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daarg, Nagrad E dra rECEbErÃo 
SolICItaÇõES atravéS dE 

formulárIoS obtIdoS No SItE

CONECTE-SE À 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

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) deu, recentemente, mais um passo para a otimização do atendi-
mento a seu público. Desde 12 de abril, estudantes, professores e coordenadores de cursos não neces-
sitarão mais se deslocar à sede da Prograd, em Seropédica, ou a seus Núcleos de Apoio a Graduação 

(Nagrad), em Nova Iguaçu e Três Rios, para obter os formulários das requisições. Para maior comodidade dos 
solicitantes e visando um atendimento mais ágil, cerca de 20 formulários ao Departamento de Assuntos Acadê-
micos e Registro Geral (Daarg), à Divisão de Registros Acadêmicos (DRA) e ao Nagrad pas-
saram a ser disponibilizados diretamente no Portal da Graduação (http://goo.gl/9wwl2J). 
Com a mudança, o solicitante deverá apenas acessar o site, fazer o download (baixar) do 
formulário a partir de qualquer computador conectado à internet e apresentar a requisi-
ção preenchida no respectivo setor. Antes, era necessário comparecer à Pró-Reitoria ou 
seus Núcleos, uma vez mais, para também retirar o documento de solicitação. 

É possível acessar os formulários, que foram reformulados, de duas maneiras. A primeira é através da “aba 
flutuante” do Portal da UFRRJ. Basta passar o mouse sobre a área da Graduação e clicar no tópico “Formulá-
rios Acadêmicos” disponível na sessão “Aluno”. O método alternativo é acessar o Portal da Graduação e clicar 
no tópico “Formulários Acadêmicos” na sessão “Secretaria”. ▪
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Venícios Oliveira é mineiro e graduado 
em Ciências Contábeis pela Universida-
de Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM) e, atualmente, graduando 
de Administração Pública na Rural. Estagiário 
da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica 
e Tecnológica da Universidade Rural (Fapur), 
ele nos contará um pouco sobre sua viagem 
a Brasília. Venícios teve a oportunidade de ir à 
capital brasileira para participar do Programa 
Estágio-Visita de Curta Duração. O passeio, 
oferecido pela Câmara dos Deputados, possi-
bilita a universitários de todo o país o acesso 
a conhecimentos relacionados ao funciona-
mento da Câmara e a forma de atuação de 
seus representantes, incentivando a partici-
pação democrática e o exercício da cidadania.

Jornal da Graduação (JG): Como você teve 
acesso ao Programa e como ele é?
Venícios (V): O Programa é oferecido pela 
própria Câmara dos Deputados. Eles orga-
nizam esse estágio mensalmente e reúnem 
aproximadamente 70 universitários de todo 
Brasil. O evento tem o objetivo de fazer 
com que o estudante conheça, de perto, 
por uma semana, um pouco da dinâmica 
dos bastidores na Câmara. Para participar, é 
preciso que um deputado federal faça uma 

indicação. Essa parte é a mais concorrida, pois cada depu-
tado só pode indicar dois alunos por ano. Depois de muito 
tempo mandando e-mails pedindo a indicação, consegui o 
que precisava com um deputado do Espírito Santo, fiz mi-
nha inscrição e deu tudo certo. Qualquer universitário pode 
participar. Essa é a única exigência. É uma experiência que 
realmente vale a pena. 

JG: Qual era a função desses 70 estagiários nesse perío-
do? O que vocês faziam durante essa uma semana?
V: As atividades eram dinâmicas e intensas e duravam pra-
ticamente o dia todo. Elas iam desde aulas dialogadas e al-
gumas palestras até simulações. Temas como democracia, 
parlamento e reforma política foram abordados. Também 
realizamos visitas institucionais a diversos setores como a 
Câmara e ao Supremo Tribunal Federal. Me envolvi bastante 
com todas as atividades. Eu tive a oportunidade de visitar 
o setor de contabilidade e orçamento, devido a minha for-
mação, e foi bastante gratificante conhecer todo funciona-
mento daquele local. Também tivemos um encontro com 
deputados, quase um bate-papo, no qual podemos sair da 
formalidade e fazer perguntas a eles.

JG: Você comentou que em um dos dias foi realizada uma 
simulação, como aconteceu? 
V: Diante de toda teoria no decorrer da semana, nós tam-
bém pudemos ter uma vivência prática, na simulação final, 
que foi muito gratificante. Foi a Simulação das Comissões. 
Nós recebemos um tema e todo material para estudo, nos 
distribuímos em funções, e da mesma forma que fazem 
os deputados, nós também fizemos. Esse dia foi muito es-
pecial, pois tivemos a oportunidade de praticar tudo que 
aprendemos durante aquela semana.

JG: Com relação ao lado financeiro, houve alguma ajuda de 
custo por parte do evento?
V: Sim, com certeza. Toda hospedagem, alimentação e o trans-
lado diário até o Congresso Nacional foi por conta da Câmara 
dos Deputados. A passagem até Brasília foi eu mesmo quem 
comprei, esse é o nosso único custo.

JG: O Programa de Estágio atendeu suas expectativas?
V: Mais do que atender minhas expectativas, o programa su-
perou tudo que eu imaginava. Nós brasileiros, temos uma ima-
gem nada agradável da Câmara em nossas mentes. Mas a par-
tir do momento em que você está lá e tem a oportunidade de 
conhecer de fato como é o funcionamento, você pode perce-
ber que aquilo ali não é toda essa estrutura de desorganização 
que formamos em nossa mente, é bonita, é organizada. ▪

aPrENdIzado Para uma vIda toda

►ana beatriz Paiva

PROGRAD fala AÍ, aluno

Experiência. Venícios na Praça dos Três 
Poderes, durante Programa Estágio-Visita

SUGESTÃO DE PAUTAS

O que você quer ver no Jornal da Gradu-
ação? Nós queremos saber. Se você tem 
alguma sugestão de pauta, crítica ou elo-
gio entre em contato conosco através de 
nossas redes sociais (disponíveis ao lado) 
ou através do e-mail da Assessoria de Co-
municação: assessoriaprograd@ufrrj.br.



Gabriel Rabelo Labres é aluno do 5º 
período de Turismo do Polo São 
Gonçalo do Cederj. Nós conversa-

mos com ele para entender toda sua expe-
riência em cursar a graduação à distância 
pelo Consórcio o qual a UFRRJ e mais sete 
instituições de ensino superior fazem par-
te. Gabriel garante que não se arrepende 
da escolha e considera muito tranquilo o 
contato com a Universidade. 

Jornal da Graduação (JG): Por que optou 
pelo Cederj? 
Gabriel (G): Trabalho muito e preciso apro-
veitar meu tempo restante da melhor ma-
neira possível, por isso achei a proposta de 
cursar a graduação à distância bem viável e 
adaptável a minha rotina. 

JG: Como é a experiência de realizar uma 
graduação à distância?
Acho muito boa e me vi surpreendido 
com a qualidade dos tutores e veracidade 
da instituição.

JG: Como você consegue se organizar para 

O ônibus interno da Rural, carinhosamente apelida-
do de “Fantasminha”, circula o dia todo na Univer-
sidade e passa por todos os institutos do Câmpus 

Seropédica. Ele também é utilizado como transporte para 
o “Km 49”, área central do município, onde muitos estu-
dantes residem. De acordo com o Setor de Transportes do 
Câmpus Sede, cerca de 1.200 alunos utilizam o serviço to-
dos os dias. Segundo o responsável pelo processamento de 
dados da seção, Henrique Rodrigues, os horários de circu-
lação dos veículos sofrerão alterações, em breve, devido a 
solicitações do Movimento “Me Avisa Quando Chegar”. A 
alteração visa atender melhor os horários de aula dos alu-
nos e consequentemente sua segurança na circulação pelo 
câmpus. Confira abaixo a tabela com os atuais horários e 
também percursos do "Fantasminha".
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“Na CorrErIa do dIa a dIa, SEm
o CEdErj, talvEz NÃo foSSE 

PoSSívEl fazEr a graduaÇÃo”

traNSPortE uNIvErSItárIo: uma 
mÃo Na roda Para oS ruralINoS

►letycia Nascimento

►letycia Nascimento

conduzir os estudos a distância numa rotina de trabalho? 
Eu monto meus horários de estudos, de acordo com meu 
ofício. Se não fosse Cederj, não conseguiria assistir aulas 
presenciais com frequência. 

JG: Acha que o curso à distância tem sido benéfico a você?
Claro que sim. Vejo como grande oportunidade de cresci-
mento intelectual e profissional. 

JG: E em relação à comunicação com a Rural, tem problemas? 
O serviço é ótimo! Quase não preciso entrar em contato 
para resolver problema algum, e quando precisei, fui pron-
tamente atendido, mesmo sendo durante aquele período de 
greve dos servidores. 

JG: Durante a graduação, qual foi a experiência que mais 
lhe marcou até agora? 
As visitas técnicas. Elas abriram meus olhos, me fizeram en-
trar na história e assimilar todos os conteúdos da graduação 
de forma mais clara e prática. ▪

cederjPOR DENTRO DA RURAL
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Vestibular Cederj 2016-2

Já estão abertas as inscrições para o Vestibular Cederj 
2016-2. São mais de sete mil vagas distribuídas pelas uni-
versidades participantes do Consórcio.

A inscrição deve ser feita através do site do 
Vestibular Cederj (http://goo.gl/yxtAfE).  É cobra-
da uma taxa no valor de R$73 para inscrição, que 
termina na primeira quinta-feira (05) de maio. 

O vestibular será aplicado no dia 04 de junho de 2016, 
às 9h, e terá duração de cinco horas. As provas consistem 
na realização de uma redação, de quarenta questões de 
múltipla escolha e de cinco discursivas, de acordo com 
o curso pretendido. Recomenda-se chegar ao local com, 
pelo menos, uma hora de antecedência. Os portões dos 
locais de provas serão fechados às 8h50.

A matrícula dos aprovados e a inscrição nas disciplinas 
ocorrerão nos dias 30 de junho e 1º de julho, nos polos 
regionais da instituição escolhida, das 10h às 
19h. A documentação necessária e outras in-
formações encontram-se disponíveis no edital 
do concurso, acesse: http://goo.gl/dW1Cqo.

Flexibilização. EaD é opção para aqueles 
que necessitam controlar melhor o tempo

Transporte entre câmpus
Desde 2013, a Universidade também dis-

ponibiliza transporte gratuito entre os câmpus 
de Nova Iguaçu (NI) e Seropédica. A conquista 
veio após solicitações dos alunos junto à Pre-
feitura Universitária e o Setor de Transporte de 
NI. O serviço é disponibilizado para qualquer 
aluno da UFRRJ e, para utilizá-lo, é preciso fazer 
um cadastro prévio, já que a quantidade de va-
gas é limitada. A inscrição deve ser feita no se-
tor de transporte do Instituto Multidisciplinar. 
A van sai do Câmpus Nova Iguaçu 12h30 com 
destino a Seropédica e retorna às 17h, com sa-
ída do Pavilhão Central do Câmpus Sede.

Os alunos do Câmpus Três Rios (TR) tam-
bém podem contar com o transporte, mas 
não de forma fixa e diária. Para solicitar o 
transporte entre câmpus, basta preencher 
um formulário disponível no site do Instituto 
(http://www.itr.ufrrj.br/portal/) e entregá-lo 
no Setor de Transporte de TR. Também fica 
disponível aos alunos a agenda de viagens à 
Seropédica solicitada pelos professores do 
ITR, de maneira que qualquer aluno pode 
encaixar-se nos horários e seguir viagem 
junto aos docentes. 

O responsável pelo setor, Paulo Chaves, 
garante e se orgulha de dizer, que mesmo 
que o transporte não seja diário, 100% da 
demanda é atendida. ▪
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► Kleber Costa, ana beatriz Paiva e letycia Nascimento

Uma quarta-feira diferente. No dia 27 de abril, o Mo-
vimento “Me Avisa Quando Chegar”, com o apoio 
da Reitoria da UFRRJ, realizou um dia inteiro de ati-

vidades voltadas para a sensibilização da comunidade uni-
versitária sobre violência de gênero em suas mais diversas 
instâncias. A ação foi aprovada tanto pelo Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Extensão quanto pelo Conselho Universitário, 
nos dias 19 e 20 de abril respectivamente. Assim, as ativida-
des em sala de aula foram suspensas para que todos pudes-
sem participar da programação proposta.

Intitulado “Dia de Luto e de Luta”, a ação também acon-
teceu em outras universidades do país em apoio às mulhe-
res da UFRRJ. No Câmpus Seropédica houve a participação 
de mais de 800 alunos da instituição, de acordo com levan-

tamento realizado pela Assessoria de Co-
municação da Prograd.

As atividades se espalharam por quase 
toda a instituição e permitiram que profes-
sores, estudantes, membros da Administra-
ção Central e técnicos pudessem participar 
da programação.

Um dos primeiros espaços propostos 
foi a realização de uma mesa redonda no 
Salão Vermelho do Instituto de Ciências 
Biológicas e da Saúde, logo pelo início da 
manhã. Com o tema “Violência a mulher: 
da denúncia à acolhida”, a atividade reuniu 
professores e alunas de diversos cursos da 
Universidade para debater e entender todo 
o processo de atendimento à mulher abu-
sada, o que é o abuso e como a violência de 
gênero afeta as relações psicossociais.

O Pavilhão Central contou com a realiza-
ção de dois eventos simultâneos. A mesa “A 
universidade como espaço de discussão e 
luta contra a violência de gênero e o racis-
mo”, no Auditório Gustavo Dutra, que teve 
a presença da reitora da UFRRJ, Ana Maria 
Dantas Soares. No evento, promovido pela 
Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos, a 
reitora disse que repudia os casos de abu-
sos acontecidos não somente na Rural, mas 
também em outras universidades:

"O estranhamento que causa é o acon-
tecimento dessas violências por pessoas 
que estão se constituindo enquanto profis-
sionais, que estão se formando para atuar 
no mercado de trabalho. Nós repudiamos o 
ato ainda mais por isso. É deprimente acon-
tecer em nossa sociedade, ainda mais den-
tro de uma instituição de conhecimento."

O outro evento da manhã no Pavilhão 
Central foi o debate “Violência contra a mu-
lher nos câmpus da UFRRJ”, realizado pelas 
pró-reitorias de Graduação e de Assuntos 
Estudantis no Auditório Hilton Salles. Duran-
te o evento, o chefe da Divisão de Guarda e 
Vigilância, Renan Canuto, apresentou dados 

Resistência. Coletivo de Mulheres Negras Alice Bruno organizou 
no RU uma apresentação cultural sobre representatividade negra

gruPo dE mulhErES E rEItorIa da ufrrj 
rEalIzam o dIa dE luto E dE luta
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Erica Paes, coordenadora do curso de Direito, abriu a 
discussão com um panorama histórico da representação da 
mulher na sociedade e declarou:

“No decorrer da história, a mulher sempre foi conside-
rada como objeto, até mesmo judicialmente. Nós éramos 
tratadas como propriedade do pai e depois do marido. Para 
assinar qualquer documento precisávamos do reconheci-
mento de um homem. Houve época em que até mesmo o 
direito de ter um CPF próprio, lhe era privado.”

Logo depois, Erica abordou o assunto ‘casamento’ e tra-
tou de explicar sobre o Estatuto da Mulher Casada, da Lei do 
divórcio e da constituição de 1988, que foram passos impor-
tantes para a libertação e o reconhecimento da identidade 
da mulher. No mesmo contexto, a professora Maria Luiza 
falou sobre o surgimento da Lei Maria da Penha, e contou a 
história da personagem publicada no livro “Maria da Penha 
- Lei Com Nome de Mulher”, que inspirou a lei. Fato curioso 
destacado por Maria Luíza foi que, coincidentemente, a his-
tória de Maria da Penha começou em um alojamento uni-
versitário, informação que agitou ainda mais os presentes 
mobilizados pelas palavras da professora.

Mas não foram somente elas que marcaram presença no 
Dia de Luto e de Luta não. Ao mesmo tempo em que se dis-
cutia sobre os Direitos das Mulheres no Hilton Salles, aconte-
cia uma roda de conversa só para os homens no Auditório do 
Pavilhão de Aulas Teóricas. Foi um espaço reservado apenas 
para o público masculino onde eles puderam tirar dúvidas e 
conversar sobre feminismo, machismo, diferenças fisiológicas 
entre homem e mulher, parto, relacionamentos, dentre outros 
assuntos. Cinco representantes do "Me Avisa Quando Che-
gar", mediaram a roda de conversa que reuniu cerca de 130 
pessoas, sendo o público majoritariamente do sexo masculino.

Às 16h, uma pausa para o entretenimento, que tomou con-
ta da Rural. Diversas oficinas ocorreram em todo o câmpus. Os 
participantes interessados puderam escolher entre diversas ati-
vidades que foram desde oficinas de bambolê, tecido, batucada 
feminista, dança do ventre, capoeira e até uma de turbante e 
outra de biojóias alegrou a tarde de luta. 

À noite, mais palestras, debates e discussões que buscaram, 
a todo custo, sensibilizar a Comunidade Universitária sobre a 
violência de gênero e os direitos femininos, incentivando a todas 
as mulheres a serem o que quiserem ser, a fazer suas próprias 
escolhas e a receber o devido respeito por cada uma delas. ▪
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sobre ocorrências no Câmpus Seropédica. O 
debate tratou de temas como a criação de 
um protocolo e de um núcleo de atendimen-
to às vítimas de violências - no plural mes-
mo, seja ela qual for.

Já no Auditório do Instituto de Agronomia, 
os participantes se reuniram para tratar de um 
tema ainda delicado para o curso: “O papel da 
mulher na pesquisa e nas agrárias”. Lutando 
para desconstruir os estereótipos em cima do 
curso, as mulheres da Agronomia expuseram 
seus direitos com muita parceria e dinâmica:

“Há lugar para a mulher nessa área sim, 
seja no laboratório ou com a enxada na 
mão”, como comentou a aluna do 10º pe-
ríodo do curso, Larissa Cabral.

A manhã na Universidade Rural termi-
nou com uma Roda de Conversa no Sindica-
to dos Trabalhadores em Educação da Uni-
versidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(Sintur). O espaço promoveu o diálogo entre 
técnicas, servidoras, alunas e alunos, profes-
sores e professoras a respeito dos abusos e 
coações diárias sofridas pelas mulheres em 
suas mais diversas áreas de convívio.

Logo no início da tarde, o Coletivo de 
Mulheres Negras Alice Bruno realizou uma 
intervenção no Restaurante Universitário. 
Elas gritaram e cantaram para quem quises-
se ouvir que não se calarão mais mediante 
o racismo. que é sofrido desde a infância.  

Do direito da mulher ao respeito
por suas escolhas

A parte da tarde foi ainda mais agitada. 
Estudantes, especialmente as mulheres, 
lotaram as programações. No Hilton Salles, 
uma roda de conversa fez o local transbor-
dar de gente que ocupava até o palco e a 
parte de fora do auditório. Para tratar dos 
direitos das mulheres, do Estatuto da Mu-
lher Casada e da Lei Maria da Penha, foram 
convidadas para compor a mesa a professo-
ra Erica Paes e Maria Luíza de Oliveira, que 

MATÉRIA DA CAPA
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Lígia Machado, pró-

reitora de Graduação, 

discursa durante evento 

voltado para o público 

masculino. A reitora, Ana 

Maria Dantas Soares, 

participou da abertura 

das atividades no 

Gustavão.

Na Mesa realizada no Instituto de 
Agronomia, aconteceu um debate sobre 

o papel das mulheres nas pesquisas e nas 
agrárias com alunos e alunas da área.

Roda de Conversa no Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação da Universidade 

Rural (Sintur) discutiu sobre a precarização 

do trabalho da mulher no espaço da 

Universidade.

Coletivo de Mulheres Negras realizou 
uma intervençóes no Restaurante 

Universitário e na Praça da Alegria e 
acompanhou de perto a programação

do Dia de Luto e de Luta.

Durante intervenção no RU, participantes 

do Coletivo de Mulheres Negras 

conduziram encenação que tratava sobre 

a mulher negra oprimida e coagida.

Diversas oficinas foram realizadas no Dia de 
Luto e de Luta. Atividades

aconteceram na Praça da Alegria e no ICBS.

Evento direcionado aos homens, no PAT, permitiu que eles conversassem sobre questões
como machismo, feminismo, diferenças fisiológicas entre homem e mulher, dentre

outros assuntos. Vice-reitor, Eduardo Mendes Callado compareceu ao evento.

Evento que tratou dos 

direitos das mulheres, 

do estatuto da mulher 

casada e da Lei Maria da 

Penha deixou o Auditório 

Hilton Salles lotado na 

tarde do dia 27 de abril.
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o "dIa dE luto E luta" No 
CâmPuS trêS rIoS

►aline avellar

ITR

No “Dia de Luto e de Luta contra a 
Violência às Mulheres na UFRRJ”, o 
Câmpus Três Rios não ficou de fora. 

O evento reuniu professores, estudantes 
e técnico-administrativos no auditório do 
Instituto Três Rios da UFRRJ (ITR) na noite 
daquela quarta-feira (27). O movimento, 
organizado pelo recém criado Coletivo de 
Mulheres da UFRRJ – ITR, teve como objeti-
vo principal tratar da temática da violência 
contra a mulher: assédio, estupro, desi-
gualdade de gênero, dentre outros. Foram 
realizados debates, exibição de curtas e pa-
lestra ministrada pelo professor do Depar-
tamento de Direito, Humanidades e Letras 
Irapoan Nogueira Filho. Na mesa, também 
esteve presente a aluna do Câmpus Seropé-
dica, Roberta Medeiros.

A estudante do 9º período de Direito de 
Três Rios e integrante do Coletivo de Mulheres 
UFRRJ – ITR, Caroline Menezes, considera a 
discussão relevante. Para ela, a questão mere-
ce ser debatida pela Comunidade Acadêmica:

“Acredito que essa reflexão é de ex-
trema importância. Com o lançamento da 
campanha ‘Me Avisa Quando Chegar’, orga-
nizada pelas ruralinas de Seropédica, após 
vários registros de assédios e até mesmo 
de estupros dentro da universidade, nós do 
ITR não poderíamos ficar de fora, tanto em 

apoio a esse movimento, quanto para falarmos dos nossos 
casos, do que acontece aqui no ITR.”

Ainda segundo Caroline, após a criação do Coletivo de 
Mulheres no ITR/UFRRJ, em 8 de março deste ano, começa-
ram a surgir denúncias de casos de assédio a alunas e outras 
violências em festas estudantis:

“A maioria dos casos que chega até nós é de alunas do 
ITR que em festas e sob efeito de álcool foram forçadas a 
ficar com alunos. Isso é uma violência, visto que nós mulhe-
res geralmente temos menos força física que os homens e, 
sob efeito de bebidas alcoólicas, ficamos ainda mais vulnerá-
veis. As pessoas precisam entender que ficar junto só deve e 
pode acontecer com o consentimento de ambas as partes”.

A Direção do ITR/UFRRJ está solidária à campanha pelo 
fim da violência contra as mulheres na UFRRJ:

“Esse tipo de campanha é muito importante. Esperamos 
que esses casos de violência sejam apurados o quanto antes 
e que não tenhamos mais registros como esses na UFRRJ”. ▪

11
Participação. Roberta Medeiros (esq.) e Irapoan 
Nogueira Filho (dir.) fomentaram discussão no ITR
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Conscientização. Comunidade Acadêmica do ITR também discute sobre violência 
contra a mulher; evento reuniu professores, estudantes e administração do Câmpus

opinião
"O Dia de Luto e Luta foi a concretização da união das mulheres nesse movimento. Cheguei por volta das 11h 

e o clima entre as pessoas era diferente. Era o dia simbólico do movimento. 
O dia de parar tudo e todos, abrir os olhos, dar espaço para conhecer e 
aprender um pouco sobre essa luta presente na vida de mulher e de univer-
sitária. Mulheres pintadas, usando preto, batucando, cantando o hino que 
nos representa foi apenas um dos momentos desse dia incrível. Desde o ato 
da intervenção no bandejão até a oficina de bambolê, vemos a diversidade 
que a nossa universidade traz e como faz diferença quando a comunidade 
dela participa de verdade. A palestra sobre a história dos direitos das mu-
lheres foi incrível e muito esclarecedora, assim como a ideia da palestra com 
os homens para falar sobre machismo foi genial, já que eles têm um papel 
importante no machismo cotidiano. Orgulho é o sentimento que define esse 

dia e força é a palavra que define as mulheres dessa universidade. Ruralina é revolução!"
►anna Carolina Castro – 1º período de jornalismo.

"Me chamo Thaís sou estudante do curso de História da UFRRJ. Desde bem cedo, praticamente já quando entra-
mos na universidades, nós, mulheres estudantes, temos contato com a violência no nosso dia-a-dia. Por conta 
disso, sempre me organizei nos movimentos de luta das mulheres contra a 
violência. Acredito que o caso de estupro acontecido no Quiosque da Reitora 
foi um divisor de mares na nossa luta. A partir dali, o movimento se tornou 
de massas. As mulheres se uniram de uma forma histórica e, a cada ato, 
a cada conquista, percebemos a importância de nos organizarmos mais. 
Conquistamos o dia 27, aprovamos nos Conselhos Universitários. O dia 27 
simboliza uma luta de muitos anos pra gente, foi um dia de concentração de 
forças. Eu na comissão de comunicação externa com as demais minas con-
seguimos articular um movimento nacional e universidades como a Ufpe, 
UFMT, Unila, Unesp, Ufba, UFSC, Uema e muitas outras construíram juntas 
um dia de luta contra a violência à mulher e pela reabertura dos concursos 
pra guarda universitária. A partir do dia 27, começamos uma mobilização 
para além da Rural, estamos num momento de união das mulheres estudantes do Brasil. Saibam, haverão mui-
tos dias 27, esse é o começo de uma unidade de enfrentamento. É pela vida das mulheres".
►thaís Xavier assumpção – 5º período de história.

“A gente sai daqui hoje animado com esse dia, e com a certeza que o 
lugar da mulher é nas agrárias sim, o lugar da mulher é onde ela quiser. 
As que quiserem ir pro campo pegar a enxada podem fazer isso, as que 
quiserem trabalhar em laboratório também podem, mas isso tem que 
ser uma escolha da mulher e não uma imposição da sociedade. Ter um 
espaço no Instituto de Agronomia no Dia de Luto e de Luta foi muito 
importante, por ser um curso tão tradicional, com maioria de homens, 
e por toda insistência de perfil machista nos cursos de agrárias no ge-
ral. O que a gente fez foi um fato histórico na Universidade. Estamos 
muito felizes com a participação da galera. Então a gente viu que é por 
aí mesmo. Temos que lutar pelas mudanças sempre e esse dia serviu 
para mostrar que a galera veio para mudar sim. Nós vimos que não 
estamos sozinhas.”
►larissa Cabral – 10º período de agronomia.
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ROLEZINHO

O Projeto de Equoterapia do Pibid realizou o II Encontro de 
Prática Equoterápica na Rural, no dia 05 de abril. O evento 
reuniu professores, bolsistas, pais e alunos da rede municipal 
de ensino. A organização do evento foi realizada em reuniões 
interdisciplinares semanais para planejar todas as atividades 
e circuitos a serem trabalhados. De acordo com os bolsis-
tas, por enquanto, o projeto só trabalha com autistas, mas 
terá seu atendimento ampliado, em breve, assim que o novo 
galpão de Zootecnia ficar pronto.

“Questões de um Brasil Contemporâneo”. Este foi 
o tema abordado pela III Semana Acadêmica de 
Geografia, que ocorreu entre 11 e 15 de abril, em 
Seropédica. O evento contou com a realização de di-
versos minicursos, palestras e debates que trataram 
e aprofundaram temas desde a crise hídrica e agri-
cultura familiar até a situação política do Brasil. Ao 
abordar as dimensões da Agroecologia no cenário 
atual, o professor de Educação do Campo Igor de 
Carvalho apresentou algumas definições da atuação 
para diferentes autores. No último dia do evento, a 
professora Flávia Vieira promoveu um debate e re-
flexão sobre a crise política no país.

O Centro Acadêmico de Comunicação (Caco) 
realizou no dia 26 de abril o II CineCaco de 
2016 com o documentário: "A Revolução Não 
Será Televisionada"! A exibição, que foi segui-
da de um debate entre os presentes, aconte-
ceu no Auditório do PAT. A produção audiovi-
sual conta a história de dois cineastas que, em 
missão na Venezuela, se encontram no meio 
de um golpe de estado contra o governo do 
Presidente Hugo Chávez. Uma sequência cho-
cante e sem precedentes que mostra o pri-
meiro golpe do mundo a ser televisionado.

 III Semana Acadêmica de Geografia / Câmpus Seropédica

CineCaco exibe documentário 

II Encontro Equoterápico 

Nos dias 28 e 29 de abril a Vital Jr (Empresa Júnior de Zootecnia da Rural) promoveu um Curso de Balancea-
mento de Rações. O curso teve como finalidade instruir os participantes no uso do programa Supercrac, 
para balanceamento de rações de baixo custo. A sede da Vital Jr fica no Instituto de Zootecnia Da UFFRJ, 
prédio do Departamento de Avaliação e Reprodução Animal.

Vital Jr Rural 
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