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Opinião
Terceirização: ProblemaS e deSafioS.

O casO recente da limpeza

O ano letivo de 2016 inicia-se ainda sob os efeitos dos cortes orçamentá-
rios do ano que passou. Eles impactaram, em grande medida, a execu-
ção das obras em andamento e o planejamento de novas intervenções 

necessárias à modernização da capacidade física instalada em nossos câm-
pus. O corte de 47% no orçamento de investimentos previstos para 2015 fez 
com que a UFRRJ deixasse de contar com R$ 8.439.476,51 do montante de 
R$ 17.956.333 aprovado na Lei Orçamentária Anual. 

 Ainda sem definição sobre possíveis cortes nos investimentos aprovados 
para 2016, o montante orçamentário de R$ 16.672.431 retoma um importante 
mecanismo de articulação com o conjunto do legislativo federal do Estado do 
Rio de Janeiro. Esse valor apresenta em sua composição o maior volume já 
destinado à UFRRJ, via ação parlamentar (emendas), atingindo 28,5 %, além 
de buscar o retorno aos níveis desejados para as necessidades de recursos de 
capital para o momento institucional. 

Por outro lado, a Portaria nº 67 do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (MPOG), publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira 
(2/3), dispõe sobre o limite da despesa a ser empenhada com a contratação 
de bens e serviços e a concessão de diárias e passagens para o exercício fiscal 
de 2016. Ela aponta que, na comparação com o total de recursos que foi em-
penhado pelo MEC em 2015, o valor de R$ 5.683.765.000,00 estabelecido na 
portaria corresponde a uma redução de 9,07%.

Com esse cenário é que enfrentaremos, neste retorno às atividades letivas 
(após as merecidas férias de um verão quentíssimo e com grande volume de 
chuvas), uma série de novos desafios para a manutenção e ampliação da es-
trutura física de nossos câmpus. São desafios para a guarda e vigilância desse 
importante patrimônio da educação superior pública do país e, principalmente, 
para a constante melhoria na qualificação da formação nos diversos níveis e 
áreas do conhecimento presentes na UFRRJ. 

Quando um conjunto de imagens midiáticas dessa estação nos atinge diaria-
mente, tendo no mosquito Aedes aegypti a representação de um quadro epidê-
mico que se alastra mundialmente; nas cercas de países europeus a represen-
tação da intransigência como uma nova etapa de guerras fabricadas; e na lama, 
que ainda escorre pelo leito do Rio Doce, a representação de desleixos nos 
controles sobre direitos e deveres nas ações humanas sobre o planeta que nos 
acolhe, continuamos acreditando que é investindo na educação que iremos 
contribuir para a superação dos grandes problemas aqui representados por 
mosquitos retirados de seu ambiente, cercas construídas entre seres humanos 
e uma lama que insiste em permanecer entre nós.  

Editorial
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• Nidia Majerowicz, pró-reitora de Assuntos Financeiros
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viNTe e SeTe aNoS de amor Pela rural  
De técnico-administrativo a professor: uma vida de serviços prestados à Universidade 

Investindo em outras imagens

Com andar tranquilo, olhar emocionado, sorriso 
aberto, e na companhia de seu celular e de um livro 
de Augusto Cury, que Nilson Sales – professor de 

Administração do Instituto Multidisciplinar (IM) – che-
gou, pontualmente, ao local da entrevista numa quarta-
feira como outra qualquer. No entanto, sabe aquela pes-
soa que só de falar, contar suas histórias e experiências 
é capaz de transformar dias corriqueiros em especiais? 
Sales tem esse poder. Aos 53 anos, o pai de dois filhos 
esbanja vitalidade e paixão pelo que faz. Servidor da 
Universidade Rural desde 1989, orgulha-se de trabalhar 
na instituição e quer sua melhoria sempre. 

Contador por formação acadêmica e com especia-
lização e mestrado em seu currículo, o docente teve 
seu caminho cruzado com a Rural há 27 anos, quando 
foi aprovado no concurso e iniciou suas tarefas no Al-
moxarifado Central. Em 1995, tornou-se diretor do De-
partamento de Material e Serviços Auxiliares (DMSA) e 
desenvolveu um trabalho de qualidade. Por conta dis-
so, cinco anos depois assumiu o cargo de diretor geral 
deste órgão, onde permaneceu até 2004. Durante esse 
período, passou por várias eleições e sucessões de rei-
tores e, ainda assim, continuou no cargo. Para Geraldo 
Pinheiro, seu parceiro de trabalho naquela época, Sa-
les é um profissional de ponta.

– Como parceiro de trabalho, considero-o 100% 
competente, sempre disposto a ajudar. Um servidor 
com excelência no que se propõe a fazer – ressalta Pi-
nheiro, atual diretor do câmpus de Nova Iguaçu.

Reviravolta

Em 2004, assumiu a coordenação no Programa Ins-
titucional de Capacitação Docente e Técnico-Adminis-
trativo (PICDT) e se manteve lá até 2008, ano em que 
se candidatou à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, 
não obtendo sucesso. Contudo, dizem que a vida é cí-
clica e que sempre reserva gratas surpresas. E de fato 
foi o que aconteceu. Em 2006, o concurso para docên-
cia do Departamento de Administração e Turismo (DAT) 

mudaria completamente a forma como Sales enxergava o mundo à sua volta. Seus 
hábitos, deveres, funções e comprometimentos tomariam outro rumo. O ofício de 
professor veio como uma oxigenação para uma vida de serviços prestados à Rural.

– Quando me deparei com essa nova realidade, senti diferença na forma como 
eu estava sendo observado. Quando era diretor do DMSA, era uma pessoa que 
poderia resolver problemas. Quando me tornei docente, percebi que estava ali 
para formar cidadãos. Você sai de uma realidade para outra e passa a ter cerca de 
30 alunos te observando, te tendo como referência. A responsabilidade aumenta 
muito – conta, orgulhoso de sua trajetória.

Pessoa de bem com a vida e sem vaidade, faz questão de que seus cabelos e barba 
brancos estejam em evidência. O que só o faz sentir-se mais jovem. Altamente conec-
tado, e presente nas redes sociais, torna essas ferramentas aliadas do seu trabalho. 
Outra característica é que pretende tornar suas aulas mais dinâmicas, com exemplos 
atuais para contextualizar o assunto a fim de despertar o interesse do aluno.

– Eu começo o primeiro dia de aula mostrando que sou igual a eles e não di-
ferente. E que entendo os problemas que eles passam. O professor, em minha 
opinião, não deve cuidar somente da parte acadêmica, tem que se preocupar 
também com a parte de cidadania, parte da formação do ser. Minha maior recom-
pensa é ver que eu transformei um aluno – explica Sales, que já foi convidado 
inúmeras vezes para ser patrono e paraninfo de suas turmas.

Para seu colega de trabalho na docência, Marcos Benac, ele é um profissional 
exemplar, ao qual chama carinhosamente de magnífico.

– Nilson Sales tem uma trajetória em que consegue cativar a todos com sua 
atuação gentil e exemplar na transmissão de conhecimento passando pelo uso 
do quadro até conselhos estratégicos – diz Benac.

Quando questionado sobre qual dos ofícios teria mais importância ou repre-
sentaria mais em sua vida, ele afirma existir um equilíbrio e que ambos influen-
ciaram em seu desenvolvimento profissional.

– Mesmo na atividade docente, eu ainda conservo o lado administrativo, com 
muito respeito. Acho que nunca devemos esquecer as nossas origens. Como téc-
nico eu aprendi muito sobre a cultura da Universidade, de como ela funciona nos 
seus bastidores. Sou eternamente grato por esse período. Isso me fez construir uma 
base muito grande, aliada à experiência que eu tive na iniciativa privada – avalia.

Com a sensação de gratidão ao ver aonde chegou, Nilson Sales diz que não 
pretende se aposentar tão cedo, que ama e é feliz com o que faz.

– Pretendo trabalhar aqui até a "expulsória", quando eu completar 70 anos. É um 
prazer remunerado para mim. É cansativo, porém recompensador – conclui.◘

 

Março
15 – Dia para realização Atividades Coletivas e Interdisciplinares. 
24 – Término do prazo para renovação do trancamento de matrícula atra-
vés do Quiosque Alunos.
25 – Feriado Nacional (Sexta-feira Santa).
29 – Prazo final para cancelar a matrícula em uma ou mais disciplinas; data 
final para solicitação de movimentação interna [mudança de câmpus, de 
turno, de modalidade (presencial ou à distância) no mesmo curso de gra-
duação]. 

Abril
21 – Feriado Nacional (Tiradentes). 

Calendário completo em http://portal.ufrrj.br/institucional/calendario

Calendário Acadêmico

Dedicação. Servidor exemplar, Nilson Sales, atua na UFRRJ desde 1989

◘

• Bruna Somma

A Universidade vem sendo impactada pela crescente 
terceirização de várias atividades essenciais. A obri-
gatoriedade de contratação de serviços terceiriza-

dos pelas instituições públicas foi intensificada a partir da 
década de 90, com a extinção de cargos do serviço públi-
co. A consequência desta política de Estado foi a imperio-
sidade de licitar e celebrar contratos com empresas para a 
realização de serviços essenciais [...].

Para ter a dimensão do impacto sobre o orçamen-
to de custeio da UFRRJ, os gastos com a terceirização 
representaram 43% total dos créditos disponíveis na 
Lei Orçamentária de 2015 (LOA). Considerando o cor-
te de 10% nesses créditos em junho de 2015, este 
percentual atingiu 48% do orçamento de custeio. Em 
2007, momento inicial do processo de expansão, os 
gastos com a terceirização representaram 17,60% 
dos recursos destinados aos custeio da UFRRJ. 

Vem de longe os problemas com as empresas de tercei-
rização na área de limpeza, na Universidade e em diferen-
tes órgãos públicos. A diferença é que, a partir de 2014, 
a Pró-reitoria de Assuntos Financeiros (Proaf) assumiu o 
pagamento dos trabalhadores nos momentos de crise 
aguda, minimizando os prejuízos aos trabalhadores. 

Em janeiro, a UFRRJ rescindiu o contrato com a em-
presa Execução devido aos graves descumprimentos 
[...]. Junto com a rescisão foram aplicadas as sanções 
administrativas previstas: multa e proibição de licitar 
e contratar com UFRRJ durante dois anos. A UFRRJ 
está buscando resgatar a caução da empresa para 
mitigar os prejuízos causados. [...]. 

Ao longo de dezembro foram tomadas iniciativas 
para a restauração dos serviços de limpeza. No dia 8 
de janeiro de 2016, após um trabalho de análises do-
cumentais, a equipe da Proaf habilitou a Empresa Lince 
Segurança Eletrônica Vinculada, pertencente ao grupo 
Liderança Serviços (www.lideranca.com.br). A  empresa 
foi a sétima colocada no Pregão 60/2014, vencido pela 
Execução (quarta colocada). As primeiras colocadas 
nesse pregão, em função dos lances, foram inabilitadas 
na análise da proposta ou da documentação. A quinta 
e sexta colocadas foram consultadas, mas não manifes-
taram interesse em assumir o contrato. 

A nova empresa iniciou a implantação dos serviços 
no dia 18 de janeiro, aceitando uma redução contratu-
al de 18,2% no valor do contrato. Isto significou uma 
redução de 213 para 170 trabalhadores no novo con-
trato, que atende ao câmpus Seropédica e Três Rios. 
[...] Somente esse contrato terceirizado consumiu cer-
ca de 11,8% do orçamento anual do custeio de 2015. 

Na busca de melhoria da fiscalização do novo con-
trato de limpeza, a Proaf irá nomear fiscais setoriais, 
indicados pelos dirigentes da UFRRJ, capacitá-los e 
criar uma rede de comunicação da fiscalização, en-
volvendo os fiscais, o gestor do contrato e os encar-
regados da empresa. 

A comunidade estudantil poderá ajudar a fiscali-
zação se reportando ao fiscal setorial, cuja listagem 
será divulgada na página da Proaf e pelo email ouvi-
dorialimpeza@ufrrj.br. [...]. 

(Versão completa deste artigo em http://goo.gl/GPUzHo)
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Quando se é criança, muito se idealiza sobre o 
futuro. Com João Augusto de Melo Silva, de 
apenas quatro anos e morador de Seropédica, 

não foi diferente. Seu sonho é ser bombeiro e, agora, 
o que era apenas fantasia parece estar mais próximo 
de sua realidade. No dia 26 de fevereiro, o Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro inaugurou a primeira 
unidade operacional na região. O novo quartel está 
subordinado ao 4º Grupamento Bombeiro Militar 
(GBM – Nova Iguaçu) e possui terreno, cedido pela 
Universidade Rural, de 3.400 metros quadrados.

O evento contou com a presença do governador do 
Rio, Luís Fernando Pezão, do prefeito de Seropédica, Al-
cir Fernando Martinazzo, da pró-reitora de Graduação, 
Lígia Machado (que representou a reitora Ana Dantas), 
vereadores e deputados. O destacamento é comanda-
do pelo major Roberto Rauseman, que coordena 30 
homens e conta com dois veículos: um de busca e sal-
vamento – com capacidade para 4 mil litros de água 
– e outro conhecido como AR (Auto-Rápido ou Auto
-Registro). A obra, subsidiada com recursos da taxa de 
incêndio, recebeu investimento em torno de R$ 650 
mil, fora os gastos com o mobiliário e equipamentos, 
que somam cerca de R$ 1,4 milhão.

Benefícios para  a população

A construção da unidade teve o objetivo de dimi-
nuir o tempo-resposta para o socorro em possíveis 
situações de risco, como enchentes e incêndios. A 
região também apresenta elevado índice de aciden-
tes automobilísticos e carece de serviço emergen-
cial rápido e de excelência. 

– Nenhum outro Corpo de Bombeiros no Brasil aten-
de a quantidade de municípios como o do Estado do 
Rio. Porém, ainda assim, temos alguns vazios, “áreas 
de sombra”, como por exemplo, Seropédica. Antes, a 
população tinha que esperar até 30 minutos para os 
profissionais, que vinham de cidades vizinhas, chega-
rem. Não podemos conceber a ideia de um socorro de 
emergência demorar tanto tempo – comentou o co-
mandante geral do Corpo de Bombeiros do RJ, coronel 
Ronaldo Alcântara, durante a cerimônia. 

As autoridades presentes destacaram, em seus discursos, a importância da 
Universidade Rural no decorrer do processo e demonstraram gratidão pela con-
cessão do terreno por meio da instituição de ensino. Por reconhecer a falta de 
um serviço de qualidade para população e identificar a relevância de uma unida-
de do Corpo de Bombeiros mais próxima, que, em reunião do Conselho Universi-
tário (CONSU), aprovou-se – por unanimidade – a cessão desta área. 

– Não tenho dúvidas sobre o benefício desta corporação em Seropédica. Tanto 
para o atendimento ao munícipio e regiões vizinhas, como também pela possi-
bilidade de parceria com a Universidade, em termos de formação e capacitação 
dos sujeitos: seja dos que fazem parte da Rural, dos profissionais da corporação 
ou da comunidade como um todo – afirmou a pró-reitora de Graduação, que 
representou a UFRRJ durante a cerimônia. 

A partir dessa parceria, espera-se colher bons frutos. As expectativas, de am-
bas as partes, são otimistas e positivas. 

– Inicialmente, implantamos uma célula de socorro, que é um destacamento. 
Daqui a alguns anos, principalmente com a interação maior entre a Universidade 
e o Corpo de Bombeiros, teremos um grande grupamento de bombeiros para 
servir à sociedade – concluiu o coronel Ronaldo Alcântara.

A unidade do Corpo de Bombeiros em Seropédica fica localizada na BR-465 
(antiga Estrada Rio-São Paulo), numero 8.200, bairro Incra. Para possíveis ocor-
rências, o telefone de contato é 193.

uNião de forçaS
Governo do Estado, em parceria com a Rural, inaugura destacamento do Corpo de Bombeiros em Seropédica

Comunidade
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começar de Novo
Aulas Magnas em Seropédica, Nova Iguaçu e Três Rios dão início ao ano letivo de 2016 

Recepção. Vice-reitor da UFRRJ, prof. Eduardo Callado (em pé), deu boas-vindas a 
calouros e veteranos que iniciam mais um ano letivo na Rural

Capa

• Caroline Feijó (*)
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• Bruna Somma

Cooperação. UFRRJ, representada pela pró-reitora de Graduação Lígia Machado (esq.), e 
Bombeiros firmam parceria em benefício da população local 

O ano letivo da UFRRJ se iniciou com muita euforia e 
ansiedade em seus três câmpus: Seropédica, Nova 
Iguaçu e Três Rios. O novo mundo da graduação 

foi apresentado aos calouros dos 56 cursos presenciais 
da Universidade pelos alunos veteranos e professores.  

A entusiasmada recepção no câmpus Seropédica foi 
realizada em 1º de março, no auditório Gustavo Dutra, 
onde ocorreu a Aula Magna, inaugurando o período 
2016-1. A mesa foi formada, na parte da manhã, pelo vi-
ce-reitor Eduardo Callado, representando a reitora Ana 
Dantas; pela pró-reitora de Graduação, Lígia Machado; 
a pró-reitora de Extensão, Katherina Coumendouros; e 
o pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, Roberto Lelis. 
No período noturno, contou com a presença da pró-rei-
tora de Assuntos Financeiros, Nidia Majerowicz, além da 
professora Lígia Machado e do professor Roberto Lelis. 
A temática abordada neste período foi "Meio ambien-
te e formação profissional", com aulas dos professores 
Gaudêncio Frigotto, na parte da manhã, e Malvina Tutt-
man, à noite. 

– Este tema não é das ciências agrárias; é um proble-
ma universal que engloba os linguistas, os filósofos, os 
sociólogos. Não tem solução para o meio ambiente que 
não seja mudar a forma de produzir e a de consumir – 
disse Frigotto.

Na parte da noite, a professora Malvina relatou seu 
carinho pela UFRRJ: 

– A Universidade Rural é a minha universidade do co-
ração. Aqui tem alguma coisa de especial que me faz 
ficar encantada. Encantada com os colegas servidores, 
professores e, principalmente com nossos estudantes. 

Para o vice-reitor, Eduardo Callado, é um privilégio 
estudar em uma universidade pública. 

– Independentemente da origem que vocês têm, a 
partir de hoje fazem parte da elite intelectual brasileira 
– afirmou.

Para ele, o futuro do país está nas mãos desses in-
gressantes. Callado admitiu, no entanto, que o ensino 
público no país passa por dificuldades, mas afirmou 
que a UFRRJ tem buscado o bem-estar de toda a comu-
nidade acadêmica.

Nova Iguaçu e Três Rios

O câmpus Nova Iguaçu realizou sua Aula Magna para ingressantes de dez cursos de 
graduação no auditório do Instituto Multidisciplinar (IM), às 18h, em 29 de fevereiro. 
Compondo a mesa diretora estava o vice-reitor da UFRRJ, Eduardo Mendes Callado; a 
pró-reitora de graduação, Lígia Cristina Ferreira Machado; e o Diretor do IM, Alexandre 
Fortes. O palestrante foi o ambientalista e professor do IM Mauro Guimarães.

A mesa diretora deu as boas-vindas aos calouros e destacou a importância da UFRRJ 
na Baixada Fluminense, ampliada, há mais de uma década, com a criação do câmpus 
da Universidade Rural no município de Nova Iguaçu, bem como a consolidação dos 
cursos ali alocados. 

No câmpus de Três Rios, a Aula Magna do primeiro semestre letivo de 2016 reuniu, no dia 
1° de março, cerca de duzentas pessoas – entre calouros, veteranos, professores e técnicos 
em educação – no auditório do Instituto Três Rios (ITR). Na ocasião, o reitor em exercício da 
UFRRJ, professor Eduardo Mendes Callado, recordou o empenho de moradores de Três Rios 
e da Administração Superior da UFRRJ para a implantação do câmpus no município. 

Os diretores acadêmico, José Angelo Ribeiro Moreira, e administrativo, Paulo Hen-
rique Correia Chaves, além do vice-diretor acadêmico, Sady Menezes, também deram 
as boas-vindas aos estudantes. 

– Tivemos vários progressos aqui no ITR e podemos dizer que nossa situação hoje 
é privilegiada: temos excelentes docentes, salas climatizadas, limpeza impecável das 
instalações. Nossa intenção é fazer o melhor para toda a comunidade acadêmica – 
disse o professor José Angelo. 

Boas-vindas aos estrangeiros

Além das Aulas Magnas, realizadas no início de cada semestre para recepcionar os no-
vos alunos, a Rural organiza, anualmente, uma reunião com discentes novos e antigos do 
Programa de Cooperação Educacional (PECG).  Em 25 de março, foi realizada, no Salão 
Azul (câmpus Seropédica), o encontro de 2016, que contou com palestras e atividades 
de integração.

O PECG foi criado em 1965 e é um programa destinado a estudantes de países em 
desenvolvimento. A ideia é que discentes realizem a graduação de graça em universida-
des brasileiras. Hoje, ele oferece vagas para cidadãos das Américas Central, Norte e Sul; 
Ásia e 23 países da África.

Além do coordenador do programa, Márcio Morais, participaram do evento a coorde-
nadora de Comunicação Social da UFRRJ, Cristiane Venâncio, e a intercambista Letícia 
Sonalia da Cunha, que apresentou a história e a cultura de Timor Leste, país de origem 
da discente.  

(*) com aline avellar, natália loyola e Kleber costa (prograd).Futuro. João Augusto, de quatro anos, sonha ser bombeiro

Não tenho dúvidas 
sobre o benefício 
desta corporação 
em Seropédica e 
da possibilidade 
de parceria com a 
Universidade.”

“
lígia machado, pró-reitora 

de Graduação da UFRRJ



RuRal Semanal
Informativo da UFRRJ
ANO XXIII - n° 2 - 7 a 13 de março de 2016

Reitora: Ana Maria Dantas Soares | Vice-Reitor: Eduardo Mendes Callado | Pró-Reitor de Assuntos Administrativos: Pedro Paulo de Oliveira Silva | Pró-Reitora de As-
suntos Financeiros: Nidia Majerowicz | Pró-Reitor de Assuntos Estudantis: Cesar Augusto da Ros | Pró-Reitora de Ensino de Graduação: Ligia Machado | Pró-Reitora de 
Extensão: Katherina Coumendouros | Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação: Roberto Carlos Costa Lelis | Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento 
Institucional: Valdomiro Neves Lima || COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Coordenadora de Comunicação Social: Cristiane Venancio | Jornalistas: Aline Avellar, 
Fernanda Barbosa e João Henrique Oliveira | Secretário: Daniel Dias | Estagiários:  Bruna Somma, Caroline Feijó, Larissa Bozi Lima, Luis Henrick Teixeira e Natália Loyola | 
Capa: Larissa Bozi Lima | Diagramação: João Henrique Oliveira | Projeto Gráfico: Raomi Pani || Redação: BR 465, Km 47. UFRRJ, Pavilhão Central, sala 131. Seropédica, RJ. | 
CEP: 23897-000 | Tel: (21) 2682-2915 | E-mail: comunicacao@ufrrj.br | Portal: www.ufrrj.br | Impressão: Imprensa Universitária | Tiragem desta edição: 1500 exemplares

Expediente /universidadefederalrural/universidadefederalrural @ufrrjbr

Informes Gerais

#ruralnafoto

h
tt

p
:/

/q
-r

.t
o

/0
y

S
7

O CineCasulo apresenta, em 9 de março (quarta-feira), às 19h, no Auditó-
rio Gustavo Dutra (câmpus Seropédica), o filme O Regresso, de Alejandro 
González Iñárritu (2015). Sinopse: 1822. Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) 
parte para o oeste americano disposto a ganhar dinheiro caçando. Ataca-
do por um urso, fica seriamente ferido e é abandonado pelo parceiro John 
Fitzgerald (Tom Hardy). Mesmo com toda adversidade, Glass consegue so-
breviver e inicia uma árdua jornada em busca de vingança.

PROJETO IMPOSTO DE RENDA

O Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) e a coordenação do Curso de 
Ciências Contábeis da UFRRJ, em parceria com a Prefeitura de Seropédica (Se-
cretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável) realizará, de 28 de 
março a 28 de abril, o projeto Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF 2016. O 
objetivo é elaborar e enviar a declaração de residentes em Seropédica e adja-
cências. Este ano, o local do projeto será a Sala do Empreendedor (em cima da 
Caixa Econômica), no centro de Seropédica, e o atendimento será de segunda 
à sexta-feira, de 13h às 17h. Serão distribuídas senhas diárias para o atendi-
mento. Mas informações pelo email projetoirpf@gmail.com.

PROCESSOS SELETIVOS DA PROExT

A Pró-Reitoria deExtensão (Proext/UFRRJ) oferece vagas em cinco pro-
cessos seletivos. Confira:

preparatório para o enem (seropédica) – seleção de alunos.  O curso 
atenderá alunos que tenham concluído ou estejam concluindo o ensino 
médio, residentes preferencialmente em Seropédica.

preparatório para o enem (seropédica) – seleção de bolsistas de apoio 
técnico. São oferecidas 14 vagas.

preparatório para o enem (nova iguaçu) – seleção de alunos. Inscrições 
abertas, entre 16 e 18 de março, para o Curso Preparatório Éthos, que 
atenderá alunos residentes preferencialmente em Nova Iguaçu.

preparatório para o enem (nova iguaçu) – seleção de Bolsistas de apoio 
técnico. Concessão de cinco vagas.

edital Biext 2016. Seleção para projetos sob coordenação de professor 
ou técnico-administrativo de nível superior, lotados em unidades acadê-
micas e administrativas da UFRRJ, pró-reitorias, Colégio Técnico da Rural 
(CTUR) e Centro de Atenção Integral à Criança Paulo Dacorso Filho (CAIC).

Para consultar os editais, acesse http://goo.gl/zbtxPN

UFRRJ é PARCEIRA DE EVENTO INTERNACIONAL

A I Conferência Internacional sobre Investigação e Desenvolvimento Sus-
tentável em Regiões de Montanha e a X Convenção Europeia da Montanha 
vão integrar o Mountains 2016, a ser realizado em Bragança, Portugal de 
3 a 7 de outubro de 2016. A Rural é uma das parceiras do evento, que 
pretende a criar redes de investigadores e instituições entre os países 
de língua portuguesa. Mais informações em http://goo.gl/S54A0h

SEMANA ACADêMICA DE LICA

O curso de Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas (Lica) vai realizar a 9ª 
edição de sua Semana Acadêmica, entre os dias 21 e 24 de março. O tema 
do evento é “Educação, Ciências e Meio Ambiente”. A Semana é gratuita, 
apresentando palestras, minicursos, mostras de curtas-metragens, sarau 
cultural, coffee break, entre outras atividades. Inscrições e mais informa-
ções no site semalicaufrrj.wordpress.com.

O tema da última semana foi “cheguei à rural!”. A foto foi tirada 
por João Victor A. Arantes (@joao__arantes.) "Aqui é AGRONOMIA!! 
#UFRuralRJ #Agronomia #Veteranos #Bixoes". Além de a fotografia 
sair aqui no Rural Semanal, também a colocaremos na página oficial 
da UFRRJ no Facebook (facebook.com/universidadefederalrural). O 
tema da proxima semana é “mulheres da rural”. Participe!

CURSO DE ExTENSÃO

Estão abertas as inscrições para o curso de extensão "Libertação, descoloni-
zação e dupla consciência latino-americana: desafios e perspectivas hoje", 
a ser realizado de 29 a 31 de março no Salão Verde (IE/UFRRJ), câmpus 
Seropédica.  O curso tem como objetivo geral debater a construção de um 
pensamento autenticamente latino-americano. Para tal, serão apresentadas 
ferramentas conceituais elaboradas ao longo do processo histórico de for-
mação da América Latina. 

Carga horária: 12 horas (três encontros de 4 horas). Docente: Bruno Simões 
Gonçalves. Horário: das 18h às 22 horas. Mais informações e inscrição em 
http://r1.ufrrj.br/lapsiafro/curso1/index.php


