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Um novo semestre se inicia com a che-
gada dos calouros (que começam a sua vida 
acadêmica nos diferentes câmpus e cursos de 
nossa Instituição) e dos veteranos que retor-
nam das férias. Todos eles, junto com seus 
professores e com os servidores técnico-ad-
ministrativos que lhes dão suporte, iniciam 
mais uma etapa de sua formação profi ssional 
e cidadã. Um semestre que começa atípico, 
em função de um necessário recesso escolar 
motivado pelas Olimpíadas, e que, por deci-
são dos Órgãos Superiores da Universidade, 
inicia em julho, para que os 100 dias indica-
dos por lei sejam cumpridos em 2016. 

Esse novo semestre começa com um 
chamamento forte contra a violência, seja 
qual for a forma em que ela se apresente, 
no entendimento de que o espaço de produ-
ção do conhecimento deve ser o espaço da 
diversidade, da pluralidade, da livre mani-
festação, e, sobretudo, do respeito. A busca 
das condições objetivas para que a comu-
nidade universitária se sinta segura deve 
ser uma constante, mas, aliada a ela, se faz 
fundamental a postura individual e coletiva 
a favor de um ambiente saudável, onde se 
partilham saberes os mais diversos. E onde, 
também, práticas culturais se entrelaçam, 
proporcionando uma troca constante, na 
qual se reforçam as identidades e constro-
em-se novas perspectivas de convivência. 

Estar com o outro, entendê-lo, respeitá
-lo e ajudá-lo a superar as naturais difi cul-
dades de uma vida universitária é o que se 
espera que a comunidade acadêmica propi-
cie aos seus novos integrantes, estimulando
-os a uma prática solidária, enriquecedora e 
promotora de uma formação que vai além 
daquela ofertada no conjunto das discipli-
nas que compõem cada currículo de curso, 
mas se colocam no espectro das práticas vi-
venciadas no cotidiano da vida universitária.

Num momento sombrio em que se pro-
paga um ideário de uma escola sem partido, 
entende-se fundamental que a universida-
de – que oferece à sociedade bacharéis e li-
cenciados, que signifi cam o futuro da nação 
– seja o lócus fundamental para a discus-
são sobre a realidade social, sobre a arte, a 
cultura, a ciência, a tecnologia, e de como 
estas podem impactar as gerações futuras 
e os próprios destinos dessa Nação, que se 
pretende autônoma, soberana, justa e igua-
litária. Sem essa discussão, a formação tor-
na-se instrução. E, nessa direção, o outro 
deixa de ser relevante e o que predomina é 
simplesmente um acúmulo de conhecimen-
tos, vazios de signifi cados, uma vez que o 
signifi cado é a apropriação individual, onde 
o que vale é o quanto cada um acumula em 
títulos e saberes. Assim, a construção cole-
tiva perde totalmente o sentido.

Boas-vindas a toda a comunidade, na 
perspectiva de continuarmos a construir 
uma Universidade Rural dinâmica, atuante 
e, sobretudo, que seja um espaço de troca, 
de partilha, de respeito, de vida! 

Boas-vindas

O Rural Semanal está de cara nova. O nosso jornal vem passando por trans-
formações gráfi cas desde sua criação, em 1994. Tais renovações trouxeram uma 
nova forma de experiência com a informação e com as relações entre texto e ima-
gem. O objetivo principal do novo projeto gráfi co é trazer maior prazer com a lei-
tura, incluindo mais ilustrações e infográfi cos para passar a informação de uma 
forma mais imediata. 

O novo Rural está composto por uma dinâmica nas suas fontes dos títulos e 
subtítulos – que, agora, variam de estilo e tamanho. As imagens não possuem mais 
um lugar fi xo, trazendo fl exibilidade para a diagramação do novo layout. As cores 
institucionais estão mais presentes. Porém, houve uma redução delas para valori-
zar as fotos e imagens. 

Assim, apresentamos nessa edição o novo Projeto Gráfi co do Rural Semanal, 
que na sua criação procurou fortalecer os principais objetivos de informação que a 
publicação deseja passar à comunidade acadêmica.

Patricia Perez, diagramadora da Coordenadoria de Comunicação Social 
da UFRRJ

Novo Projeto Gráfico do
Rural Semanal

Opinião

Calendário Acadêmico
Julho
25 – Início do 2º período letivo de 2016.

Agosto
5 a 21 – Recesso acadêmico dos 
Jogos Olímpicos. 

22 a 26 – Semana reservada para 
colações de grau (previsão).

Setembro
5 – Término do prazo para renova-
ção do trancamento de matrícula na 
UFRRJ através do Quiosque Alunos.

7 – Feriado nacional (Independência).

9  – Prazo fi nal para cancelar a ma-
trícula em uma ou mais disciplinas; 

data fi nal para solicitação de movi-
mentação interna.

15 – Dia para realização Atividades 
Coletivas e Interdisciplinares.

Outubro
10 – Prazo fi nal para solicitação de 
reingresso interno para nova modali-
dade/habilitação no mesmo curso de 
graduação da UFRRJ.

12 – Feriado nacional (Dia da Padroei-
ra do Brasil).

17 – Dia para realização Atividades 
Coletivas e Interdisciplinares.

28 – Feriado (Dia do Servidor Público).

1994 2016

Editorial
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Prontos para 
acolher
Pró-reitora adjunta de Assuntos 
Estudantis preside comissão que 
vai propor políticas de atendimento 
às vítimas de violência

Na Pró-Reitoria de Assuntos Es-
tudantis (Proaes) desde 2013, a 

professora Juliana Arruda já se de-
parou com casos de violência nas 
relações entre alunos. Como adjunta, 
atua ao lado do pró-reitor César Au-
gusto da Ros num setor que envolve 
questões de moradia, bolsas e alimen-
tação, assim como mediação e reso-
lução de conflitos. Depois de debates 
sobre violência contra a mulher, ini-
ciados em 2014, e do crescimento de 
movimentos discentes que denunciam 
a intolerância em relação a minorias, a 
UFRRJ deu início, em julho deste ano, 
à elaboração de uma política de as-
sistência às vítimas. Encarregada de 
presidir a comissão que vai construir 
as bases dessa iniciativa – apresen-
tando-a, em seguida, para análise do 
Conselho Universitário (Consu) – Julia-
na Arruda recebeu o Rural Semanal e 
deu detalhes sobre o tema.

Como surgiu a ideia de criar uma 
comissão que vai propor diretrizes 
para a Universidade lidar com ca-
sos de violência?

Juliana Arruda – As raízes estão em 
2014, quando começou uma discussão so-
bre violência contra a mulher. Foi um mo-
vimento organizado principalmente pelos 
sindicatos dos técnicos-administrativos 
(Sintur-RJ) e dos professores (Adur), além 
de representação discente (DCE), que cria-
ram o Comitê de Autodefesa da Mulher. Fo-
ram promovidos debates e um fórum, em 
dezembro de 2015, no qual foi definida uma 
pauta para construção de um protocolo de 
atendimento. Foi um primeiro passo para 

Entrevista

dar visibilidade ao tema, mas não estabeleceu metas e prazos efetivos. Em abril deste ano, 
fui convidada pela pró-reitora de Graduação, Lígia Machado, para participar do ‘Dia de 
Luto e Luta’, organizado pelo ‘Me avisa quando chegar’ [movimento de mulheres da UFR-
RJ]. Para a palestra, resgatei a pauta do fórum e notei que pelo menos seis pontos esta-
vam ligados ao acolhimento das vítimas de violência. Após esta constatação, a Proaes e a 
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) solicitaram uma reunião com a reitora, Ana Maria 
Dantas. Ela entendeu que seria necessário criar uma comissão, a qual foi instituída a partir 
da Portaria nº427/GR.

Em que medida a pressão dos movimentos organizados influenciou?
J. A. – O ‘Me avisa quando chegar’ deu uma sacudida, como um grito para não deixar mor-
rer esse debate. Vejo isso positivamente. Alguns colegas podem não entender assim, talvez 
preocupados com a imagem da Universidade. Mas acho muito ruim passarmos como uma 
instituição omissa. É muito pior saber que ocorrem casos de violação de direitos humanos 
e não falar sobre isso, não assumir essa pauta. Essa é minha opinião.

Qual o objetivo da comissão?
J. A. – Num primeiro momento, a intenção era construir o protocolo de atendimento às 
vítimas de violências, no plural. Mas, já no momento da primeira reunião, vimos que o 
protocolo é um instrumento dentro da política de acolhimento. Na verdade, essa comissão 
vai dar as diretrizes da política, como ela se estabelece, o que a Universidade consegue 
resolver internamente e o que tem de fazer em parceria com outras instituições. Nossa 
proposta estabelece três eixos: o antes, o durante e o depois da violência. No primeiro 
momento, estão previstas ações de acolhimento, prevenção e campanhas (como essa que 
estamos fazendo no início deste período). O durante seria o protocolo de atendimento; 
e o depois, todo o acompanhamento psicossocial e pedagógico necessário. Em cada eixo 
também estabelecemos marcos temporais, prevendo ações de curto, médio e longo prazo.

Quais os integrantes?
J. A. – Além de mim, na presidência, fazem parte a pró-reitora Ligia Machado; o diretor 
da Divisão de Guarda e Vigilância (DGV), Renan Canuto; a secretária da Prograd, Elisan-
gela Soares, com o intuito de representar os técnicos; a psicóloga Maria do Socorro Sousa 
de Araújo, pela Divisão de Saúde; o professor Marcos Pache, pelos docentes; e as estudan-
tes Priscilla Costa e Fernanda Silva, integrantes do ‘Me Avisa Quando Chegar’.

O que já foi feito e quais as perspectivas?
J. A. – J.A. – Já fizemos algumas reuniões e estabelecemos a metodologia de trabalho. 
Primeiro, estudamos experiências e documentos de outras instituições, principalmente 
da Região Sudeste. Agora, estamos elaborando questionários que vão buscar o olhar de 
grupos específicos em relação aos casos de violência. Assim, pretendemos ouvir os sindi-
catos, a área da saúde da Rural, o setor jurídico, a DGV e os estudantes – especialmente os 
ligados a coletivos do movimento negro, de mulheres, regionais, LGBTT e portadores de 
necessidades específicas. Também queremos disponibilizar, no site da UFRRJ, a primeira 
versão de nossa proposta, que estará aberta para colher sugestões da comunidade acadê-
mica. Imagino que em setembro teremos o material pronto, encaminhando-o à Reitoria e 
para a análise do Consu. 

Foto: CCS/UFRRJ

Pluralidade. Juliana Arruda que ouvir a 
comunidade acadêmica para elaborar 
parâmetros de acolhimento na UFRRJ
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Segurança
em pauta

Rural investe na 
contratação de 
empresa terceirizada 
para atuar em parceria 
com a Guarda 
Universitária

Eficiência. Controle de veículos 
ficará mais rigoroso com a 
chegada do novo período.

Cada novo período letivo 
traz consigo a esperança 

por mudanças e novidades. 
Quem circulou pelo pórtico do 
câmpus de Seropédica da Uni-
versidade Rural já deve ter re-
parado que algo está diferente. 
Uma empresa de segurança 
privada foi contratada para 
identificar e vistoriar a entrada 
e a saída de veículos da Insti-
tuição. Ações efetivas para a 
segurança de todos têm sido 
adotadas pela Administração 
Central.

Desde 2013, havia uma dis-
cussão sobre os problemas de 
segurança no câmpus. Uma das 
questões foi a grande quantida-
de de guardas antigos no servi-
ço e com idade avançada. Outro 
problema foi a extinção do car-
go de guarda universitário pelo 
MEC. Desta forma, a solução 
encontrada pela Instituição, 
em parceria com a Divisão de 
Guarda e Vigilância (DGV), foi 
a contratação de uma empresa 

terceirizada, a Best Vigilância 
e Segurança. Uma empresa da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, 
que trabalha na área há mais de 
dez anos e que determinou 16 
guardas para atender à Rural. 

A organização foi contra-
tada para atuar somente no 
pórtico da Universidade. A se-
gurança interna e as rondas 
no câmpus são de responsabi-
lidade da DGV. Eles fazem um 
trabalho em conjunto, mas suas 
funções são diferentes e bem 
definidas. 

Outras ações entraram em 
vigor para auxiliar a adaptação 
da Rural às novas demandas 
sobre segurança. Foram adqui-
ridos 45 novos coletes e 15 pis-
tolas elétricas; foi realizado um 
treinamento técnico não letal 
com as forças policiais da área 
e um mapeamento de pontos 
críticos dentro da Universida-
de. Também serão instaladas 
114 novas câmeras pelas áreas 
de risco da Instituição. A partir 
da contratação da empresa e da 

adoção de novas medidas de se-
gurança na Rural, o diretor da 
DGV, Renan Canuto, já perce-
beu a diminuição dos casos de 
violência dentro do câmpus.

— Alguns já não estão exis-
tindo por causa de toda essa po-
lítica de segurança que implan-
tamos na aquisição das viaturas 
(duas picapes), coletes balísti-
cos, os equipamentos não letais. 
Então, a partir daí, a gente veio 
garantindo uma maior efetivi-
dade nas ações da guarda, o que 
melhorou, agora, com a implan-
tação da vigilância terceirizada 
no portão, onde estamos tendo 
um controle maior — afirmou 
Canuto.

Uma das medidas adotadas 
pela Divisão foi o registro e a 
marcação de veículos que cir-
culam diariamente dentro da 
Rural com adesivos coloridos 
que facilitam a identificação de 
alunos, professores e servido-
res. Essa ação entrou em vigor 
no segundo semestre de 2016 
e pretende abranger todo o pú-

A gente veio 
garantindo uma maior 
efetividade nas ações 
da guarda, o que 
melhorou agora, com 
a implantação da 
vigilância terceirizada 
no portão, onde 
estamos tendo um 
controle maior.”
Renan Canuto, diretor da DVG

“

Fotos: Bruna Somma

Beatriz Rodrigues e Bruna Somma 

blico ruralino. O selo amarelo 
marca os veículos de técnicos 
e professores; o azul, os dos 
estudantes; e as cores verde e 
vermelho são para os prestado-
res de serviços à Universidade 
– como os que trabalham nos 
refeitórios e cantinas. 

— A pessoa que deseja soli-
citar o adesivo deve entrar no 
site da DGV, imprimir o for-
mulário, preencher, assinar e 
entregar em nossa sede (que 
fica atrás do Restaurante Uni-
versitário). Ou, caso prefira, se 
dirigir diretamente à Divisão 
e preencher o formulário na 
hora. Assim, em cinco minu-
tos, recebe o adesivo — expli-
cou Canuto. 

O cadastro dos veículos que 
receberão o selo será feito de 
segunda à quinta-feira, das 9h 
às 16h. Os carros que não pos-
suem vínculo com a Universi-
dade, como os de visitantes da 
Rural, receberão um cartão de 
visita que deverá ser entregue 
na saída do pórtico. 

Capa
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Readaptação da Guarda 

Uma peculiaridade da DGV 
é sua força de trabalho. Apenas 
50 homens têm a obrigação de 
manter a segurança de todo o 
câmpus de Seropédica, o segun-
do maior do Brasil. O problema 
disso não é somente o expedien-
te reduzido diante do tamanho 
da Universidade, como também 
a idade avançada dos guardas. 
Mais de 50% apresentam idade 
superior a 50 anos, alguns pos-
suem até mesmo 40 anos só de 
serviço. Essa estatística indica 
que o grupo viveu uma época 
em que os costumes e valores 
eram diferentes dos considera-
dos corretos atualmente. 

Para a representante do co-
letivo ‘Me avisa quando chegar’ 
e aluna de Ciências Sociais Ja-
mille Bezerra, os guardas ain-
da preservam resquícios dessa 
época e tratam as meninas de 
maneira ríspida e com julga-
mentos prévios. 

— Precisamos de um traba-
lho para a Guarda saber atender 
e respeitar as pessoas, sem juízo 
de valor. Saber acolher a diver-
sidade — disse a estudante. — 
Também temos de ter acesso a 
informações e aos veículos de 
denúncia aqui dentro. Precisa-
mos, por exemplo, de cartilhas 
para orientar os alunos novos. 

O grande desafio da guarda 
hoje em dia é, justamente, sua 
readaptação. Os tempos muda-
ram e os guardas da Universi-
dade já perceberam que a evo-
lução é necessária. 

— O combate à intolerância 
está sendo uma questão da nova 
geração, que se adapta melhor 
a essas mudanças e cobra por 
essa demanda. Fato que, no 
passado, não acontecia. Por-
tanto, a Guarda está precisan-
do se adaptar. O grupo não vai 
conseguir mudar de uma hora 
para outra, até porque não é 
homogêneo, cada um pensa de 
um jeito. Mas a tendência é ir 
se adaptando — relata Canuto, 
servidor na Rural há 25 anos. 

Proteção e acolhimento 

Outra mudança está no site 
da DGV: o Registro Online de 
Violência Sexual. Essa novida-
de tem o objetivo de auxiliar o 
trabalho quanto às tentativas 
de estupro dentro e ao redor da 

+
Divisão de Saúde da Rural, 
24h – prioritariamente, para 
casos que necessitem de 
atendimento médico. Outros 
casos também serão atendidos, 
mas encaminhados para setores 
responsáveis. 
Localização – Entre a Biblioteca 
Central e o Alojamento Feminino.
Telefone – 2682-1840

Divisão de Guarda e Vigilância 
(DGV) – para registro e encami-
nhamento a autoridades policiais, 
quando for o caso.
Localização –  atrás do Restau-
rante Universitário
Telefones – 2682-1210 / 1220

Ouvidoria – para registro e 
encaminhamento de casos, 
presencialmente, por e-mail, 
carta ou telefone.
Localização – Pavilhão principal,
3° andar, sala 131/2
Telefone – 2681-4600
E-mail: ouvidoria@ufrrj.br

Central de Atendimento à 
Mulher 
Telefone – 180

Disque-Mulher 
Telefone – 2332-8249

Universidade, além de aumentar 
a prevenção para que esses casos 
não ocorram mais. Com isso, a 
guarda aposta em um maior diá-
logo com o aluno que sofre essa 
violência, podendo auxiliá-lo em 
todo o processo até que chegue 
às autoridades. 

— A sociedade está em 
transformação e nossa Institui-
ção precisa acompanhar isso. 
Quando os grupos se organizam, 
reivindicando direitos, espaço e 
acolhimento, é exatamente isso 
o que queremos: uma Universi-
dade pronta para encarar toda 
a diversidade que existe em seu 
espaço — disse Jamile Bezerra. 

Também se discute a im-
plantação de uma política de 
acolhimento à vitima de violên-
cia em geral. Com isso, há um 
combate mais abrangente ao 
estupro, homofobia, racismo e 
xenofobia dentro da Universi-
dade. Essa iniciativa é uma par-
ceria da DGV com a Divisão de 
Atenção à Saúde dos Servidores 
(Dast), Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (Proaes), Pró-Reito-
ria de Graduação (Prograd), Co-
letivo de Mulheres da UFRRJ e a 
Divisão de Saúde. 

Não se pode negar, portan-
to, que a segurança está em pau-
ta na Universidade. Prova disso 
foi que a Administração Cen-
tral realizou, em 23 de junho, 
na Sala dos Órgãos Colegiados 

(Pavilhão Central), uma reunião 
para discutir ações contra a vio-
lência no câmpus de Seropédica. 
Foram convidados integrantes 
do ‘Me Avisa Quando Chegar’ e 
do Grupo Pontes (representante 
da comunidade LGBTT). O en-
contro foi proposto pela major 
da Polícia Militar Cláudia Mo-
raes, integrante do Instituto de 
Segurança Pública (ISP) e coor-
denadora dos Conselhos Comu-
nitários de Segurança do Rio de 
Janeiro. Estiveram presentes a 
reitora Ana Maria Dantas e a pró

-reitora de Extensão Katherina 
Coumendouros.

– A major Cláudia se disponi-
bilizou a nos apoiar nesse momen-
to em que estamos sofrendo com 
casos de violência, principalmente 
contra as mulheres – disse Ana 
Dantas. – Mas também fizemos 
questão de convidar os represen-
tantes do movimento LGBTT, que 
se reuniram conosco e fizeram o 
relato de uma série de questões 
muito preocupantes em relação 
ao trato cotidiano, tanto dentro da 
Universidade quanto fora dela. 

Cooperação.
A empresa 

terceirizada, em 
conjunto com a 

DGV, trabalha 
por uma maior 
segurança do 

câmpus.



Rural Semanal | 6

#ruralnafoto

Neste começo de segundo semestre, reiniciamos a campa-
nha #ruralnafoto, que escolhe semanalmente uma fotogra-
fia de seus leitores publicada no Instagram. Para entrar no 
clima de boas-vindas que toma conta de nossa Universidade 
a cada período, o tema de reestreia será ‘Rural, cheguei!’.
Além de a fotografia sair aqui no Rural Semanal, também 
a colocaremos na página oficial da UFRRJ no Facebook (fa-
cebook.com/universidadefederalrural).

Informes Gerais

SAPG terá horário especial para 
treinamento do SIG

A Administração Central da UFRRJ informa que, na primeira 
quinzena de agosto, a Seção de Arquivo e Protocolo Geral (SAPG) 
do câmpus Seropédica funcionará excepcionalmente das 8h às 
15h, todas as segundas, quartas e sextas. As duas horas restantes 
de trabalho serão dedicadas ao treinamento e adaptação do setor 
ao Sistema Integrado de Gestão (SIG), no módulo Seção de Arqui-
vo e Protocolo Geral (SAPG). Nos demais dias, o horário de fun-
cionamento será normal. O objetivo da Administração é que todo 
o sistema de protocolo funcione dentro do SIG a partir de 1° de 
setembro de 2016.

Vagas para bolsistas de Apoio 
Técnico

Estão abertas, de 25 de julho a 12 de agosto, as inscrições para 
bolsas de Apoio Técnico do Projeto Mapeamento da Força de Tra-
balho da UFRRJ. São vagas para estudantes de Psicologia, Comu-
nicação Social/Jornalismo, Administração, Administração Públi-
ca, Pedagogia, Sistema da Informação e Ciências Sociais. A inscri-
ção deve ser realizada na Coordenação de Redimensionamento e 
Mapeamento Institucional, sala 131/6, 3° andar do Pavilhão Cen-
tral (P1), entre 9h e 11h30; e 14h e 16h30.
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Visita guiada na BC/UFRRJ
A Biblioteca Central comunica que é possível agendar sua visita guia-
da, a partir do início do semestre letivo. Entre em contato através do 
email: bibliot@ufrrj.br.

Dast recebe prêmio da Alerj
A Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador (Dast/UFRRJ) 

recebeu, em 20 de julho, o Prêmio Anna Nery de Saúde do Rio de 
Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj). De acordo com a Resolução 293/2016, publicada no Diário 
Oficial do Rio de Janeiro (n°134, de 21/7/2016), a Dast mereceu a 
honraria devido à sua “meritória e destacada contribuição ao de-
senvolvimento da Saúde no Estado do Rio de Janeiro”.

Erramos
Na edição anterior (RS 10, de 27 de junho a 3 de julho), creditamos 
incorretamente algumas fotografias. As fotos da capa e da página 5 
são de autoria de Caroline Feijó. Já as imagens da página 4 foram 
feitas por Beatriz Rodrigues.


