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Elas tentam sugar ao máximo a água do sub-
solo com suas raízes em tempos de seca.

Eu tento sugar o mínimo de esperança restante do 
meu coração despedaçado.

Têm seus galhos retorcidos e sofridos.

Eu tenho meu coração e mente mutilados pelo 
amor.

Suas folhas secam e caem com uma leve brisa.

Torno-me seco e amargurado pelas corriqueiras e 
cruéis circunstâncias da vida.

Suas raízes profundas retiram água o mais fundo 
possível.

Possuo cicatrizes tão fundas que até mesmo eu 
tenho medo do abismo que posso encontrar ao 
vê-las.

Por vezes se encontram em solo pobre de nutrien-
tes e água.

Minha alma é obscura, perigosa e pobre de amor.

Elas podem ser consideradas feias e bizarras por 
muitos, mas podem também possuir uma vasta e 
rica história vegetal.

Já eu posso até ser um poeta esquisito e de meia 
tigela, mas tenho a certeza de que quem me julga 
como tal sabe apenas da espessa casca que criei 
para não passar a ideia de fraco, nunca saberá a 
minha melancólica e real história.

Opinião
ÁRVORES SECAS, VIDA VAZIA

Com o calendário do ano eleitoral de 2014 para os cargos dos poderes 
executivos e legislativos (no âmbito federal e estadual), mais uma vez 
houve atrasos na votação das leis que tratam do orçamento da União 

para o ano de 2015. Dessa maneira, tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) quanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) tiveram seus prazos de trami-
tação prorrogados pelo Congresso Nacional. Assim, 2015 teve início sem 
que os orçamentos que sustentam as despesas dos órgãos públicos neste 
ano fossem conhecidos.

Além dessa situação, ao disponibilizar, nos meses de janeiro e fevereiro, 
apenas um dezoito avos do montante previsto no projeto da LOA 2015, os 
compromissos assumidos pelos órgãos públicos, em seus contratos com di-
versos fornecedores de serviços e de equipamentos, tiveram de ser revistos 
e renegociados para enfrentar essa fase de dificuldade com a liberação dos 
limites financeiros para pagamentos. O retorno à rotina da disponibilização, 
por parte do Ministério da Educação (MEC), de um doze avos no mês de 
março, trouxe um novo alento para as Instituições Federais de Ensino Supe-
rior (Ifes) no sentido de reequilibrar suas contas, até que a LOA 2015 esteja 
sancionada pela Presidência da República.

Passado quase um mês da aprovação dessa lei pelo Congresso Nacional 
em 17 de março, espera-se que a sanção presidencial para os próximos dias 
mantenha os R$ 101,3 bilhões previstos para a educação, dentro do qual 
estão os R$ 516.652.656 para o orçamento da UFRRJ no ano em curso – e 
que, pela primeira vez, atinge mais de meio bilhão de reais. 

Esse montante tem sua distribuição por três grupos de despesas: 

a) pessoal e encargos sociais, com 80,7% do total, ou seja, R$ 416.927.333; 

b) outras despesas correntes, orçadas em R$ 81.768.690, corresponden-
do a 15,83% do montante – das quais, abatendo-se R$ 20.196.676 destina-
dos às ações para os diversos tipos de assistências e auxílios, previstos em 
lei para atender aos servidores da UFRRJ, restam 11,92% do total previsto 
no orçamento, ou seja, R$ 61.572.014 para manter todas as despesas de 
custeio (água, energia elétrica, diárias e passagens, bolsas, mão de obra ter-
ceirizada, consumo, entre outras) em 2015;

c) finalmente, neste terceiro grupo de despesas estão os recursos de in-
vestimentos para a execução de obras e aquisição de equipamentos para 
os diversos níveis das atividades institucionais em 2015, atingindo um 
orçamento de R$ 17.956.333, que corresponde a 3,47% do total (sendo 
0,13% dos mesmos oriundos de ações que atendem programas específicos 
e 0,42% do programa orçamentário Educação Profissional e Tecnológica).

Editorial

• Jonatan Fernando da Silva Reis
Aluno do 2º ano do curso de Meio Ambiente do CTUR
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◘

Os números esperados 

 
Calendário Acadêmico

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).

1° de maio – Feriado Nacional (Dia do Trabalhador).

13 de maio – Dia para realização Atividades Coletivas e Interdisciplinares.

14 de maio – Prazo final para solicitação de reingresso interno para nova 
modalidade/habilitação no mesmo curso de graduação.
4 de junho – Feriado Nacional (Corpus Christi).

Os textos assinados são de responsabilidade exclu-
siva de seus autores e não refletem, necessariamen-
te, a opinião do Rural Semanal ou da Administração 
Central. A publicação de réplicas ou tréplicas está su-
jeita à avaliação da redação do periódico.

Confira mais em http://goo.gl/NZn5A

Para divulgar algum evento ou informação no Rural 
Semanal, envie um e-mail para comunicacao@ufrrj.br. 
Ou venha pessoalmente à Coordenadoria de Comu-
nicação Social (3° andar do P1, Sala 131-1).

Comunique-se

O Disque Denúncia é um serviço organizado da so-
ciedade civil do Rio de Janeiro. Se precisar, ligue: 
2253-1177.

Disque Denúncia
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O jovem da Zona Norte do Rio de Janeiro – nascido 
em Cascadura, criado em Rocha Miranda – cos-
tumava visitar um sítio em Seropédica, nos anos 

1980. Também passeava pela Universidade Rural, ao 
lado da esposa, e ficava maravilhado com a beleza da 
instituição. Ele começava a nutrir, ali, o desejo de um 
dia atuar naquele espaço. Anos mais tarde, o sonho se 
tornou realidade. Hoje, o professor Paulo Cosme de Oli-
veira, atual coordenador do curso de Direito do Institu-
to Multidisciplinar (IM), pode afirmar: “A Rural agora faz 
parte do meu DNA”. 

Ele fez três graduações, além de mestrado e douto-
rado. Possui experiência como advogado e foi um dos 
criadores do curso de Direito da UFRRJ. É colaborador 
da Auditoria Interna da Universidade e, desde dezem-
bro de 2014, está à frente da Fundação de Apoio à 
Pes quisa Científica e Tecnológica da Rural (Fapur) – 
acumulando as funções de vice-presidente e diretor 
administrativo. O currículo de peso e a elegância dos 
ternos que costuma usar poderiam dar uma falsa im-
pressão de soberba. Contudo, ele traz sempre um sorri-
so no rosto, é cordial com todos e faz questão de subli-
nhar sua humildade. 

– Sou apenas um homem simples, que tem sua fé e 
seu Deus – define-se Paulo Cosme. – Venho de famí-
lia pobre, mas muito digna. Sou aquele que venceu os 
obstáculos, conseguiu estudar e realizar os sonhos. 

Direito na veia

Cosme começou a trabalhar aos 18 anos, no setor de 
contabilidade de uma empresa. Para crescer na carreira, 
fez graduação em Ciências Contábeis. Também cursou 
Teologia, por conta de sua religiosidade (teve criação 
católica, convertendo-se, depois, ao protestantismo). O 
grande sonho, porém, era fazer Direito.

– Eu entendia que Direito faz uma diferença na vida 

das pessoas. Imagine uma sociedade sem reposta a seus anseios – indaga o docente. – O Direi-
to tem me dado coisas importantes e pude ajudar muita gente. Isso faz muito bem para a alma.

Paulo Cosme iniciou a carreira na UFRRJ em 1999, como professor substituto. Em 
2006, fez o concurso para docente efetivo do IM e passou em primeiro lugar. Tinha 
realizado, portanto, o sonho de fazer parte da “mais bela Universidade de nosso país” 
(como ele escreveu, num artigo para o Rural Semanal 32, em 2008). Mas ele mirava 
novos horizontes. Ao lado dos professores Valter Correia Luiz (atualmente aposentado) 
e Afrânio Faustino, começou a trabalhar pela criação de um curso de Direito na UFRRJ. 

– Havia carência de cursos jurídicos públicos na região. Fizemos um seminário no 
Salão Azul para defender a proposta, que foi aclamada. A plateia gritava: “Direito! Di-
reito! Direito!”. Foi uma experiência fantástica – recorda Cosme, que faz questão de 
destacar a colaboração da Administração do então reitor, professor Ricardo Miranda, e 
da diretora do IM na época, professora Lucília Lino de Paula.

Amor antigo

A graduação em Direito começou em 2009, e hoje coleciona sucessos. Nos últi-
mos três anos, o curso do IM é o primeiro do Rio de Janeiro na prova da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). E, no ano passado, a Rural obteve 100% de aprovação na 
primeira fase do exame. 

– Paulo foi meu braço direito na criação do Direito na UFRRJ – conta o colega Afrânio 
Faustino, do IM, que também foi professor de Cosme na graduação. – Hoje, sou do-
cente de um curso coordenado por ele. É uma alegria ver um ex-aluno chegar a uma 
posição de destaque.

Além da sala de aula, Cosme atuou onde a Universidade lhe solicitou, como na Au-
ditoria Interna, a partir 2006. 

– Paulo é um cidadão polido e transparente, que nos ajudou muito. Seria um privi-
légio se cada espaço da UFRRJ pudesse contar com um profissional assim – elogia o 
auditor chefe da Rural, Duclério José do Vale.   

Já foi dito que “gentileza gera gentileza”. A frase cai bem para Paulo Cosme, agora 
um ruralino completo, pois também estudou aqui: fez doutorado em Ciências Am-
bientais e Florestais, defendendo tese sobre o Código Florestal Brasileiro.

– A UFRRJ é um amor antigo. Adoro estar aqui. Eu sou realmente impregnado de 
Rural – conclui o professor, com a certeza de que a Universidade, agora, também ficará 
impregnada dele, pois seu nome foi escolhido para batizar a entidade representativa 
dos alunos de Direito do IM: Centro Acadêmico Paulo Cosme de Oliveira.

Disposição. Professor, coordenador de curso e colaborador da Auditoria 
Interna, Paulo Cosme também é vice-presidente da Fapur 

IMPREGNADO DE RURAL
Paulo Cosme, um dos ‘pais’ do curso de Direito da UFRRJ, declara seu amor 

pela Universidade e encara novo desafio na Fapur
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RURAL INAUGURA 12 LABORATÓRIOS 
DO SETOR AGRÍCOLA

Dois pavilhões atenderão alunos com equipamentos tecnológicos nas áreas agrícola e ambiental

Aulas práticas. Mais de 500 estudantes de graduação e pós-graduação vão 
utilizar os laboratórios do Instituto de Tecnologia

• Luis Henrick

No último dia 31, a UFRRJ inaugurou um complexo 
de 12 laboratórios. Oito deles na área de recur-
sos hídricos e meio ambiente, e quatro na área de 

mecanização agrícola. Os dois pavilhões irão beneficiar 
mais de 500 alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação de Engenharia Agrícola e Ambiental. Além 
deles, cursos de Agronomia, Licenciatura em Ciências 
Agrícolas, Engenharia Florestal e Geologia também se-
rão beneficiados com as aulas práticas nos laboratórios.  

O pavilhão de recursos hídricos e meio ambiente 
possui laboratórios em Automação e Controle de Siste-
mas Agrícolas, Secagem de Produtos Agrícolas, Hidrolo-
gia, Hidráulica e Irrigação, Monitoramento Ambiental II 
– Solo e Resíduos Sólidos, Monitoramento Ambiental III 
– Atmosfera e Emissões, Drenagem Agrícola e Retenção 
de Água no solo. Além disso, o prédio abriga uma sala 
de aula para o curso de pós-graduação, sala de estudos, 
cozinha e banheiro para os alunos. 

Já o pavilhão de máquinas e mecanização agrícola 
José Luiz Jachinto possui quatro laboratórios: Mecani-
zação Agrícola, Projeto de Máquinas Agrícolas, Agricul-
tura de Precisão e Protótipos de Máquinas Agrícolas. O 
nome é uma homenagem a um professor consagrado 
na Universidade e uma das pessoas que colaboraram 
para a conclusão das obras. Ele faleceu um mês antes 
de sua aposentadoria, em dezembro de 2013.

Outro docente importante que colaborou para con-
clusão das obras foi Leonardo Duarte, coordenador do 
curso de graduação e do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Agrícola. Para ele, os novos laborató-
rios serão muito importantes no preparo dos alunos e 
colocam a Rural em equiparação com outras grandes 
universidades do país.

– São cursos de graduação e pós-graduação que irão 
desenvolver suas teses e dissertações dentro desse 

complexo de laboratórios. O benefício será muito grande, da graduação ao pós-dou-
torado. Os equipamentos nos colocam no padrão de qualidade igual ao de grandes 
universidades do setor, como UFV e USP – explica Duarte.

Grande parte dos equipamentos já está pronta para funcionar, outra parte ainda 
está passando pela fase de construção e instalação. É o caso dos equipamentos de 
irrigação.

– Fizemos uma miniatura para mostrar aos alunos didaticamente. Está em processo 
de construção o modelo em tamanho real e será instalado. Com o pequeno, os alunos 
poderão ter a oportunidade de acompanhar a sistemática – explicou o professor Mari-
nalvo Ferreira, do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental.

A cerimônia de inauguração teve a presença também da reitora Ana Maria Dantas 
Soares; do vice-reitor Eduardo Callado; do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Roberto Lelis; e do pró-reitor adjunto de Graduação Leonardo de Gil Torres.

Para Emília Ribeiro, vice-diretora do Instituto de Tecnologia (IT), onde se localizam 
os pavilhões, a construção dos novos laboratórios possibilitou a diminuição da lota-
ção das salas de aula do prédio.

– A construção dos novos laboratórios fez com que muitas aulas que aconteciam no 
IT fossem transferidas aos novos prédios. Isso melhorou a capacidade do Instituto, que 
atende mais de 800 estudantes. Poderemos até ofertar novas disciplinas no próximo 
período que não poderiam ser oferecidas antes por falta de espaço – concluiu a vice-
diretora.

“Os equipamentos nos colocam no 
padrão de qualidade igual ao de 
grandes universidades do setor, 
como UFV e USP 

 Leonardo Duarte, coordenador do curso de Graduação e 
Pograma de Pós-graduação  em Engenharia Agrícola 
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CAVALARIA
Projeto de Equoterapia da Universidade Rural atende crianças do Caic e da comunidade 

O Centro de Atenção Integral à Criança e ao 
Adolescente - Caic Paulo Darcoso Filho, esco-
la de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

gerida pela UFRRJ em parceria com o município de Se-
ropédica, tem como proposta pedagógica a formação 
integral da criança e o incentivo à construção de um 
ambiente de conhecimentos que a sociedade anseia 
e dos quais necessita. Um dos projetos da UFRRJ no Caic 
em benefício da comunidade é a Equoterapia, um método 
terapêutico e educacional que une saúde e equitação.

O professor José Ricardo da Silva Ramos, do Departa-
mento de Educação Física da UFRRJ, é autor do projeto. 
Junto com as professoras Valéria Marques, do Departa-
mento de Psicologia, e Flávia Almeida, do Departamen-
to de Produção Animal, eles conseguiram implantar o 
projeto que atende hoje cerca de 30 alunos da comu-
nidade, a maioria da Educação Infantil, que apresentam 
dificuldade no aprendizado. A seleção é feita pela esco-
la através de um diagnóstico.

– Atendemos crianças deficientes, de comportamen-
to e até crianças com disfuncionalidade orgânica. Há 
também crianças de fora. Estamos criando convênio 
com a Prefeitura de Seropédica para aumentar o núme-
ro de alunos – explica o professor.

A Equoterapia conta com três cavalos: Lambari, Caro-
ço e Bainha. Segundo a professora Valéria Marques, os 
animais não são instrumentos, e sim, agentes educado-
res que se comunicam através de seu comportamento. 
Alguns deles vêm da UFRRJ e outros, quando é neces-
sário um número maior, são cedidos pela professora 
Flávia. 

A terapia inicia-se com a apresentação das crianças 
e dos cavalos e, em seguida, acontece o circuito. Há 
um responsável por puxar o cavalo e um monitor que 
acompanha mais de perto a criança. No final das aulas, 
as crianças refletem sobre o que foi feito através de de-
senho e escrita livres.  

Hoje a equipe tem profissionais da área de Educação 

Física, Zootecnia, Veterinária, Psicologia e Pedagogia. A preparação para lidar com os 
animais é feita com toda a equipe, de forma que eles fiquem à vontade mesmo em 
meio ao barulho de um ambiente cheio de crianças. Para elas, desde estar perto de 
um cavalo até montá-lo é um desafio, por isso, cada avanço é comemorado.

– É uma alegria para todo mundo. Quem vê acha que é só subir no cavalo, mas não 
sabe todo o trabalho que aconteceu. A gente vibra com cada olhar – explica a psicó-
loga Valéria Marques, que acompanha o desenvolvimento das crianças no processo 
de aprendizagem.

A organização e a rotina são trabalhadas de forma divertida. Para as crianças, não vai 
além de um passeio a cavalo.

– Com essa experiência, as crianças que vêm participar do projeto se sentem ple-
namente acolhidas e começam a desabrochar. Começam a ser reconhecidas não por 
um déficit ou por um desvio, mas pela prática da equoterapia, pelo ser delas, que é 
sempre lindo – conta Valéria, emocionada.

Autismo e equitação

O Dia Mundial do Autismo é celebrado todo 2 de abril e, por esse motivo, a Equo-
terapia organizou uma Semana de Conscientização da Criança com Autismo. Hoje, o 
projeto atende cinco autistas: dois alunos do Caic e três crianças da comunidade. 

A família é um vínculo essencial nesse desenvolvimento. Francelina Felipe é sero-
pedicense, historiadora formada pela Rural e mãe da Maria Clara, que tem 8 anos e é 
autista. Francelina viu na UFRRJ um bom lugar para que a família lidasse com a situa-
ção, por causa do contato com a natureza.

– O mais engrandecedor para mim, como mãe, é descobrir um novo processo de 
aprender no meu cotidiano. Coisas que passavam longe do nosso olhar, a Maria apro-
ximou. Agora vemos uma Rural que ninguém nunca viu – comenta a mãe.

No decorrer da participação no projeto, Francelina pôde ver mudanças que, embora 
simples, foram e são grandes avanços. Maria Clara não gostava de frutas e legumes, 
mas passou a experimentá-los ao notar que os cavalos se alimentavam deles. Além 
disso, agora está mais concentrada, tem um espaço visual muito maior e consegue se 
expressar melhor, tanto pela fala quanto por desenhos. 

– Sonho que tenhamos anos e anos de equoterapia. Eu não sei até quando e até 
onde a Maria pode ir, mas eu sei que ela pode muito – declara Francelina.

As atividades acontecem às terças-feiras, e duram cerca de 50 minutos. O projeto 
aceita bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e 
do BIEXT.

Monitores da Equoterapia. Terapia com cavalos faz sucesso com alunos do 
Ctur e da comunidade de Seropédica.

Capa

• Tarsila Döhler e Natália Loyola
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Esclarecimento. Um dos objetivos do seminário foi debater com os coordena-
dores de curso a sistemática das avaliações do MEC

Evento

Quais são os critérios do Ministério da Educação 
(MEC) para avaliar os cursos de uma universida-
de e qual a importância de uma autoavaliação 

institucional permanente? No último dia 31 de março, 
coordenadores de cursos da Universidade Rural, a con-
vite da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) em parceria 
com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFRRJ, 
se reuniram no câmpus sede para discutir o tema da 
Avaliação Institucional na UFRRJ.

Desde 2004, as Instituições de Ensino Superior (IES) 
são avaliadas através do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes), formado por três com-
ponentes principais: a avaliação das instituições, dos 
cursos e do desempenho dos estudantes. Dentro des-
sas três grandes áreas, o Sinaes avalia vários aspectos, 
como o ensino, a pesquisa e a extensão, a responsabi-
lidade social, a gestão da instituição, o corpo docente, 
as instalações, entre outros. Ele possui uma série de 
instrumentos complementares, entre eles, a autoavalia-
ção das instituições. Cabe à CPA, atualmente sob a pre-
sidência da professora Nádia Maria Pereira de Souza, 
conduzir os processos de avaliação interna da UFRRJ, 
bem como sistematizar e prestar as informações soli-
citadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) para fins de avaliação institucional. 

- É preciso realmente que essa cultura de avaliação e 
autoavaliação se instale no âmbito dos cursos de gra-
duação, seja através de questionários, grupo focal, reu-
niões, pesquisas ou entrevistas. E através da parceria 
com a Prograd, estamos conseguindo avançar muito em 
relação aos mecanismos de avaliação no âmbito dos 
cursos na UFRRJ - explicou Nádia no Seminário.

Os cursos de graduação do país são avaliados, pe-
riodicamente, de três formas: para autorização, para 
reconhecimento e para renovação de reconhecimento. 
A primeira é feita quando uma instituição pede autori-
zação ao MEC para abrir um curso. Quando a primeira 

turma do curso novo entra na segunda metade do curso, a instituição deve solicitar 
seu reconhecimento. Já a renovação de reconhecimento é uma avaliação que ocorre a 
cada três anos. A partir daí, é calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e aqueles 
cursos com CPC 1 ou 2 são avaliados in loco por avaliadores do Inep.

- O ponto de partida para o nosso trabalho é sensibilizar a comunidade acadêmica 
sobre a importância da avaliação. Esse é o aspecto mais importante que os coorde-
nadores devem fazer no âmbito de seus colegiados: sensibilizar alunos, professores e 
técnicos sobre a importância da autoavaliação. A nossa postura em relação à autoava-
liação deve ser construtiva - concluiu Nádia.

A pró-reitora de Graduação, professora Ligia Machado, ressaltou a importância do 
Seminário para marcar o desejo da UFRRJ em tornar a avaliação parte de uma cultura 
institucional.

- A avaliação nos mobiliza em termos de ação, conduta, planejamento, e mesmo no 
sentido do controle e da regulação, hoje um elemento necessário na constituição e 
consolidação de qualquer curso. Desde 2014, estamos sistematizando os relatórios 
[de avaliação]. Queremos torná-los públicos institucionalmente. Vamos tomar esses 
documentos como algo que nos informa e nos coloca numa posição responsiva, para 
encontrar caminhos - explicou a pró-reitora na abertura do evento.

Coordenadores

O coordenador do curso de Lica, do IE/UFRRJ, professor Joecildo Francisco Rocha, 
ressaltou a importância do Seminário, considerando a série de avaliações por que 
passaram vários cursos da Universidade no último ano (só em 2014, a UFRRJ recebeu 
19 comissões de avaliação).

 - Um seminário como esse pode trazer discussões para que a gente entenda me-
lhor o processo de avaliação. Assim, quem já passou por isso, pode mostrar sua ex-
periência e quem ainda não foi avaliado, pode ouvir as experiências dos outros para 
termos resultados melhores em nossas avaliações - explica o professor.

O coordenador do curso de Educação Física, professor Ricardo Ruffoni, também 
destaca a importância do Seminário para os coordenadores:

 - Parabenizo a CPA, a Prograd e a Administração Central pela iniciativa, que é de 
fundamental importância, principalmente para o coordenador de curso entender a 
sistemática de avaliação do MEC. Acho que temos que manter esses encontros pe-
riódicos, para que todos os cursos se mantenham atualizados e possam realizar essa 
autoavaliação - conclui o coordenador. 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Seminário de Avaliação Institucional na UFRRJ ressalta a importância de uma cultura de autoavaliação

• Fernanda Barbosa

◘
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EFICIÊNCIA NAS COMPRAS
Câmara Técnica de Laboratórios tem finalidade de aprimorar a compra de equipamentos 

e material de laboratório para a Universidade

Com o objetivo de comprar itens de forma mais 
ágil para os laboratórios de aulas práticas da gra-
duação, a primeira reunião da Câmara Técnica de 

Laboratórios do Departamento de Materiais e Serviços 
Auxiliares (DMSA), com docentes e técnicos da Univer-
sidade, reuniu cerca de 20 pessoas. O encontro aconte-
ceu no dia 13 de março, no Salão Azul, Pavilhão Central 
do câmpus Seropédica da UFRRJ.

O DMSA é a unidade da Pró-Reitoria de Assuntos Fi-
nanceiros (Proaf) responsável pelo processo licitatório 
de aquisição de bens e serviços para atendimento aos 
diversos setores da Rural. Além de aprimorar o proces-
so de compras, o encontro visa aumentar a interação 
entre o DMSA e os requisitantes de bens muito espe-
cializados.

Por meio de duas portarias do dia 10 de março, os docentes e técnicos foram de-
signados como colaboradores do DMSA. O objetivo é ter apoio especializado na ela-
boração de termo de referência; análise de especificações e de requisitos legais e 
ambientais. O procedimento busca padronizar as aquisições em processos licitatórios. 

Glauco Favilla Bauerfeldt, professor do Departamento de Química do Instituto de 
Ciências Exatas (ICE), faz parte da comissão responsável pelos equipamentos de labo-
ratório. O docente explica que, nesta primeira reunião, foram divididos os grupos de 
trabalho de materiais de consumo e o de materiais permanentes. Além disso, foram 
expostas as dificuldades do DMSA e da Proaf em conduzir os processos.

Já o professor Helcio Resende Borba, do Departamento de Biologia Animal do Ins-
tituto de Biologia (IB), pertence ao grupo responsável pelos materiais químicos, sol-
ventes e itens de laboratório. Helcio destacou que, nesse primeiro encontro, a equi-
pe tomou conhecimento da metodologia que está sendo implantada, e quais são os 
objetivos a serem alcançados. O professor conta que, agora, basta se adequar à nova 
metodologia e colaborar com a Universidade da melhor forma possível. ◘

NOVAS DIREÇÕES
Diretores  de câmpus e do Instituto de Tecnologia tomam posse em cerimônia no Gustavão 

A última reforma do Estatuto e do Regimento da 
UFRRJ, aprovada pelo Conselho Universitário (Con-
su) há três anos (Deliberação n° 15, de 23 de março 

de 2012), criou os cargos de diretores de câmpus. Dois 
deles, eleitos por suas respectivas comunidades acadêmi-
cas, foram empossados no dia 31 de março, em cerimônia 
realizada no Auditório Gustavo Dutra, Pavilhão Central do 
câmpus Seropédica. Os técnicos-administrativos Geraldo 
Dias e Paulo Henrique Chaves vão ocupar, respectivamen-
te, os cargos de diretores de câmpus em Nova Iguaçu e 
Três Rios. Também foram empossados seus vices, Glau-
cius Lopes e Maria Helena Mattos. No mesmo dia, ainda 
foram conduzidos a seus cargos o diretor, professor Gilson 
Cândido Sant’anna, e a vice-diretora do Instituto de Tecno-
logia (IT), professora Emilia Martins Ribeiro. 

O artigo 21 do Regimento Geral da UFRRJ estabele-
ce que os diretores de câmpus têm como função, entre 
outras, gerenciar os bens patrimoniais e o emprego dos 

recursos financeiros; controlar os serviços de manutenção, obras e aquisição de ma-
teriais; e intermediar as relações administrativas entre os câmpus. Para o vice-reitor 
da Rural, professor Eduardo Mendes Callado, os escolhidos se ajustam a esse perfil.

– Geraldo e Paulo Henrique foram ótimas escolhas. Na prática, eles já eram os dire-
tores – disse Callado, no encerramento da cerimônia. – Aliás, ao lado dos Conselhos 
de Ensino, Pesquisa e Extensão de Área (Cepeas), o estabelecimento dos cargos de 
diretor de câmpus foi uma das melhores criações dos novos Estatuto e Regimento da 
Universidade.

Embora não seja novidade, o cargo de diretor de Instituto também exige responsa-
bilidade. E o atual ocupante mostrou-se disposto a encarar o desafio.

– Tenho 42 anos de UFRRJ, mas ainda quero realizar mais pela instituição – afirmou 
o professor Sant’anna. – Com o Programa de Reestruturação e Expansão das Universi-
dades Federais (Reuni), a Rural teve uma grande mudança em seu perfil. Precisamos, 
agora, consolidar o que foi estabelecido com o Reuni.

A cerimônia foi presidida pela reitora da UFRRJ, professora Ana Maria Dantas Soares, 
e teve participação de membros do Conselho Universitário, diretores de instituto e 
outros integrantes da comunidade acadêmica.
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Pioneiros. Paulo Chaves (à dir.) toma posse como diretor do câmpus Três Rios. 
Ele e Geraldo Dias, do IM, são os primeiros a ocupar cargo criado em 2012
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Informes Gerais

O tema da última semana foi Campeões na Rural. A foto foi 
tirada por Elzilene Rodrigues da Silva @ellezyn #ruralnafoto 
#campeoesnarural para a próxima semana será “Meu cafofo 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

A ciência desenvolvida na UFRRJ, mais uma vez, ganha desta-
que no cenário nacional. Quatro pesquisadores ligados à ins-
tituição estão entre os pesquisadores mais citados no Brasil, 
conforme a lista elaborada pelo Webometrics Ranking Web of 
Universities, em fevereiro de 2015. O ranking é composto de 
3 mil pesquisadores, com base em informações declaradas 
espontaneamente em perfis públicos e observando o número 
de citações de cada cientista, bem como o impacto de suas 
publicações.

Entre os pesquisadores mais citados estão Carlos Eduardo Lus-
tosa Esberárd, do  Programa de Pós-graduação em Biologia Ani-
mal da UFRRJ; Manlio Silvestre Fernandes e Marcos Gervasio 
Pereira, do Curso de Pós-Graduação em Agronomia (Ciência do 
Solo) da UFRRJ e  Peter Herman  May, do Curso de Pós-Gradu-
ação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e 
Sociedade da UFRRJ. 

Veja a relação dos cientistas mais citados no Brasil em 
www.webometrics.info/en/node/102.

A empresa júnior Hosp It informa que o LabX, programa de de-
senvolvimento de lideranças da Fundação Estudar, retornou ao 
município de Seropédica. Os demais parceiros, Ceres Júnior, 
Multiconsultoria, O Portal e Republicana Jr., convidam a todos 
os universitários entre 18 e 25 anos, a se tornarem jovens cau-
sadores de impactos na sociedade. As inscrições seguem aber-
tas até 15 de abril pelo link www.napratica.org.br/labx 

PROFESSORES DA UFRRJ ENTRE OS 
PESQUISADORES MAIS CITADOS NO BRASIL

LABX VOLTA AO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA

A Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais 
da UFRRJ publicou retificações aos editais do “Programa de Bolsas 
Luso-Brasileiras 2015” e do “Programa de Bolsas Ibero-America-
nas 2015”, ambos do convênio UFRRJ/Santander. Em ambos os 
editais, o candidato a ser selecionado deverá, obrigatoriamente, 
apresentar coeficiente de rendimento acumulado (CRA) igual ou 
superior a 6,0 (seis) – antes os editais previam CRA de 7,5 (sete e 
meio). O cronograma também foi alterado. Para mais informações, 
consulte os editais e suas respectivas retificações na seção de 
“Editais” do site da UFRRJ.

A coordenação de Planejamento e Acompanhamento de Compras 
informa que o cronograma de aquisições 2015 estará aberto, en-
tre 13 e 17 de abril de 2015, no Quiosque de Compras. 

RETIFICAÇÕES DOS PROGRAMAS DE BOLSAS 
LUSO-BRASILEIRAS E IBERO-AMERICANAS

CRONOGRAMA DE AQUISIÇÕES 2015

A coordenação do Projeto Rondon - Operação Itacaiúnas, di-
vulgou nesta última quarta-feira, dia 8 de abril, a relação dos 
candidatos aprovados na última fase do processo de seleção. 
A equipe da UFRRJ já começa a trabalhar a partir desta semana 
para a preparação da viagem precursora ao município de Rio 
Maria (PA), que se inicia no próximo sábado, 11 de abril. Fo-
ram aprovados: João Paulo da Silva Ramos (Engenharia Flores-
tal); Luciano Julio Matheus (Administração Pública); Priscila da 
Paixão Silva Veras (Licenciatura Plena em Ciências Biológicas); 
Rafael Moura de Pontes (Engenharia Agrícola e Ambiental); Ri-
chard Andrade Pires (Arquitetura e Urbanismo); Silvia Renata 
da Silva Duarte (Administração Pública); Thays Carmo Sodre 
(Agronomia) e Tiago Cupolillo Mota (Psicologia).

SELECIONADOS DO PROJETO RONDON - 
OPERAÇÃO ITACAIÚNAS

A UFRRJ está com inscrições abertas para o projeto de extensão 
“A premissa do ser sustentável: desafios, posturas e princípios ao 
universo hoteleiro”, que será realizado entre 11 e 12 de junho, no 
anfiteatro do PAT, câmpus Seropédica, de 18h às 21h30. Os in-
teressados podem se inscrever pelo e-mail: profrodrigoamado@
gmail.com ou na coordenação do curso de Hotelaria.

A PREMISSA DO SER SUSTENTÁVEL: DESAFIOS, POSTURAS 
E PRINCÍPIOS AO UNIVERSO HOTELEIRO


