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PROGRAD EMITE CERTIFICADOS DE 
PARTICIPAÇÃO NO VI ENCONTRO DE 

ADMINISTRAÇÃO E TURISMO DA UFRRJ

Comunicamos aos participantes do VI Encontro de 
Administração e Turismo da UFRRJ "O Legado dos 
Jogos Olímpicos", ocorrido no dia 22 de outubro de 

2016, que os certificados de participação foram enviados, em 
04 de janeiro, para o e-mail de cada participante cadastrado 
durante a inscrição ou no credenciamento no evento. 
Quem não tiver recebido o certificado ou encontrar alguma 
inconstância nos dados do documento deverá enviar e-mail 
para encontroadmturismo@gmail.com, até o dia 31 de janeiro, 
para que as devidas providências sejam tomadas. Após este 
prazo, não será mais possível reparar alguma falha eventual ou 
emitir o documento que comprova a participação no evento.

O evento
O VI Encontro de Administração e Turismo da UFRRJ 

reuniu no sábado, 22 de outubro, cerca de 200 estudantes 
dos dois cursos presenciais e a distância da Rural. Durante 
a programação, pela manhã, os participantes debateram 
sobre a logística para realização dos Jogos Olímpicos Rio 
2016 e também dos legados deixados pela realização do 
evento no Rio de Janeiro. De tarde, os estudantes de Ad-
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COMUNICADO Prograd

CALENDÁRIO ACADÊMICO DE 2016: VEJA 
NOVOS PRAZOS DEFINIDOS PÓS-GREVE

Com o fim da greve de servidores e 
docentes e também com término da 
ocupação estudantil, o Calendário 

Acadêmico de 2016 foi reformulado no 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe) e homologado pelo Conselho Uni-
versitário (Consu). Veja o novo calendário 
no link https://goo.gl/49neYM. 
Com a reformulação, o Calen-
dário Acadêmico traz novos 
prazos para a realização de 
processos importantes para determinados 
grupos de alunos, como Prorrogação do 
prazo para conclusão do curso, Reintegra-
ção à Graduação, Trancamento de Matrícu-
la, Cancelamento de Disciplinas, Colação de 
Grau e Mobilidade Intra-campi (presencial).

 
Trancamento de Matrícula e
Cancelamento de Disciplinas

Os discentes poderão, de forma excep-
cional, realizar o cancelamento das disci-
plinas através da aba “Pré-Matrícula” do 
Quiosque dos Alunos, entre os dias 16 e 20 
de janeiro. Já o trancamento de matrícula 
pode ser realizado até o dia 27 de janeiro, 
também via Quiosque, aba “Formulários”. 
Calouros não podem realizar o trancamen-
to de matrícula. De acordo com o edital do 
SiSU, o ingressante que trancar sua matrí-
cula, durante o primeiro período do curso, 
poderá ser desligado da instituição. 

O Calendário de Matrículas para o primeiro 
período letivo de 2017 também sofreu alte-
rações, após assim ser definido pelo Cepe. 
Confira: https://goo.gl/iG5nHA.

Reintegração e Prorrogação do prazo
de conclusão do curso

A Prograd determinou, também, as novas datas para so-
licitação de Reintegração e Prorrogação do prazo para con-
clusão do curso. A data limite para abrir ou reabrir este tipo 
de processo será o dia 27 de janeiro.

 
Mobilidade Acadêmica Intra-Campi (presencial)

O novo prazo para abertura de processos de Mobili-
dade Intra-campi, as chamadas Disciplinas Isoladas, na 
modalidade presencial, está sendo definido pela Prograd 
e será divulgado em breve. Não haverá nova data para so-
licitação de Disciplinas Isoladas na modalidade a distância, 
pois o Calendário do Cederj não permite mais a realização 
desta ação. Estudantes do ensino presencial, que deseja-
rem cursar alguma disciplina pelo Cederj, poderão fazer a 
solicitação para 2017-2.

 
Sessões Solenes de Colação de Grau

Por fim, o Calendário Acadêmico reformulado traz ainda 
a nova previsão para as Sessões Solenes de Colação de Grau 
dos formandos em 2016-2. De acordo com o documento, as 
cerimônias devem acontecer de 03 a 07 de abril de 2017. Em 
data oportuna, a Pró-Reitoria de Graduação emitirá um novo 
comunicado informando a abertura do sistema para agenda-
mento da Colação de Grau através de suas mídias oficiais. ▪

ministração puderam conhecer um pouco 
mais sobre a IM Consultoria e a Multicon-
sultoria, Empresas Júniores nos Câmpus de 
Nova Iguaçu e Seropédica, respectivamen-
te, que permitem aos alunos colocarem 
em prática o aprendizado da sala de aula. 
Já os discentes de Turismo participaram 
de uma proza acadêmica com egressos do 
curso que estão realizando algum tipo de 
pós-graduação. Além dessa conversa com 
quatro ex-estudantes do curso, os alunos 
também participaram de uma palestra que 
discutiu sobre a formação de professores 
na área de Turismo para os ensinos fun-
damental e médio. Para encerrar o encon-
tro, houve o lançamento do livro “Curtir, 
Comentar e Compartilhar: redes sociais 
virtuais e TV no Brasil”, do professor do 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da 
Rural Breno de Paula Andrade Cruz, e o 
pré-lançamento do livro “Bacharelado em 
Turismo: Teoria, Prática e Expectativas”, 
escrito por diversos professores da área. ▪

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 2017-1

►Por Kleber Costa

►Por Kleber Costa



04

tender toda a complexidade que envolve 
o âmbito cultural, fazer e ser parte dele.

JG: Qual foi a maior experiência que
você trouxe de lá?

BT: Tive de dormir na rede, às margens do 
rio Negro, quando fomos para um 'festejo' 
que ocorria na comunidade vizinha. Pen-
sei que seria uma experiência um pouco 
aterrorizante pelo fato de ter lido e ouvido  
sobre os enormes pernilongos amazônicos, 
mas como ficamos às margens do rio, eles 
não se proliferam lá. Recordo que o dia era 
calmo, ouvia-se uma vez ou outra o baru-
lho de algum barco, e o canto dos pássa-
ros, mas, de noite, a selva ganha vida e os 
barulhos eram inúmeros, muito diferentes. 
Havia de tudo, de berros de macacos a sons 
que não se podia identificar, os quais os 
moradores locais acreditavam ser do curu-
pira. Os primeiros raios de sol me desperta-
vam, e a vista, às margens do rio Negro, era 
mágica e inesquecível, uma imagem que 
vou guardar comigo pra sempre.

UM MERGULHO NO RIO NEGRO

►Por Milena Antunes

Bagagem e experiência silvestre. Essas são as expressões 
que definem os últimos períodos da estudante de Arqui-
tetura e Urbanismo Bianca Trindade aqui na Rural. Em 

julho passado, Bianca aproveitou o recesso acadêmico para 
conhecer a comunidade do Tumbira, às margens do rio Negro 
– afluente do Amazonas – com seu namorado, para poder vi-
ver de perto a complexidade que envolve o seu trabalho de 
conclusão de curso. A correria da vida da capital amazonense, 
Manaus, que fica a algumas horas de barco da comunidade, é 
perdida quando se chega à tranquilidade e ao espírito colabo-
rativo de Tumbira. O projeto, cuja parte teórica vai ser defen-
dida no final deste semestre, é chamado de “Casa Ribeirinha 
– Um olhar para o rio Amazonas: buscando a valorização e o 
reconhecimento da cultura ribeirinha”. 

A ideia é desenvolver uma solução para o problema sani-
tário das comunidades ribeirinhas. Além disso, as casas, atu-
almente, são presas em palafitas e não flutuam, são fixas e, 
por isso, sofrem muito com as enchentes. Eles não possuem 
banheiro e fazem suas necessidades fisiológicas na água, a 
mesma a qual consomem e usam para regar as hortas. Por 
isso, na parte física do projeto, a estudante tem a pretensão 
de criar um platô flutuante que consiga se adaptar aos níveis 
dos rios, para evitar as enchentes recorrentes. A casa flutuante 
viria em cima desse platô, e as ideias incluem adicionar um sis-
tema sanitário. Tudo seria feito de uma forma que os próprios 
habitantes daquela área pudessem montar, com baixo custo, 
utilizando os materiais que eles já dispõem na comunidade, 
como a madeira. Os ribeirinhos fazem construções de muita 
qualidade, tudo que os falta é o conhecimento tecnológico. 
O intuito de Bianca, em primeiro lugar, foi valorizar a cultura 
ribeirinha como parte integrante de nossa cultura, e também 
buscar uma melhor qualidade de vida dessas comunidades. 

A jovem teve a ideia enquanto morou na Alemanha, em 
um intercâmbio que durou um ano e sete meses. Lá, ela pôde 
conhecer pessoas de diversos lugares do mundo, e percebeu 

que o conhecimento dos estrangeiros sobre 
o Brasil se resumia ao Rio de Janeiro e à Flo-
resta Amazônica. Foi aí que Bianca notou não 
conhecer nada sobre a Amazônia, um territó-
rio tão vasto e rico do país. Como a maioria, 
a estudante conhecia apenas o que acabava 
por ver rapidamente nos noticiários da tele-
visão. Refletindo sobre o valor inestimável 
da floresta, num âmbito nacional e inter-
nacional, ela decidiu mudar essa realidade 
na sua própria vida e começou a estudar a 
fundo sobre as peculiaridades daquela área. 
Assim, ela descobriu sobre a origem dos seus 
inúmeros habitantes que possuem estilos de 
vida bastante distintos. Além disso, Bianca 
também se deparou com as tristes realidades 
quanto à exploração, à poluição, às queima-
das e os inúmeros assassinatos que ocorrem 
ainda hoje por parte das pessoas que tentam 
proteger este bem comum que é a Amazônia.

Jornal da Graduação (JG): Como você
teve a ideia de visitar a Amazônia?

Bianca Trindade (BT): Tive a ideia de vi-
sitar a Amazônia porque não queria es-
crever um trabalho final de graduação no 
qual ficamos um ano desenvolvendo e es-
crevendo sobre uma realidade conhecida 
através dos livros, eu queria vê-la de per-
to, entendê-la e ser parte integrante dela. 
Entender os modos de vida e a cultura de 
uma sociedade não é um exercício fácil, 
é preciso, na maioria das vezes, para en-

A experiência e o projeto de uma aluna de Arquitetura para a população ribeirinha da Amazônia

Fala AÍ, aluno
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JG: O que mudou na sua percepção
de vida com essa viagem?

BT: Conhecer essa comunidade e a forma como eles se rela-
cionam com a natureza me encheu de esperança para acre-
ditar que as coisas podem mudar. A Amazônia é o quintal 
deles, e é ela que os alimenta desde as frutas servidas no 
café da manhã até o peixe no almoço e no jantar. Eles a res-
peitam como um filho respeita a um pai, e a consciência que 
aquelas pessoas possuem sobre o conceito de “comunida-
de”, eu nunca vi em nenhuma cidade. 

JG: De que forma o seu projeto pode se tornar
melhor depois dessa experiência?

BT: Não sou ingênua ao ponto de acreditar que de fato algu-
ma coisa do meu trabalho possa ou vai ser usado para aju-
dar a melhorar a qualidade de vida daquelas comunidades. 
Penso que esse será mais um trabalho desenvolvido em prol 
de ajudar o próximo ou alguma das infinitas comunidades 
ribeirinhas existentes. Elas precisam de ajuda. Espero que 
esse trabalho possa servir de inspiração para outras pessoas 
se sensibilizarem também com essas causas, incentivando
-os a dar continuidade a esse tipo de pesquisa. Nós devemos 
continuar tentado e fazendo a nossa parte, contribuindo ao 
nosso modo, seja ele grande ou pequeno. ▪
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Vida. Além de auxiliar no projeto, a viagem de Bianca, acompanhada 
do namorado, a fez descobrir a vitalidade da Floresta Amazônica

comunidade x universidade

HOSPITAL VETERINÁRIO: UM
GRANDE LABORATÓRIO DE ENSINO

Nem todo mundo sabe, mas dentro 
de nossa Universidade funciona um 
dos maiores Hospitais Veterinários 

do Rio de Janeiro, de atendimento não só à 
graduação, mas também a toda Comunida-
de Acadêmica e da região. O Hospital Vete-
rinário (HV) é de fundamental importância 
na formação profissional do médico veteri-
nário da UFRRJ, pois é através dele que o 
estudante tem a oportunidade de aplicar 
os conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso. Fundado junto com o próprio cur-
so de Medicina Veterinária, o local agrega 
histórias de muitas conquistas e de vidas, 
tornando-o destaque de qualidade de aten-
dimento no estado e no país.  

Felipe Delorme Azevedo é médico ve-

►Por Ana Beatriz Paiva terinário concursado e está no HV desde agosto de 2008. 
Porém, só em 2014, foi nomeado ao cargo de diretor. Antes 
dele, o Dr. João Carlos Sena Maia, que atualmente é o vice-
diretor do hospital, esteve na direção por 14 anos.
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“Este hospital corre nas minhas veias há 43 anos. Entrei 
aqui, em agosto de 1973, quando este prédio foi fundado e 
fui o primeiro médico veterinário a atender aqui. Nasci na 

Assistência. Hospital Veterinário da Universidade oferece 
atendimento a toda comunidade acadêmica e da região
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CENTRO DE MEMÓRIAS: OS 106
ANOS DE HISTÓRIA DA RURAL 
REUNIDOS NUMA SALA DO P1

►Por Ana Beatriz Paiva e Milena Antunes

Em 20 de outubro, a nossa Rural com-
pletou 106 anos de existência. São 
106 anos de história, que começou a 

ser escrita lá no início do século passado, 
em 1910.  Até hoje, entre tanta beleza e 
tranquilidade, é difícil andar pelo Pavilhão 
Central (P1) e não ser transportado no tem-
po pelo estilo colonial do ambiente. Somos 
levados a imaginar quantas histórias estão 
armazenadas naquelas imensas paredes 
e placas e quantas pessoas, de diferentes 
épocas, já passaram por ali. E é nesse mes-
mo cenário que uma parte dessa história 
da Universidade foi guardada e está arma-
zenada no Centro de Memórias.

Com aproximadamente 14 anos de exis-
tência, o Centro de Memórias da UFRRJ co-
meçou a funcionar em 2002, mas foi oficial-

Patrimônio. Centro de Memórias resgata e armazena histórias dos 106 anos de Universidade Federal Rural do RJ
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mente inaugurado em 13 de maio de 2004. Em 28 de fevereiro 
de 2005, o museu foi aprovado pelo Conselho Universitário 
(Consu), como órgão vinculado à Reitoria da Rural. Porém, 
desde 2013, o espaço passou a fazer parte da Pró-Reitoria de 
Extensão. O Centro de Memórias, com todo seu acervo, res-
gatou diversos fatos históricos desta que é uma das mais belas 
universidades do mundo. 

Coordenadora do Centro de Memórias, desde 2011, 
Kate Hellen de Sousa Batista falou sobre o objetivo do 
espaço enquanto representante da história da Rural, 
que busca promover e integrar estudos e pesquisas in-
terdisciplinares voltados à encantadora reconstrução da 
memória sociocultural da Universidade. Kate Hellen tam-
bém comentou sobre os projetos e atividades do espaço, 
como o de levar exposições volantes às escolas da região 
a fim de divulgar o material do museu:

“Além das exposições permanentes, também faze-
mos exposições temáticas. E isso depende muito da 
demanda existente. Às vezes, um grupo quer fazer uma 
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ARural, e passei toda a minha infância e adolescência neste 

lugar. Meu pai era funcionário, por isso, tenho toda uma vida 
ligada à Medicina Veterinária. E é algo que vai muito além da 
questão profissional”, conta Sena. 

Felipe Azevedo, o atual diretor, explica que a existência 
do hospital se deve a uma exigência do MEC para o curso 
de Medicina Veterinária e que, apesar do atendimento ao 
público, o foco é o ensino: 

“É uma condição para o curso. O foco principal deste 
hospital é a graduação. Ele existe para que o aluno tenha 
um laboratório de ensino. Temos toda estrutura aqui: corpo 
profissional, técnicos administrativos, bolsistas e estagiários 
que trabalham para suprir a necessidade do hospital e aten-
der à graduação. É a partir dessa estrutura e da vontade de 
funcionários, médicos e alunos de quererem experimentar 
a rotina profissional, que temos a capacidade de oferecer 
atendimento ao público”. 

Felipe e Sena também comentam os principais diferen-
ciais do HV. Para eles, a residência – um programa do MEC 
que funciona como uma pós-graduação para especialização 
de profissionais de saúde, semelhante ao que acontece na 
Medicina – proporciona qualidade e excelência no hospi-
tal. Atualmente, são 53 médicos veterinários residentes. De 
acordo com eles, o programa aumentou muito a oferta de 
profissionais no hospital, que passou a ter médicos de diver-
sas especialidades para atendimento ao público.

O Hospital Veterinário da Rural abrange uma região mui-
to ampla, pois, além das clínicas particulares, o mais próxi-
mo está localizado em São Cristóvão. No hospital, os servi-
ços são cobrados, para que se possa manter a qualidade e 
a estrutura do local.

“Às vezes, as pessoas confundem e dizem que, por ser 
um hospital público dentro da universidade, tem que ser 
gratuito. É gratuito para aprender, para o ensino, e não para 
atendimento, porque, infelizmente, ainda não existe progra-
ma de governo para isso. Pelo custo, temos muita procura 
da população de baixa renda que é a maioria. Não estamos 
aqui para competir com ninguém, mas queremos que nossa 
estrutura seja a melhor possível”, diz Felipe.

Apesar da grande demanda do hospital, a qualidade téc-
nica e de profissionais se destaca dentre as demais clínicas 
veterinárias. Segundo o diretor, preservar a qualidade é o 
mais importante. A quantidade de profissionais de diferen-
tes áreas trabalhando juntos também possibilita a precisão 
de um diagnóstico, e para o Dr. Felipe este é um diferencial: 

“Hoje temos uma demanda que, infelizmente, não con-
seguimos suprir. Temos mais gente do que conseguimos 
atender. Entretanto, com relação à qualidade técnica, somos 
destaque. A maioria dos profissionais que estão lá fora [no 

comunidade x universidade

mercado] aprenderam suas habilidades e 
técnicas e adquiriram seus conhecimentos 
com os nossos professores. Além disso, por 
ser um hospital que circula muita gente ao 
mesmo tempo, isso possibilita que as ideias 
sejam compartilhadas e discutidas. Os ca-
sos mais complexos são discutidos no cole-
tivo, não é apenas uma cabeça pensando."

Ao falar sobre sua experiência na Ru-
ral, o doutor Sena se emociona:

“O Hospital é tudo para mim. Eu já pas-
sei do tempo de aposentar, mas estou insis-
tindo, porque eu ainda não sei me levantar 
e não vir pra cá. Eu acho que ainda tenho 
muita coisa a dar, muita coisa a aprender e a 
ajudar muito a esta instituição [UFRRJ]. Tudo 
que eu sou e tenho, eu agradeço a ela. Mui-
to me orgulho de estar aqui, de servir aqui. 
Isso aqui é vida pra gente, é vida.”

O Hospital Veterinário proporciona 
atendimento para os seguintes setores: clí-
nico geral, atendimento de felinos, atendi-
mento oftalmológico, dermatologia, doen-
ças respiratórias e cardiológicas, oncologia, 
cirurgia, emergência, acupuntura, neurolo-
gia, endocrinologia, nefrologia e comporta-
mento animal. Também oferece exames de 
radiografia, ultrassonografia, radiologia di-
gital, laboratório de microbiologia, análises 
clínicas, histopatologia e virologia. 

Além dos bolsistas e estagiários do curso 
de Medicina Veterinária, o espaço também 
oferece oportunidade para outras áreas do 
conhecimento, como Administração e Hote-
laria, que atuam na parte administrativa dos 
setores. Para qualquer assunto ou dúvida so-
bre estágio, o interessado pode enviar email 
para residenciavet.ufrrj@yahoo.com.br. ▪

Inspiração. Dr. Felipe Azevedo (dir.), diretor do 
HV, e Dr. João Carlos Sena Maia, vice-diretor
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exposição, nós organizamos o espaço e montamos tudo 
para eles. O próprio museu também está com um pro-
jeto de montar exposições temáticas móveis, volantes, 
para poder levar um pouco dessa história aos locais em 
que visitamos”.

Para realização desse trabalho, o espaço conta com 
diversos acervos documentais, bibliográficos, iconográfi-
cos, filmográficos, cartográficos e sonoros. Segundo a co-
ordenadora, o cuidado com a restauração, organização e 
conservação é constante. Para que todo esse material seja 
preservado, o museu conta com uma equipe de técnicos, 
bolsistas e estagiários, que atuam em diferentes áreas, 
desde restauração de documentos, como organização de 
arquivos, pesquisas, até a digitalização do material.

O Centro de Memórias também realiza visitas guia-
das de escolas que possuem alunos de diferentes faixas 
etárias. Essas visitas são agendadas e algumas atividades 
também são planejadas para que a escola receba o aten-
dimento de acordo com o público.

“Além da exposição permanente, o museu trabalha 
com visitas de escolas e grupos que vêm conhecer a Uni-
versidade. Recebemos escolas de todas as faixas etárias 
de educação: infantil, fundamental e médio. Utilizamos 
linguagens e direcionamentos diferentes para cada públi-
co e idade. Por exemplo, para o ensino médio, falamos 
sobre o acesso a graduação, para o fundamental, sobre o 
acesso ao Colégio Técnico”, afirma Kate Hellen. 

Quem chega ao Centro de Memórias, na sala 07 do 
primeiro andar do Pavilhão Central (P1), pode encontrar 
diversos itens usados em sala de aula, objetos do Restau-
rante Universitário (RU), placas de formandos de 1930, 
1940, além de plantas de projetos do P1, que datam da 
década de 1930, antes mesmo da construção do Câmpus 
Seropédica da Rural.

Memória. Escrivaninha que pode ter sido usada pelo ex-
presidente Getúlio Vargas durante suas visitas à Universidade 

O espaço também conta com um gran-
de e variado acervo de fotos e documen-
tos da época da ditadura, do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE), dos reitores 
e professores que passaram por aqui, en-
tre outros materiais que estão disponíveis 
para consulta e pesquisa. No final da sala, 
o visitante encontra uma escrivaninha que 
pode já ter sido usada pelo ex-presidente 
da República Getúlio Vargas. 

“As placas dos formandos são alguns 
dos itens que mais chamam atenção por 
serem bem rebuscadas e artesanais. Te-
mos também uma mesa antiga que, se-
gundo conta a história, era a mesa onde 
Getúlio despachava”, comenta Kate. 

A coordenadora explica que o momento 
agora é de organização, adequação do es-
paço, recuperação dos documentos e revi-
são das exposições. Algumas plantas e ob-
jetos do laboratório de restauração foram 
transferidos para a Prefeitura Universitária, 
por falta de espaço. A equipe também está 
se organizando para disponibilizar a consul-
ta dos materiais em plataforma online:

“Dentro do acervo temos muitos ob-
jetos antigos usados para exposição, mas 
nem todos podem ser expostos pela falta 
de espaço para isso. Agora estamos com 
foco na parte de organização, só no próxi-
mo período voltaremos a ter coisas novas 
e a investir em outros projetos para o mu-
seu. Pretendemos continuar com isso, ten-
tar chamar atenção dos alunos para que 
eles usem esse espaço para suas pesquisas 
acadêmicas, pois nós temos disponível um 
acervo documental bem amplo. A ideia é 
disponibilizá-los de forma virtual dentro 
do site do Centro de Memórias.” 

Outra preocupação da equipe é a de 
criar um acervo da história da cidade de 
Seropédica e entrelaçá-lo ao material his-
tórico da Universidade. Este projeto está 
sendo pensado pelo museu a fim de res-
gatar as memórias do município e atingir o 
interesse da comunidade. 

“Com este projeto pretendemos chamar 
atenção para a história de Seropédica, e 
atrelar junto com as memórias da Universi-
dade, pois muitos visitantes nos perguntam 

e não temos nada aqui sobre a região, his-
tória que ainda é desconhecida pelo próprio 
município. Vamos tentar fazer esse resgate 
para criar mais espaço de pesquisa. O Centro 
de Memórias é o único espaço de exposição 
de Seropédica, queremos pensar uma forma 
de juntar comunidade e universidade.” 

Restauração de arquivos
O acervo está disponível para visitação 

por qualquer pessoa. Os interessados po-
dem pedir acesso e orientação para pes-
quisas, assim como solicitar reprodução de 
documentos, no próprio Centro de Memó-
ria. A técnica Priscila Marcondes, formada 
em Belas Artes pela Rural, trabalha com a 
restauração de arquivos danificados. Boa 
parte do material, há pouco tempo, so-
freu com chuva, infiltração e insolação e a 
equipe está trabalhando para salvar esses 
e outros documentos históricos que estão 
arquivados no Centro de Memória.

“Aqui temos coisas lindas como o Eu-
gênio Sigaud, um artista plástico muito in-
fluente e importante. Ele desenhou o P1, 
algumas plantas, a parte de paisagismo, 
tem muita coisa”, destaca a técnica.

Para resguardar esses itens de valores 
culturais e históricos tão inestimáveis, Pris-
cila diz que serão necessários de cinco a dez 
anos de empenho no projeto: 

“Agora temos muito trabalho, são mui-
tas plantas e estão muito deterioradas! 
Então, tem papel que você pega e ele tá 
desmanchando, temos que ter cuidado até 
para manusear.”

Durante a visita ao espaço, poderá ser observado tam-
bém diversas gravuras e desenhos de projetos de prédios 
e paisagismo na Universidade. A princípio, o visitante pode 
ter uma sensação de estranhamento com as imagens, mas 
a técnica explica:

“São coisas históricas, várias delas são projetos para o 
hall que a gente passa na entrada ou saída do P1. São pro-
jetos que não aconteceram, mas que foram estudados. A 
guarita, por exemplo, poderia ter duas esculturas de bison-
tes enormes, de cultura de pedra. Também poderia existir 
um labirinto de jardim, na entrada do prédio, assim como 
tem dentro do Pavilhão Central. O pessoal que estuda pai-
sagismo fala que o labirinto do prédio é excelente, mas teria 
um parecido na frente. Apesar de todos esses projetos, por 
enquanto, a gente visa a recuperação e a digitalização des-
sas obras, porque temos muita procura de estudantes por 
arquivos, que vão além das plantas”.

Como o foco no momento é cuidar da restauração, a 
equipe do centro já está com um grande material digitaliza-
do. De acordo ainda com Priscila, o objetivo é mostrar a to-
dos o acervo histórico que tem sido reunido há tanto tempo:

“Assim como na biblioteca nacional, você tem acesso à 
jornais antigos. Aqui você pode conferir no computador, não 
vai precisar ficar manuseando, porque alguns arquivos já 
estão muito frágeis e estão se deteriorando. Nós estamos, 
melhor dizendo, tornando pública a informação.”

Priscila trabalha também com fotografia e estudo de pai-
sagismo, mas, principalmente, e na maior parte do tempo, 
com plantas arquitetônicas. Algumas delas se encontram sem 
assinatura e sem data, e ela comenta que espera que futu-
ramente possa surgir o interesse de alunos ou bolsistas para 
projetos que estudem os traços desses artistas, para que se 
abra a possibilidade de descobrir informações ocultas, já que 
o objetivo primordial dessa pequena sala é desvendar e mos-
trar as peculiaridades de toda a história da Universidade. Logo 
na entrada do museu, se encontra um relógio antigo, parado, 
que retrata, mesmo sem querer, a vasta quantidade de me-
mórias que a atmosfera daquele ambienta carrega. ▪
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Relíquia. O Centro de Memórias possui um grande acervo
de objetos em exposição disponível para visitação e pesquisa

Tempo. Centro de Memórias ajuda a contar a 
trajetória centenária da Universidade Rural
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INCLUSÃO ALÉM DOS LIMITES

►Por Gustavo Carvalho

Aconteceu, em 25 de outubro, o evento 
“Atletas Paralímpicos: A Eficiência na 
Quebra de Paradigmas”, no Auditório 

do PAT. A ideia nasceu em um dos Jogos Pa-
ralímpicos e foi tomando forma ao longo de 
dois meses. Trazer a temática de pessoas com 
necessidades específicas e debater a impor-
tância do assunto no campo acadêmico e pes-
soal, como forma de superação, foi um acerto 
tremendo da turma de psicomotricidade, 
coordenada pela professora Valéria Marques. 

Toda a ordem das mesas e debates foi 
alterada de acordo com a chegada dos pales-
trantes, o que fez com que tanto eles quanto 
os participantes se sentissem mais a vontade. 
A organização e todo o esforço dos alunos e 

professores de graduação e pós-graduação do curso de Psico-
logia em fazer essa inclusão na Universidade é, de longe, uma 
excelente iniciativa; principalmente pelas dificuldades de acesso 
que pessoas com deficiência enfrentam dia após dia na Rural. In-
clusive, as de alguns palestrantes, que precisaram de ajuda para 
chegar à mesa de debate por não haver rampa para cadeirantes 
ou corrimãos que sirvam de apoio.

A pró-reitora de Graduação, Lígia Machado, fez o discurso 
de abertura e agradeceu aos organizadores por reunir forças 
para abrir espaço a uma educação inclusiva. Também disse 
que o papel do professor é pensar a formação integral de um 
indivíduo, não apenas para o mercado de trabalho, e, assim, 
o projeto de universidade deve ser participar e conduzir a 
partir de diferentes lugares e instâncias. Denis Naiff, diretor 
do Instituto de Educação, afirmou que aquele espaço estava 
sendo usado da melhor maneira possível para fazer aconte-
cer a tríade universitária entre pesquisa, ensino e extensão.

União: Turma de psicomotricidade com os atletas e palestrantesG
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►Por Camile Cortezini

De volta ao Brasil, a jovem Hannah Prado já sente sauda-
de da Hungria, país em que morou por um ano. Ela nos 
contou um pouco de como foi essa incrível experiência. 

Elétrica e empolgada, a estudante descreveu sua passagem pelo 
país de forma saudosa e apaixonada. Hannah, de 21 anos, é es-
tudante de Engenharia Química aqui na Rural, desde 2013, e em 
agosto de 2015 viajou para Budapeste, onde fez intercâmbio. 

“Eu escolhi de uma forma muito engraçada. Eu preferia ir 
pra Europa, mas eu queria um lugar que ninguém tinha ido, que 
eu não conhecesse ninguém, começar tudo novo. Então eu es-
colhi assim e amei. Foi a melhor escolha, totalmente aleatória, 
mas foi a melhor decisão da minha vida", relembra empolgada.

Na capital da Hungria, Budapeste, a estudante morou em 
três repúblicas diferentes e com isso teve a oportunidade de in-
teragir com nacionalidades muito distintas. Em uma das casas, 
ela morou com uma vietnamita e uma finlandesa, chance única 
na vida de conhecer realidades completamente singulares.

“Foi muito bom pra eu praticar o inglês e aprender a lidar 
com outras culturas. Nós éramos muito diferentes e isso foi um 
pouco complicado em relação aos costumes”, recorda. 

Além das diferentes culturas, outra dificuldade foi a de se 
relacionar. Os húngaros são pessoas reservadas e como diria 
Hannah “o oposto dos brasileiros”, com isso a aproximação le-
vava tempo. Em alguns casos, nem acontecia:

“Os húngaros são muito fechados, eles têm o estereótipo 
oposto ao do brasileiro, então é muito difícil. Por exemplo, 
tinha gente que eu estudei o ano todo e nunca trocou uma 

PRONTA PARA O MUNDO: 
365 DIAS EM BUDAPESTE

palavra comigo, um ‘Oi! Tudo bem? Qual 
é o seu nome?’. Eles são bem fechados e 
também meio desconfiados. Para eles co-
meçarem a se abrir com alguém demora. 
Eles não são nada receptivos.”

A alimentação no país foi outra dificul-
dade encontrada pela jovem. Os hábitos 
alimentares da Hungria não agradaram a es-
tudante que declara ter sentido muita falta 
da comida do Brasil. Por conta disso e dos 
horários rigidamente fixos para as refeições, 
durante a viagem, Hannah Prado emagreceu 
quase cinco quilos. 

Depois das relações pessoais e da ali-
mentação, nós não podíamos esquecer de 
mencionar o clima do lugar. O Brasil é um 
país tropical, por isso enfrentar baixas tem-
peraturas. Para nós brasileiros, é sinônimo 
de sofrimento. Não foi diferente com Han-
nah, que elegeu o inverno como a pior épo-
ca de sua temporada em Budapeste. 

Toda mudança vem carregada de dificul-
dades, como já vimos, mas maiores que as di-
ficuldades são as descobertas, as novas possi-
bilidades de aprender e de se renovar. Hannah 
passou por todos esses contratempos, mas 
isso não a impossibilitou de amar Budapeste e 
de encontrar lá motivos para se apegar:

“O que eu mais gostei foi a cidade em si, 
a forma com Budapeste funciona. Budapeste 
é uma cidade que está funcionando 24h por 
dia, mas não tem aquele desespero caótico 
de uma grande capital como Londres. É mais 
tranquilo, mas ao mesmo tempo é a cidade 
que eu fui que mais tem festas. Tem todo dia, 
é muito animado. Lá é um lugar muito bem 
localizado na Europa e onde o custo de vida 
é mais baixo. Eu gostava muito do estilo da 
cidade, eu amava morar lá. Tirando o inverno 
que é congelante, a cidade em si  é maravilho-
sa. Tudo é barato e existem muitas atrações 
de graça. Tudo é acessível.”

Mas não podemos esquecer do objeti-
vo principal dessa viagem, que foi estudar e 

adquirir conhecimento. Na Hungria, Hannah 
estudou em uma das primeiras universidades 
de engenharia do mundo, a Budapest Uni-
versity of Technology and Economics e ficou 
encantada pelo ensino de lá.

“A universidade é muito bem equipada, eu 
nunca vi um laboratório daquele, pra mim fez 
muita diferença. Por exemplo, lá um equipa-
mento faz a mesma coisa que três aqui da Ru-
ral fazem, eu fazia tudo mais rápido, tudo com 
uma tecnologia nova. O câmpus lá é muito 
bonito e eu queria isso aqui, porque a  nossa 
Universidade é maravilhosa", declara.

A leveza nos olhos da estudante entra em 

contraste com o peso da bagagem que essa experiência pro-
porcionou. Hannah cresceu e se tornou independente. Um ano 
na Hungria significou mais do que uma viagem e isso todo mun-
do é capaz de perceber em poucos minutos de conversa.

“Eu aprendi muita coisa, estou muito diferente. Aprendi a 
ser mais tolerante, a entender que algumas pessoas simples-
mente pensam e agem diferente de mim e eu tenho que lidar 
com isso. E em questão de sobrevivência, acredito que hoje eu 
posso estar em qualquer situação, porque eu já estive acam-
pando na neve em um frio extremo, sozinha, sem grana e sem 
falar a língua de onde eu estava. Passei por várias situações que 
me amadureceram e me fizeram ser capaz de me adaptar em 
qualquer circunstância. Eu não tenho mais medo de nada. Posso 
encarar o mundo. Percebi que a gente se vira”, avalia Hannah. ▪

em trânsito

10

Experiência. Hannah Prado conheceu pessoas e culturas diferentes
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D faz uso da psicologia no esporte e fala sobre a 
interdisciplinaridade na preparação do atleta. 

A luta de cada dia
Fernanda Tolomei, 26 anos, psicóloga, é a 

primeira mulher campeã de surf adaptado e 
a ser convocada para representar o Brasil na 
Califórnia. Tem deficiência na mão esquerda 
e, quando nova, usou casaco por 40 dias no 
calor do Rio de Janeiro, pois queria que as 
pessoas olhassem para ela pela sua capaci-
dade, não pelo fato de ser diferente:

“Deficiência é a história da minha vida.”
Fernanda acredita que o esporte tem 

um grande poder de inclusão social, espe-
cialmente se você acreditar em si mesmo:

“As pessoas olham pra deficiência, não 
pra sua potencialidade.” 

Daniel Martins, medalhista de ouro, 
pode ser conhecido como Neymar, mas 
certamente tem um senso de humor pró-
prio de sua personalidade. Antes de bater 
o recorde mundial e paralímpico no atletis-
mo, precisou vencer o preconceito que ti-
nha consigo mesmo e a forma como se via. 
Competiu nos jogos machucado e ainda as-
sim ganhou o primeiro lugar.

Lucas Araújo, da bocha, ingressou no 
esporte por meio da fisioterapia e realizou 
o sonho de participar dos Jogos Paralímpi-
cos. Numa das falas mais emocionantes do 
evento, ele se recorda que a melhor sen-
sação de todas é ver a família e os amigos 
comemorando junto, vibrando a cada vitó-
ria e correndo para abraçá-lo. Ficou em 10º 
lugar no individual e em 6º pela equipe.

Wanderson Silva, conhecido como Robi-
nho, parabenizou o professor Paulo Cruz por 
tê-lo ajudado em sua carreira. Ele é medalhis-
ta de bronze no futebol de sete e passou por 
muitas dificuldades para treinar e conseguir 
ser o que é hoje.

O último a chegar, antes de começar a 
sessão de perguntas, foi Raphael Pinho, atle-
ta de uma equipe de rugby paralímpico. Ele 
falou um pouco sobre a agressividade exis-
tente no esporte e de como é prazerosa a 
atividade, que ocorreu de maneira comple-
mentar ao evento, na parte da tarde. ▪

Administração Central. A pró-reitora de Graduação, Lígia 
Cristina Ferreira Machado, discursou na mesa de abertura 

Aprender mais do que ensinar
A professora de psicodiagnóstico, Emmy Uehara, argu-

mentou sobre a potencialidade das pessoas, e não só suas 
limitações, visão similar a do técnico Levi Carrião, que enxer-
ga o esporte para além das limitações e como uma maneira 
de misturar as pessoas e formar um bom cidadão, critério 
que ultrapassa as medalhas olímpicas. Segundo ele, o espor-
te paralímpico é magnífico, precisa de profissionais capacita-
dos e não é um “bicho de sete cabeças”. 

Outra palestrante que compunha a mesa era Márcia Cam-
peão, professora de Educação Física na Rural e técnica da 
bocha paralímpica. Ela vê a inclusão como uma maneira de 
afetividade e a todos nós como promotores de oportunidade, 
em especial para quem tem dificuldade de conseguir seus di-
reitos. Incluir, em suas palavras, é “ter a consciência de ouvir” 
e isto, de acordo com Márcia, deve ser natural, pois se tem 
uma coisa que iguala o ser humano é a sua diferença:

“O respeito não se faz em cima de um livro, mas olho no olho.”
O professor Paulo Cruz, do desporto paralímpico, percebe 

a importância da estrutura psicológica para os atletas e cita, in-
clusive, todo o apoio recebido em 2004, na época dos Jogos de 
Atenas. O evento contou, também, com a participação de Cecília 
Mira y Lopez, apresentando seu projeto “New being news”, que 

Vitoriosos. Os atletas que comandaram o evento são  (da esq. p/ 
dir.) Wanderson Silva, Raphael Pinho, Lucas Araújo e Daniel Martins
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