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concurso De FotograFias
"essa É minha rural"

CONECTE-SE À PROGRAD Errata

Caríssimos leitores do Jornal da Graduação,

nós tivemos um erro ortográfico na edição nº 3, ano 
V, do nosso periódico. Na reportagem “Conheça a 
Biblioteca Virtual da Universidade Rural” (página 
07) ao explicar como se dá o acesso ao sistema, nós 
escrevemos “Como assessar” erradamente, quando 
o correto é “Como acessar”. Por meio deste comuni-
cado, pedimos desculpas pelo nosso erro, que já foi 
corrigido na versão digital do JG, disponibilizada no 
site da graduação.

Kleber Costa - Assessor de Comunicação da Prograd

facebook.com/PROGRAD.UFRRJ

twitter.com/PROGRAD_UFRRJ

portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao/
jornal-da-graduacao

portal.ufrrj.br/pro-reitoria-de-graduacao

Dando sequência ao concurso foto-
gráfico “Essa é minha Rural”, a co-
missão, responsável por selecionar 

30 imagens para a votação do público, ele-
geu 29 capturas que estavam dentro das 
condições estipuladas para a participação. 
O objetivo agora é selecionar pelo menos 
15 imagens para a agenda do estudante 
2016, através do voto popular. Funcionará 
assim: um álbum público na página da Pro-
grad no Facebook foi criado com o título 
"CONCURSO ESSA É MINHA RURAL" e as 
29 fotografias estão publicadas nele. A vo-
tação se dará por curtidas nas fotos, sendo 
que a mais votada será a capa do organi-
zador. A eleição terminará às 14h do dia 
10 de dezembro. E só lembrando, apenas 
as curtidas nas fotos publicadas no álbum 
da Prograd serão computadas, os compar-
tilhamentos e comentários não. Então não 
deixe de curtir as imagens que julgar mais 
belas. A votação já está rolando e vai mo-
vimentar toda a Rural, participe! ▪

#
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CONTA AÍ 
PROFESSORA
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Professor substituto do Departamento de 
Letras e Comunicação / ICHS
Formação: Publicidade e Propaganda e 
Letras e Literaturas
Idade: 43 anos
Naturalidade: Barra Mansa - RJ

André Carneiro Ramos cursou Pu-
blicidade e Propaganda pelo Cen-
tro Universitário de Barra Mansa 

(UBM) em 1998; Letras pela Uerj em 2001; 
Mestrado e Doutorado em Letras pela Uerj 
em 2009 e 2013, respectivamente. Com 
muito fervor, iniciou na UFRRJ o primeiro 
curso de Cinema e Literatura da institui-
ção. A disciplina, com mais de 60 alunos 
inscritos, é optativa para os cursos de Jor-
nalismo, Relações Internacionais, Filosofia 
e Letras. Hoje, já no fim do período, ele 
conta como foi essa primeira experiência 
na área do ensino do cinema.

JG: De onde surgiu a ideia de criar a disci-
plina de Cinema e Literatura?
Primeiro porque tive a oportunidade de no-
tar a lacuna que existe na Rural sobre os es-
tudos relacionados ao cinema, o jovem não 
tem um conhecimento cinematográfico real. 
A ideia partiu de se tentar suprir essa neces-
sidade, porque deu para ver que os alunos 
tinham interesse pelo tema, mas a Universi-
dade não oferecia algo para suprir.

JG: Quais as maiores dificuldades en-
frentadas?
Sem dúvida no âmbito estrutural, mas a 
boa vontade de toda a turma faz com que 
consigamos superar os desafios e seguir 
com um curso energizante.

JG: Como foi a idealização da disciplina?
No início pensei em construir um curso mais teórico, volta-
do para a semiótica, trabalhando o cinema em sua relação 
direta com os textos literários. Mas conhecendo a turma 
percebi que isso não ia funcionar muito bem, então par-
timos para algo mais prático, uma experimentação maior 
com o cinema, valorizando os clássicos.

JG: Qual a conexão do cinema com a literatura na disciplina?
Acho que a ligação maior é a forma como a literatura nos 
auxilia a entender o cinema. Como essas ideias comuns 
nos fazem refletir sobre tudo o que a vida coloca na nossa 
frente. Já trabalhamos aqui conceitos de Platão, Sartre, 
Simone de Beauvoir, André Bazin, Jean-Claude Carrière, 
etc., enfim, alguns pensadores que nos fazem refletir so-
bre a relação literatura-cinema. Por exemplo: como o uso 
do conceito do Neorealismo, empregado pelo escritor 
português Aquilino Ribeiro em suas obras, acaba por nos 
levar a entender melhor o “Ladrão de Bicicletas”, de Vit-
torio De Sica, filme neorrealista italiano que trabalhamos 
logo no início no curso. 

JG: E para o futuro da disciplina, o que pretende?
Eu infelizmente fico um pouco a mercê da aprovação no 
concurso para ficar como efetivo na Rural. Mas sem dúvida 
gostaria muito de chegar a trabalhar com esse víeis mais 
semiótico do cinema, talvez numa disciplina de férias ou 
pelo grupo no Facebook mesmo. O retorno que temos é 
muito satisfatório! ▪

PaiXão Por cinema, 
arte e literatura 

uNEm-SE Em SAlA

No início do período, André criou um grupo no Face-
book para ter contato com os alunos sobre as novidades 
e atividades. Desde então a rede social tornou-se um 
lugar de troca de experiências e conhecimento sobre o 
cinema, uma paixão de todos os matriculados.

Paixão: o que motiva André a unir 
cinema e docência na UFRRJ 

►letycia nascimento



#MATÉRIA
DA CAPA
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►letycia nascimento

Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez nunca tenha 
nem imaginado, mas a Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro teve papel significativo na Ditadura em 

1964. Foi em nossas terras que nasceram os principais movi-
mentos estudantis da época. Daqui saíram alunos que, junto 
à União Nacional dos Estudantes (UNE), estavam determina-
dos a avisar o então presidente João Goulart (Jango) sobre o 
risco eminente do golpe militar. A missão também objetiva-
va dar ideias de como evitar a tomada do poder. 

Em 1964, quando a Ditadura foi instaurada no país, a UFR-
RJ que ainda chamava-se Universidade Rural do Brasil (URB) 
e abrangia apenas os cursos de Agronomia e Veterinária, pos-
suía uma das maiores representações universitárias do país. 

Antônio Constantino, então aluno da Agronomia, foi um dos 
estudantes a integrar o grupo que avisara Jango sobre o golpe.  
Ele conta que o grupo chegou até o ex-presidente e disse: “Temos 
informação segura de que há um golpe para derruba-lo”. Imedia-
tamente, Goulart os perguntou: “O que os senhores sugerem?”.

Na época, a Universidade possuía o número de alunos limi-
tado à capacidade dos alojamentos estudantis. Funcionando, 
portanto, no sistema de internato. E foi esse um dos principais 
fatores para o surgimento de lideranças estudantis na URB. 

Foi somente em 1964, ano do golpe, que o então pre-
sidente João Goulart determinou que a instituição deveria 
dobrar o número de vagas para a graduação, nascendo as-
sim o distrito que hoje é o centro de Seropédica, KM 49. 

Os problemas na Universidade Rural do Brasil começaram 
quando o Decano de Assuntos Estudantis, Heitor Barreira, um 
dos líderes de direita na Universidade, entregou ao Coronel 

Mendonça do Paiol de Paracambi uma lista 
com nome de 40 estudantes, cerca de seis 
funcionários e do então reitor, Yderzio Luiz 
Vianna; todos contrários ao golpe. 

Relatos dão conta de que numa noite de 
quarta-feira, enquanto um filme era exibido 
no Gustavão, oficiais militares chegaram ao 
local e levaram em um caminhão todas as 47 
pessoas consideradas subversivas ao regime. 

As questões reais que levaram à prisão do 
reitor ainda são uma incógnita. Uns afirmam 
ter sido por ele não permitir a perseguição 
dos alunos envolvidos com movimentos so-
ciais, outros afirmam que ele os protegia.

Na ocasião, Ydérzio Luiz Vianna, um 
homem sem posição política fervorosa, 
permitia que os alunos debatessem sobre 
os mais diversos temas, bem como tives-
sem acesso à pessoas de importância em 
ambos os lados. O que para os militares 
era um ato de subversão. 

Foi o repressor Frederico Pimentel, pro-
fessor de estatística de Piracicaba, o indica-
do pelo governo da revolução para assumir 
o lugar do amigável Ydérzio. Com sua che-
gada, a repressão e a intervenção militar 
ganhou forças na rotina dos alunos das Es-
colas de Agronomia e Veterinária.

Em 1968, quatro anos após o golpe, 
nasce o nosso tão conhecido sistema de 
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Resistência. Ydérzio permaneceu na 
universidade até ser afastado pelos militares

Represetividade. Com postura crítica, estudantes possuíam 
propriedade de falar em importantes acontecimentos do período

o Lar, renomeado posteriormente de Economia Doméstica. Uma das 
poucas exceções era a presença de Vera Lucia Divan Baldani, no curso 
de Agronomia. Ela conta que por ser mulher sofreu muitas barreiras 
em sua graduação, principalmente da parte de professores. 

“Não éramos como os jovens de hoje. Era proibido falar, 
agir, tudo era proibido”, conta. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo machismo dita-
torial, as mulheres não ficavam atrás na luta contra a repres-
são. A forma que elas utilizavam para manifestar suas insatis-
fações era através das roupas. Usavam, por exemplo, o cós do 
jeans, blusas curtas e tênis kichute modelo masculino. 

O movimento estudantil da Universidade também foi res-
ponsável pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) livre e pela 
criação da Associação dos Docentes da UFRRJ (Adur). Ambas as 
conquistas vieram após a expulsão do professor do Instituto de 
Agronomia, Walter Motta, querido dos alunos. Na ocasião, os es-
tudantes pertencentes ao DCE lutaram por sua desvinculação da 
reitoria com o objetivo de abranger sua atuação política e organi-
zar a Primeira Greve dos Estudantes, que durou 109 dias; pela re-
admissão dos professor Walter, expulso após permitir que o DCE 
desse um recado aos alunos durante sua aula. Ali nascia a Adur. 

A Comissão da Verdade foi, recentemente, instaurada 
na Rural e busca entender tudo o que aconteceu por aqui 
durante os anos de chumbo. 

Há ainda diversas histórias contadas pelos corredores 
dos alojamentos. Uma delas é sobre a construção do pré-
dio do Departamento de Geologia, que foi edificado em um 
local distante para dificultar a chegada dos alunos que enca-
beçavam o movimento pelo DCE - Livre em suas reuniões. ▪
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DitaDura e uFrrJ: inFluências históricas que 
PerPetuam na graDuação

As informações aqui mencionadas foram extraídas, com 
autorização, do trabalho acadêmico de Laiz Carvalho, alu-
na do curso de Jornalismo. Confira o artigo completo em: 
http://goo.gl/V32pHt.

No próximo dia 08, às 18h, no auditório Pau-
lo Freire (ICHS), será exibido um documen-
tário sobre o tema. A produção audiovisual 
foi produzida por estudantes de Jornalismo.

créditos, com o único objetivo de enfra-
quecer a união entre os alunos, uma vez 
que os blocos seriam dissolvidos, permi-
tindo assim que “alunos” infiltrados parti-
cipassem das aulas para espionagem.

“Já não se sabia, dentro das salas de aula, 
quem pertencia à turma ou não”, enfatiza 
Célia Otranto, professora do Instituto de 
Educação e a maior pesquisadora sobre o 
tema na Universidade. 

Com o aumento da repressão militar no País, 
eram os estudantes que mais sofriam nos corredo-
res da URB. O caso mais expressivo da coerção ao 
corpo discente da Universidade foi o que ocorreu 
aos alunos Lorenzetti e Dorremi, da Agronomia. 
Em uma madrugada, ambos foram buscados em 
seus quartos no alojamento por militares armados 
e intimados a ir ao Paiol de Paracambi para prestar 
esclarecimentos ao Coronel. 

Os alunos foram vendados e viajaram por 
um curto espaço de tempo. Para Dorremi, os 
militares não seguiram para o Paiol de Para-
cambi, mas sim até o Horto Florestal, onde 
foram torturados com choques elétricos, 
golpes de porretes e abuso sexual por parte 
de um soldado. Na ocasião, os algozes dese-
javam saber onde se encontravam os planos 
de revolução de Moscou e as metralhadoras 
que supostamente seriam usadas na revolu-
ção esquerdista na Universidade. 

Dorremi conseguiu superar os horrores 
daquela noite e atualmente vive conforta-
velmente no Rio de Janeiro, já Lorenzetti 
matou-se anos depois.

 
Feminismo e resistência

No período da ditadura, era baixo o número 
de mulheres matriculadas na Universidade, qua-
se todas eram alunas do curso de Educação para 
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Ativismo. Envolvidos em diversos grupos de ativismo 
alunos da Rural organizaram a primeira greve estudantil



Russia, Alemanha, entre outros.

Gastos?
Para os projetos Cidadão Global, não 

há remuneração; são voluntários. Mas o 
estudante recebe moradia gratuita e, a de-
pender da vaga, alimentação e transporte 
durante todo o período de intercâmbio. Já 
para Talentos Globais, acomodação e ali-
mentação gratuitos dependerão da vaga, 
mas a remuneração é garantida, por se tra-
tar de um intercâmbio profissional.

Para se candidatar, o interessado deve 
ir em alguma das reuniões da Aiesec, se-
lecionar as vagas, e passar por entrevista 
junto à ONG de destino. Se aprovado, de-
verá pagar uma taxa de serviço à Aiesec e 
arcar com a própria passagem. Em contra-
partida, a Aiesec oferece suporte antes e 
durante a experiência, auxilia nos trâmi-
tes burocráticos para visto, passagens e 
passaporte, além disso, em parceria com 
a Aiesec do país de destino, garante os 
benefícios oferecidos, como alimentação, 
hospedagem ou transporte. ▪

Você já pensou em trabalhar com projetos sociais ao 
redor do mundo? Seja durante o período de férias 
ou após a formação como experiência profissional, 

em ambos os casos a Aiesec pode te ajudar. A organização 
não governamental regida totalmente por universitários e 
reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) faz ponte entre 
estudantes e instituições sociais ao redor do mundo. Ao 
total, são mais de 120 países contemplados.  

Como funciona?
A Aiesec trabalha com duas modalidades de intercâm-

bio: Cidadão Global e Talentos Globais. A primeira refere-se 
a um intercâmbio voluntário de 6 a 12 semanas exclusivo 
para quem ainda está cursando a graduação. O interessado 
tem a possibilidade de escolher o projeto no qual gosta-
ria de participar, dentro de um dos cinco eixos: Educação 
Global, Direitos Humanos & Empoderamento da Mulher, 
Cultural, Temas Ambientais & Saúde, ou Gestão Social. 

Já o Talentos Globais funciona de maneira parecida, 
mas é exclusivo aos que tenham concluído a graduação 
em até dois anos. Nessa modalidade, o interessado pode 
ficar de 6 a 12 meses trabalhando com remuneração para 
alguma instituição internacional dentro dos eixos: Ges-
tão, Marketing, Tecnologia, Educação, Empreendedoris-
mo em StartUps, Engenharia ou  Business development. 

Em ambas as modalidades, os estudantes ou re-
cém-formados podem se candidatar para vagas em 
qualquer país onde tenha a Aiesec. Dentre os prin-
cipais destinos estão México, Peru, Argentina, Índia, 

#
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Da rural Para o munDo

►mateus cabot

Ficou interessado? Há um polo da 
Aiesec Rio de Janeiro aqui na Rural. 
Entre em contatos com eles através 
da página www.fb.com/aiesec.rj. 

Oportunidade. Aiesec oferece intercâmbios voluntários e também profissionais

universidade
x

comunidade

ONG promove união entre universitários e projetos sociais em mas de 120 países

Você sabia que a Universidade Ru-
ral possui um Centro de Arte e 
Cultura (CAC)? O espaço, que até 

2007 era apenas um galpão abandona-
do, hoje reúne diversos cursos gratuitos 
não só para a comunidade acadêmica 
como para a população de Seropédica. O 
CAC oferece aulas de canto, instrumen-
tos musicais, pintura, teatro, desenho e 
dança. Por semestre, cerca de 600 alunos 
participam dos cursos. 

As turmas
Atualmente, o Centro de Arte e Cul-

tura oferece 14 cursos em mais de 20 
turmas. São eles: teoria musical, canto, 
grafite, capoeira, cerâmica, pintura, dese-
nho, mangá, dança de salão, samba, zouk, 
dança de salão e dança do ventre. Cada 
oficina ainda se divide em modalidades, 
para agregar não só os que já têm prá-
tica no tema como os que estão em seu 
primeiro contato. O curso de dança do 
ventre, por exemplo, divide-se em cinco 
turmas: modelo teórico, iniciante 1, ini-
ciante 2, intermediário e avançado. 

O espaço oferece, também, aulas de 
tecido acrobático, performance circense 
na qual um ou mais artistas realizam acro-
bacias aéreas enrolados em um tecido sus-

#POR DENTRO 
DA RURAL
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centro De arte e cultura:
arte livre Para a PoPulação

►mateus cabot penso. As aulas ocorrem no jardim do Pavilhão Central (P1) 
do câmpus sede da Rural, em Seropédica. 

Como participar
Participar das oficinas é simples. Como o CAC tem uma 

política de se fazer ponte entre a Universidade e a comuni-
dade de Seropédica, os cursos são livres e abertos para os 
alunos e também aos moradores da cidade. Para a matricu-
la, basta apenas se dirigir à sede da instituição e preencher 
um formulário com os dados de identificação e contato. 
Não há restrição de idade. 

As turmas têm duração de um semestre, acompanhan-
do o calendário da Rural. Atualmente as aulas estão em 
finalização, visto que o espaço encerra as atividades de 
2015 no mês de dezembro. As matrículas, porém, serão 
retomadas no começo de março, quando se inicia o próxi-
mo período letivo. Para 2016, também, o Centro de Arte e 
Cultura lançará edital para seleção de professores para os 
cursos de teatro, ballet e violão, os mais procurados. Todos 
os professores do CAC são alunos da Universidade e rece-
bem bolsa auxílio para a função. ▪

Todas as datas, para matrícula e seleção de pro-
fessores, são divulgadas na página online: www.
facebook.com/cac.daufrrj. O CAC fica localizado 
na Rodovia BR-465 (Antiga Rio-São Paulo), em 
frente à portaria central do câmpus sede da Rural, 
em Seropédica.

Arte. Grafites na fachada revelam que o CAC é um espaço de criatividade
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Em 2015, o corpo estudantil do curso de Química tem o que 
comemorar, pois, no mês de novembro, estudantes e coorde-
nação se uniram para realizar a semana acadêmica do curso, 
que não acontecia há quatro anos. Nessa reestreia, cerca de 100 
alunos participaram de palestras, minicursos e fizeram visitas 
técnicas em empresas da região.

No último dia 23, a Sala de Cultura da Universidade Ru-
ral recebeu a exposição fotográfica “Menina Mulher da 
Pele Preta”, idealizada pelas alunas Amanda Sarmento e 
Lene Gil. A respaldo da Semana da Consciência Negra, o 
evento valoriza a cultura e aborda a diversidade estética 
das mulheres negras.

No dia 26 de novembro, a Escola Livre recebeu o Bazar da 
Lingerie, em parceria com o projeto Customização Ruralina, 
da estudante de Jornalismo Thamara Maciel. A organização 
do evento reuniu também alunas de Biologia, Agronomia e 
Zootecnia. As estudantes adiantaram que pretendem, para 
2016, organizar um bazar fixo na universidade. 

Importante evento para a divulgação das obras publicadas 
na Editora da UFRRJ e de outras universidades públicas, 
a oitava edição da Feira do Livro tomou o hall do Pavilhão 
Central (P1) e reuniu os apaixonados pela leitura. Todos os 
exemplares estavam com desconto. Estiveram presentes as 
universidades: Federal de Viçosa (UFV), Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), da Federal 
Fluminense (UFF) e da Universidade Estadual Paulista (Une-
sp), além da editora Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Química retoma SemaQui

Menina Mulher da Pele Preta

Customização Ruralina

VIII Feira do Livro

#Rolé
zinho

ARQUIVO PESSOAL

ACERVO EDUR UFRRJ

De 16 a 19 de Novembro, o Centro Acadêmico de Psi-
cologia realizou a quinta edição da semana acadêmi-
ca do curso. Com seis palestras, três mesas redondas, 
um cine debate e nove oficinas, o evento reuniu te-
mas como “atenção à mulher em situação de violên-
cia” e “despatologização da identidade trans”.

Semana Acadêmica de Psicologia

MATEUS CABOT

MATEUS CABOT

MATEUS CABOT
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