
informações: thiagodra@hotmail.com

RURAL SEMANAL 07

ERRATA

Estão abertas as inscrições para a seleção ao doutorado do 
Programa de PósGraduação em Ciências Fisiológicas/UFRRJ. O 
período de inscrição segue até 10 de abril. Mais informações: 
http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgcf/category/noticias/

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA DOUTORADO 
EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

ENCONTRO NACIONAL DE ATEUS E AGNÓSTICOS 
UNIVERSITÁRIOS: EVOLUÇÃO X CRIACIONISMO

O grupo de extensão universitária Ateus e Agnósticos da UFR
RJ – Sociedade Ateísta (AAUSA), convida a comunidade acadê
mica para o seu 1º Encontro Nacional entre Ateus e Agnósticos 
Universitários (Enau), com o tema “Evolução & Criacionismo”. O 
evento terá início às 9h do dia 7 de abril. A programação inclui a 
conferência de abertura “Por que associam a teoria da Evolução 
ao Ateísmo”, seguida das conferências “A Evolução do Criacio
nismo”, “Entendendo a Evolução Biológica, o Maior Espetáculo 
Científico da Terra”, “As Mutações Criacionistas” e “Evolução Ex
perimental e as Principais Falácias Negacionistas”. Mais informa
ções pelo email: wsouc@ufrrj.br

EXPOSIÇÃO “CORDEL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL DE  NOVA IGUAÇU” NO IM

O curso de Turismo do Instituto Multidisciplinar (IM), em Nova Igua
çu, foi sede da exposição “Cordel do Patrimônio Cultural de Nova 
Iguaçu”. A exposição foi resultado do projeto do Biext  Programa 
de Bolsas Institucionais de Extensão por Edital. Além da exposição, 
através do Biext, o IM conduziu atividades junto à comunidade, 
organizando encontros participativos com realização de oficinas, 
além da produção e distribuição de uma cartilha como produto 
final do projeto. Essa cartilha tem como objetivo a promoção da 
educação patrimonial na cidade de Nova Iguaçu, baseada na co
laboração dos alunos do ensino fundamental. Essa colaboração 
atende aos requisitos de participação conjunta e elaboração de 
ideias acerca da “leitura da cidade”. 

A empresa jr. Vale Verde Soluções e Serviços Ambientais, do 
curso de Gestão Ambiental, no Instituto Três Rios, vai orga
nizar o minicurso de “Salada no Vidro”, voltado tanto para o 
produtor rural quanto para o consumidor final.  O curso será 
ministrado no dia 8 de abril, às 17h, no Instituto Três Rios, pela 
produtora orgânica, artesã, membro da Vale Verde e aluna de 
Gestão Ambiental, Fátima Trombini. Os participantes ganham 
certificado. Mais informações: https://www.facebook.com/
events/360351617489820/

MINICURSO DE “SALADA NO VIDRO”, NO ITR

Na edição nº1/2015 do Rural Semanal, identificamos de forma 
incorreta o cargo da servidora Lucimere Antunes. Lucimere é co
ordenadora do Projeto de Mapeamento da Força de Trabalho da 
UFRRJ. A próreitora adjunta de Assuntos Administrativos é Ân
gela Pace.

NOVOS LABORATÓRIOS NO IT

Os cursos de graduação e pósgraduação em Engenharia Agrí
cola e Ambiental ganharam 12 novos laboratórios, situados no 
Instituto de Tecnologia da UFRRJ. Eles foram inaugurados em 31 
de março de 2015, com a presença da reitora, Ana Maria Dantas 
Soares; do vicereitor, Eduardo Mendes Callado; do próreitor 
de Pesquisa e PósGraduação, Roberto Lelis; do próreitor ad
junto de Graduação, Leonardo de Gil Torres; e do coordenador 
do curso de graduação e do Programa de PósGraduação em 
Engenharia Agrícola e Ambiental, Leonardo Duarte Batista da 
Silva. Na área de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, são oito 
laboratórios: Monitoramento Ambiental II – Solo e Resíduos Só
lidos; Monitoramento Ambiental III – Atmosfera e Emissões; Hi
dráulica e Irrigação; Drenagem Agrícola; Hidrologia; Retenção 
de Água no Solo; Automação e Controle em Sistemas Agrícolas; 
e Secagem de Produtos Agrícolas. Para o setor de Máquinas e 
Mecanização Agrícolas, são mais quatro: Mecanização Agrícola; 
Projeto de Máquinas Agrícolas; Agricultura de Precisão; e Pro
tótipos de Máquinas Agrícolas.

ELEIÇÃO PARA O CONCUR

A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 248/GR/2015, 
informa que serão realizadas as eleições de representantes dos 
servidores docentes e técnicos para o Conselho de Curadores da 
UFRRJ (Concur), conforme editais 001/Concur/2015 e 002/Con
cur/2015. As inscrições serão realizadas de 13 a 17 de abril de, 
pessoalmente, na Secretaria dos Órgãos Colegiados, na Direção 
do Instituto Multidisciplinar e na Direção do Instituto Três Rios; e, 
pela internet, através do email soc@ufrrj.br. Podem se inscrever 
todos os servidores docentes e técnicos ativos do quadro perma
nente da UFRRJ. As eleições ocorrerão nos dias 5 e 6 de maio e 
as mesas receptoras de votos funcionarão em locais e horários a 
serem divulgados pelas Comissões Setoriais. Poderão votar todos 
os docentes ativos e todos os servidores técnicoadministrativos 
e empregados públicos em exercício na UFRRJ.

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de bol
sistas do Programa de Bolsas Iberoamericanas Santander Uni
versidades – Edição 2015. Os contemplados terão oportunidade 
de estudar em umas das seguintes universidades: Buenos Aires. 
Granada, Salamanca, Sevilla, Barcelona ou Lleida. Inscrições até 
10 de maio pelo site santanderuniversidades.com.br/bolsas Mais 
informações na seção “Editais” do portal da UFRRJ. Para dúvidas 
e orientações, escreva para convenio@ufrrj.br
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Expediente /universidadefederalrural/universidadefederalrural @ufrrjbr

Informes Gerais

O tema da última semana foi “Mulheres”. A foto foi tirada por Beatriz 
Sacramento @beatrizsacramentto ayomide  Minha alegria chegou 
#ruralnafoto #mulheres. O tema para a próxima semana será 
“Campeões na Rural”. Além de a fotografia mais representativa 
sair no Rural Semanal, também a colocaremos na página oficial 
da UFRRJ no Facebook (facebook.com/universidadefederalrural).

#ruralnafoto

O professor Breno Cruz, do DCAC/ICSA, foi convidado pela Di
retoria de Análise de Políticas Públicas, da Fundação Getúlio 
Vargas (DAAP/FGV), para ministrar um seminário para os pes
quisadores daquela diretoria sobre o tema “Classe C, Redes 
Sociais Virtuais e Consumo”. Cruz é líder do grupo de pesquisa 
“Redes Sociais Virtuais e Consumo”, no CNPq.
 
– Ministrar um seminário na FGV, onde fiz meu mestrado e dou
torado, é um reconhecimento, por se tratar de uma instituição 
de ponta no Brasil na área de Administração e Administração 
Pública. Além disso, ministrar um seminário voltado para pes
quisadores da FGV, que estão trabalhando com a DAAP Digital 
(ferramentas construídas para analisar os principais tópicos 
discutidos no Brasil), utilizada pelos principais veículos de co
municação do país, mostra que o conhecimento que eu estou 
construindo está na vanguarda na relação entre classe C, redes 
sociais virtuais e indústria do entretenimento no Brasil – expli
ca o professor Breno Cruz.

A Sociedade Brasileira de Malacologia organizará o XXIV EBRAM 
– Encontro Brasileiro de Malacologia e o II Simpósio Latinoa
mericano de Jovens Taxonomistas, entre 14 e 18 de setembro, 
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Os interes
sados em apresentar trabalhos podem enviar resumos até 15 
de junho pelo email resumosebram@gmail.com Mais informa
ções, visite: www.sbmalacologia.com.br

PROFESSOR DA UFRRJ MINISTRA SEMINÁRIO 
PARA PESQUISADORES DA FGV

XXIV ENCONTRO BRASILEIRO DE MALACOLOGIA E 
II SIMPÓSIO DE JOVENS TAXONOMISTAS

A editora EDUR, da UFRRJ, divulgou os prazos para submissão de 
artigos nos periódicos Revista de Ciências da Vida, Revista de Ciên-
cias Exatas e Ciências Humanas em Revista. A Revista de Ciências da 
Vida (v. 34, n° 1 e v. 34, n° 2/2014) recebe artigos até 30 de abril 
de 2015. A Revista de Ciências Exatas (v. 34, n° 1 e v. 34, n° 2/2015) 
recebe artigos até o dia 30 de abril de 2015. Já o periódico Ciên-
cias Humanas e Sociais em Revista (v. 37, n° 1/2015) recebe artigos 
até o dia 30 de abril de 2015. A revista privilegia, neste número, 
artigos e resenhas que tenham como tema central a educação. Ar
tigos com outras temáticas podem ser submetidos. Os textos para 
as três revistas devem ser submetidos pelo Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER): http://www.ufrrj.br/SEER

Estão abertas as inscrições para o edital de monitoria das discipli
nas Farmacologia II e Farmacologia Geral II. O prazo de inscrição 
vai de 1º a 30 de abril, na sala 34 do PQ. A prova será dia 7 de 
maio e a entrevista no dia 8 do mesmo mês.

PERIÓDICOS DA EDUR DIVULGAM PRAZO 
PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS

REABERTURA DE EDITAL DE MONITORIA PARA 
FARMACOLOGIA II E FARMACOLOGIA GERAL II

O professor Cicero Augusto Pimenteira, do Departamento de 
Ciências Econômicas e Exatas do Instituto Três Rios (DCEEx/
ITR/UFRRJ), foi convidado para participar do programa de ca
pacitação sobre o Marco Central do Sistema de Contabilida
de AmbientalEconômica (SCAE) para América Latina e Caribe. 
Organizado pela Comissão Econômica para América Latina e 
Caribe (Cepal) e pela Divisão de Estatística das Nações Uni
das (Denu), o programa é composto por três fases: um curso 
online, um ciclo presencial de treinamento e uma fase final de 
acompanhamento. Cada país recebeu três convites, um deles 
destinado a um representante das universidades brasileiras 
– e o escolhido foi o professor da Rural. Depois de participar 
da capacitação, o docente vai disseminar a metodologia para 
elaboração de contas ambientais e econômicas, que vai apoiar 
os países a definir estratégias e planos de trabalho para a rea
lização do SCAE.

PROFESSOR DO ITR PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO SOBRE 
SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS AMBIENTAIS


