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À Comunidade da UFRRJ

O Maracanã e o torcedor
Opinião

Angelus Bravin dos Santos,
licenciado em Educação Física pela UFRRJ

Professora Ana Dantas, reitora da UFRRJ entre 2013 e 2017

Chegamos ao fi m da gestão 2013-2017, e 
neste momento gostaria de expressar à 

comunidade da UFRRJ os meus agradeci-
mentos pelo privilégio de ter sido a primeira 
mulher reitora de nossa querida Rural. Um 
privilégio pelo signifi cado do reconheci-
mento da mulher como protagonista, mas, 
e principalmente, uma responsabilidade 
imensa, sobretudo em tempos tão difíceis 
como os que vivenciamos. A escassez de re-
cursos, principalmente para investimentos, 
e o conturbado contexto nacional impac-
taram o conjunto das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Ifes). Nossa instituição 
não fi cou imune a isso. 

Fazer um balanço desse período não 
pode ser desfocado da história institucional 
a partir do processo de expansão, gerador de 
demandas as mais diferenciadas, sobretudo 
no que diz respeito à infraestrutura, às polí-
ticas de permanência para o corpo discente 
– o que retrata a abertura institucional às 
camadas mais carentes da população – e às 
condições efetivas para a oferta de uma edu-
cação de qualidade, em todos os níveis. 

Tivemos, ao longo desses quatro anos, 
inúmeros avanços em várias áreas, progra-
mas e projetos, a partir de um esforço co-
letivo da comunidade ruralina. Reforçamos 
parcerias externas e fi rmamos inúmeros 
acordos de cooperação, importantes para 
o processo, ainda tímido, de internaciona-
lização da Universidade. A relação com as 
demais universidades públicas do Rio de 

O  Brasil é considerado o país do futebol, tendo no estádio Jornalista Mário fi lho, o “Maracanã”, um símbolo de projeção nacional e 
internacional. Sua fama o lançou ao patamar de principal estádio brasileiro. Quando foi construído, em 1950, havia a intenção de 

transformá-lo num lugar democrático, em que todos os segmentos da população pudessem participar de suas partidas de futebol. Isso 
se tornou realidade por décadas, até o anúncio de que o Brasil seria sede da Copa do Mundo de 2014.

Com a Copa sendo no país do futebol, nada mais justo que o Maracanã sediasse a fi nal do maior torneio de futebol do mundo. Para 
tanto, o modifi caram estruturalmente, transformando não só sua parte física, mas principalmente o perfi l do torcedor, cujo comporta-
mento, outrora alegre e livre de regras, passou a ser determinado pelas administradoras. O Maracanã estava de “cara” nova e o torce-
dor também. Essa é a conclusão a que chegou o estudo monográfi co “A última reforma do Maracanã e sua relação com a mudança de 
comportamento de torcedores da Torcida Jovem do Flamengo”, de minha autoria. A pesquisa foi desenvolvida com base em fotografi as 
postadas nas redes sociais.

A análise de diversas imagens dessa torcida, captadas antes e depois da reforma estrutural ocorrida entre 2010 e 2013, permite-nos 
dizer que alguns hábitos dos torcedores foram modifi cados em virtude das mudanças físicas no local. Se antes se assistia aos jogos de 
pé, com bandeiras e bolas coloridas, o que lembrava uma festa, hoje estamos condicionados a assistir aos jogos sentados, o que inibe a 
expressão de alegria e entusiasmo. A estrutura antiga possibilitava o uso de longas faixas em torno da arquibancada, uma maneira de 
guiar os torcedores; a nova impõe um espaço homogêneo, com poucas bandeiras, sem faixas e, consequentemente, sem o caráter lúdico 
do passado.

Além disso, tal mudança encareceu o valor dos ingressos, afastando do estádio o torcedor de menor poder aquisitivo, que há muito 
contribuía para o futebol e se fazia presente nas partidas. Essa mudança transformou, assim, o espaço democrático do Maracanã em 
um espaço social de segregação.  

Janeiro contou com um importante pro-
tagonismo nosso, contribuindo para uma 
constante troca de experiências e apoio na 
solução de muitos problemas cotidianos. 

Conseguimos manter um permanente 
diálogo com as entidades representativas 
da comunidade, a partir do respeito à di-
nâmica dos movimentos. Nos momentos 
mais críticos enfrentados, esse respeito foi 
fundamental, pautado na busca constante 
do diálogo e do necessário entendimento 
– sempre respaldado pelas decisões demo-
craticamente discutidas no âmbito de nos-
sos Colegiados Superiores. 

Este texto não pretende ser um Relató-
rio da Gestão. Para isso, entregaremos à co-
munidade um documento, com ilustrações, 
acerca das diferentes facetas que compuse-
ram a Administração da UFRRJ, além do 
Relatório Anual de Gestão. Ele já foi avalia-
do pelo Conselho de Curadores e pela Au-
ditoria Interna, cujos pareceres fundamen-
taram a apreciação e a decisão de sua apro-
vação, de forma unânime, pelo Conselho 
Universitário na reunião extraordinária do 
dia 24 de março. Tal texto será encaminha-
do ao Tribunal de Contas da União e, como 
é feito anualmente, será disponibilizado no 
portal eletrônico da UFRRJ.

O que me move neste momento é o sen-
timento de gratidão! À equipe da gestão, 
que partilhou comigo esses quatro anos, 
enfrentando as difi culdades que se apresen-
taram; ao conjunto de dirigentes, nas dife-

rentes instâncias da Universidade; a cada 
membro da comunidade acadêmica que 
deu o seu esforço pessoal e, dessa forma, 
contribuiu coletivamente para o crescimen-
to da instituição! 

Tive um grande aprendizado nesses 
anos. Primeiramente, como vice-reitora, no 
período 2005 a 2012, e neste último quadri-
ênio como reitora. Reforcei minhas convic-
ções de que a Ética, o Respeito, a Humildade 
e a Gentileza, devem pautar o cotidiano de 
um(a) gestor(a), mesmo que isso não seja 
compreendido e seja minimizado por mui-
tos. Trilhei caminhos duros, sobretudo por 
ser mulher, mas confi ei no que há de melhor 
no seio de uma instituição pública: o caráter 
das pessoas, que transcende gênero, crenças 
e opções ideológicas! Apostei muito nisso. 
Decepcionei-me várias vezes, mas continuo 
fi rme nos ideais que me movem como cida-
dã, como docente, como ser humano: ideais 
de uma sociedade verdadeiramente justa, 
democrática e ambientalmente sustentável; 
e de uma universidade pública, gratuita, in-
clusiva e socialmente referenciada! 

Ao novo reitor, professor Ricardo Luís 
Louro Berbara, e à sua equipe meus mais 
sinceros votos de pleno sucesso. Serão tem-
pos muito duros e desafi adores. Mas tenho a 
tranquilidade e a confi ança de – conhecendo 
suas histórias, suas vivências e os seus pro-
pósitos – saber que buscarão o melhor no 
sentido de contribuir para o desenvolvimen-
to institucional de nossa amada Rural!  



Rural Semanal | 3

Nascido no Rio de Janeiro, em 1957, 
Berbara está na UFRRJ desde 1980, quando 
iniciou a graduação em Agronomia. Desde 
1991, atua como docente e pesquisador do 
Departamento de Solos. Especialista em te-
mas como matéria orgânica do solo, já orien-
tou mais de 110 bolsistas, além de ter publi-
cado aproximadamente 70 artigos e livros.

O Rural Semanal conversou com o 
novo reitor na semana anterior à posse em 
Brasília. Em pauta, as perspectivas para os 
próximos quatro anos, a influência da atual 
conjuntura político-econômica em sua ges-
tão e os principais problemas que pretende 
enfrentar a partir de 27 de março.

Por que o senhor quis ser reitor da 
UFRRJ?
Ricardo Berbara – Eu não optei por ser 
reitor. Estou aqui desde 1991 e nunca tive 
interesse em assumir posições adminis-
trativas, exceto a chefia de departamento. 
Também fui coordenador de graduação e 
pós-graduação. Mas, além desses limites, 
nunca tive interesse em ser diretor, pró
-reitor ou reitor. Meu horizonte sempre foi 
ser um bom professor e formar meus alu-
nos da melhor forma possível. Mas, no ano 
passado, quando começaram as discussões 
eleitorais, muitas pessoas concluíram que 
haveria espaço para a Rural ter uma admi-
nistração com outro perfil – internamente 
mais harmônico, mais proativo, com uma 
cultura acadêmica mais sólida, e que fosse 
também uma administração de renovação. 
Não identificamos esse perfil nas outras 
candidaturas e, como consequência, houve 
uma demanda de muitas pessoas em minha 
direção, para que eu assumisse a responsa-
bilidade. Então, aceitei o desafio. 

Quais as perspectivas e planos de sua 
gestão?
R.B. – Nós já sabíamos que haveria cortes 
no orçamento. Ontem mesmo [dia 15/3] 
fomos informados que o Plano Nacional de 

O professor Ricardo Luís Louro Berbara tomou 
posse como reitor da UFRRJ, em Brasília/DF, 

no dia 22 de março. Seu mandato de quatro anos 
começou em 27 de março, quando ele assumiu 
oficialmente a função. O cerimonial de condução 
ao cargo está programado para 11 de abril, no 
Auditório Gustavo Dutra, às 14h. 

Entrevista

Confiança 
para encarar 
os desafios

João Henrique Oliveira
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Pés no chão. Diante da crise, Berbara defende o enxugamento do 
orçamento e a captação de recursos não orçamentários

Ricardo Berbara, novo reitor da
UFRRJ, inicia seu mandato e aposta
no otimismo para enfrentar a crise

Assistência Estudantil (Pnaes) teve um cor-
te significativo. A Rural perdeu cerca de R$ 
600 mil. E são recursos usados para o Res-
taurante Universitário, bolsas para estu-
dantes carentes, etc. Cortes como esse vão 
acontecer em outras rubricas, como custeio 
e investimento. Então, temos que enfrentar 
essa conjuntura de duas formas. Primeiro, 
aumentando a eficiência de nossos gastos. 
Estamos gastando muito dinheiro desne-
cessariamente. Por isso, temos de enxugar 
nosso custeio. Outra vertente é aumentar 
a captação de recursos não orçamentários, 
através de projetos específicos. 

Diante dessa conjuntura adversa, quais 
serão as prioridades?
R.B. – No plano operacional, finalizar to-
das as obras. Não vamos começar nenhuma 
outra antes de concluirmos as já iniciadas. 
Depois, captar recursos de diversos ministé-
rios para projetos específicos. Por exemplo, 
uma reestruturação do Parque Aquático; ou 
a construção de um parque de energia solar, 
que pretendemos fazer aqui. Tudo isso será 
feito por meio de recursos não orçamentá-
rios. Do ponto de vista acadêmico, temos 
alguns desafios a enfrentar. Um deles é di-
minuir a evasão. Alguns cursos formam 20% 
dos alunos que entram, inclusive os tradi-
cionais. Nossa meta é fazer um diagnóstico 
de por que essa evasão está tão alta, e atuar 
para que ela se reduza. Também temos, no 
campo da pós-graduação, de aumentar nos-
sa presença no ambiente científico e tecno-
lógico. A Rural tem uma boa produção cien-
tífica e potencial para uma expansão vertical 
bastante significativa.

Que outros problemas precisam ser en-
frentados?
R.B. – Temos pontos relacionados à quali-
dade de vida da comunidade que vive aqui 
dentro. Temos problemas de segurança, 
das mães que não têm uma creche para dei-
xar seus filhos, do acolhimento às vítimas 

de violência. Então, temos questões estrita-
mente acadêmicas (relacionadas à gradua-
ção e à pós-graduação), mas também aque-
las ligadas à qualidade de vida em nossos 
câmpus, que passa também pela cultura. As 
pessoas vivem aqui e não usufruem de um 
ambiente culturalmente ativo. A Rural está 
muito tímida nesse quesito.

Como será administrar a Universidade 
num cenário de precarização, principal-
mente depois da aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 55, que 
limita os gastos públicos por 20 anos?
R.B. – Já na campanha eu não exagerava 
nas tonalidades dessa crise, pois já vivemos 
outras similares. A UFRRJ, como as univer-
sidades públicas de uma forma geral, sem-
pre viveu com um orçamento muito baixo. 
Na expansão, com o Reuni [Programa de 
Reestruturação e Expansão das Univer-
sidades Federais], o volume de recursos 
aumentou. Agora, voltamos ao patamar co-
nhecido. Temos elementos para enfrentar 
essa conjuntura. 

Neste início de mandato, qual sua men-
sagem para a comunidade acadêmica? 
R.B. – As eleições passaram. Agora sou 
reitor de toda a comunidade, daqueles que 
votaram e dos que não votaram em nossa 
chapa. Nossa responsabilidade agora é com 
o conjunto da UFRRJ. Vamos atuar num 
plano democrático – ouvindo o máximo 
possível – mas também propondo e tensio-
nando muito a comunidade universitária. 
Serão quatro anos interessantes, de muito 
debate, muita conversa e projetos sendo 
discutidos. Estou otimista de que vamos 
fazer uma excelente administração. Apesar 
dessa crise, acho que existe um clima bom 
na Universidade. Se você circula pelos am-
bientes internos, percebe projetos, pesso-
as dando ideias. Isso significa que a gente 
acredita na UFRRJ. Vamos aproveitar essa 
energia para exercer o mandato. 
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Mais um ano começa e quase dois mil novos alunos che-
gam à Universidade. Com isso, fizemos um guia  para o 

estudante conhecer um pouco da Rural. Falaremos sobre as 
pró-reitorias, o Quiosque, as bolsas e os auxílios estudantis, 
os transportes rodoviários e a comunicação institucional.

Conheça o 
Universo Ruralino

Beatriz Rodrigues e Rômulo Norback

O Rural Semanal apresenta informações sobre 
a Instituição para auxiliar os novos alunos a se 
adaptarem a vida universitária.

A Universidade Rural possui sete divisões de Reitoria: 

Bolsas e Auxílios
A graduação é uma fase de crescimento intelectual para 

quem vive a experiência universitária, mas o custo da perma-
nência do jovem na universidade nem sempre cabe no orça-
mento familiar. Para apoiar o estudante carente, muitas insti-
tuições de ensino oferecem auxílios a quem possui renda igual 
ou inferior a um salário mínimo e meio.

A Universidade Rural tem uma política de assistência estu-
dantil discutida e planejada pela Pró-reitoria de Assuntos Es-
tudantis (Proaes). As concessões de auxílios financeiros e não 
pecuniários são realizadas através de editais específicos por 
meio da Divisão Multidisciplinar de Assistência ao Estudante 
(Dimae). As regras e o período de inscrições são publicados no 
início de cada período no site da Proaes. 

Os estudantes egressos de famílias em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica são prioridades na concessão dos 
auxílios. O objetivo é garantir ao aluno matriculado nos cursos 

de graduação presenciais o apoio para permanecer e concluir a fase 
de formação.

A Rural também oferece bolsa alimentação para o acesso gra-
tuito de estudantes carentes aos restaurantes universitários. O 
aluno não bolsista pode comprar tíquetes de refeições na sala 35 
do Pavilhão Central (P1), em Seropédica, ou na sala 309, no bloco 
administrativo do Instituto Multidisciplinar, em Nova Iguaçu. Para 
os estudantes do Instituto Três Rios, são disponibilizados auxílios 
alimentação. 

Além disso, os discentes do Câmpus Seropédica podem se ins-
crever nos editais para a concessão de vagas na Residência Estu-
dantil da UFRRJ. O alojamento tem capacidade para acolher 1.937 
estudantes. O complexo tem 12 prédios com 368 quartos, com um 
colchão e um armário para cada estudante.  

Ao todo, a UFRRJ oferece sete tipos de auxílios para assistência 
estudantil

Para saber mais de cada uma delas, acesse nosso portal: www.ufrrj.br

Não é um lugar no câmpus. O 
Quiosque é um sistema para 
auxiliar alunos e professores 
no contato acadêmico. Nele, o 
aluno tem acesso a documen-
tos, notas, grade de horários, 
arquivo de professores e 
eventos que envolvem cursos 
e assuntos administrativos. 
Para acessar, tenha em mãos 
o número da matrícula ou 
procure a coordenação do seu 
curso.
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Transporte
Uma das grandes dúvidas de todo estudante novo é como che-

gar à Rural. São mais de dez mil alunos de várias partes do estado 
e do país. Saiba quais são os principais transportes rodoviários que 
passam pelos câmpus.

Comunicação
No portal da Universidade, estão disponíveis os contatos dos 

setores administrativos da Rural, além das notícias dos câmpus, 
editais e a versão digital do Rural Semanal. Este é um jornal ins-
titucional informativo que circula na Universidade com notícias 
sobre ensino, pesquisa e extensão. 

Além disso, a Rural possui páginas nas redes socias como 
Facebook (@universidadefederalrural), Twitter (@ufrrjbr) e 
Instagram (@universidadefederalrural). Divulgamos eventos, 
notícias e auxiliamos nas dúvidas ligadas a graduação.  Outras 
divisões da Universidade também possuem páginas para divul-
gação de suas demandas.

Abaixo, estão números de telefones de setores importantes 
nos câmpus.

+
Divisão de Saúde da Rural, 
24h – prioritariamente para 
casos que necessitem de aten-
dimento médico. Outros casos 
também serão atendidos, mas 
encaminhados para setores 
responsáveis. 
Localização – Entre a Biblio-
teca Central e o Alojamento 
Feminino.

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

Divisão de Guarda e Vigi-
lância (DGV) – para registro e 
encaminhamento a autoridades 
policiais, quando for o caso.
Localização –  atrás do Res-
taurante Universitário
Telefones – 2682-1210 / 1220

Central de Atendimento à 
Mulher 
Telefone – 180
Disque-Mulher 
Telefone – 2332-8249

*A Rural disponibiliza um transporte entre o Instituto Multidisciplinar com o 
campus Seropédica.  A van sai do IM às 12h30 e volta às 17h. Para usar esse 
veículo, é necessário que o aluno procure o Setor de Transporte no IM e apre-
sente nome e matrícula para entrar na lista de beneficiados.  O veículo trafega 
pela Rodovia Dutra e não pega alunos pelo caminho.

Nova Iguaçu

Central de Atendimento (21) 2669-0105

Três Rios

Direção Acadêmica: (24) 2255-3677

Direção de Campus: (24) 2252-3872

Destinado aos alunos 
regularmente 
matriculados nos 
cursos presenciais 
do câmpus 
Seropédica.

Alojamento
estudantil 

Corresponde a 12 
parcelas de R$ 250, 
valor referente ao 
ano de 2016, 
destinado aos alunos 
regularmente 
matriculados nos 
cursos presenciais 
de  Seropédica, Nova 
Iguaçu e Três Rios.

Corresponde a 
parcelas de R$ 250, 
valor referente ao ano 
de 2016, destinado 
aos alunos regular-
mente matriculados 
nos cursos presenci-
ais de Nova Iguaçu e 
Três Rios.

Corresponde a nove 
parcelas de R$ 250, 
valor referente ao 
ano de 2016, 
destinado aos alunos 
regularmente 
matriculados nos 
cursos presenciais 
de Seropédica, Nova 
Iguaçu e Três Rios.

Corresponde a 
única parcela no 
valor de R$ 200 
referente ao ano de 
2016. No câmpus 
Seropédica, os 
estudantes 
alojados são 
prioridades.

A bolsa dá ao 
estudante o acesso 
gratuito aos 
restaurantes 
universitários, em 
todas as refeições.
O auxílio é oferecido 
aos alunos regular-
mente matriculados 
nos cursos 
presenciais de 
Seropédica e Nova 
Iguaçu.

Moradia  Transporte Alimentação 
Auxílio Apoio

 Didático-pedagógico 
Auxílio Alimentação

não pecuniário 
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Uma hora, tudo é música e 
dança. Na outra, poesia 

e reflexão. Que tal fazer uma 
exposição de pinturas? Ou até 
mesmo assistir a um filme cult 
com direito a bate-papo no fi-
nal? Já pensou em conhecer 
um lugar novo junto de seus 
amigos? 

Assim é a Sala de Cultura 
da Rural. Em funcionamento 
desde 2012, ela nasceu do de-
sejo do movimento estudantil 
por uma área de projetos livres 
dentro da UFRRJ. Foi em uma 
gestão do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) que alunos 
reivindicaram um espaço ante-
riormente utilizado para arma-
zenamento de material do Res-
taurante Universitário (RU). 

— A Sala de Cultura é um 
movimento criado por estudan-
tes para estudantes. Com o tem-

po, alguns professores da Rural 
entraram na equipe para que 
o projeto tivesse um foco mais 
acadêmico. Recentemente, nos-
so espaço foi institucionalizado. 
Agora temos até um regimento 
interno — disse o bolsista da 
Sala de Cultura e aluno de Ciên-
cias Econômicas, Valmor Alves.

Dentro deste espaço, acon-
tecem várias atividades como 
mostras de arte dos alunos; 
sarau cultural com exposições 
de poesias e textos autorais; 
apresentações musicais de es-
tudantes; e o Cine Clube, que 
exibe filmes e promove debates 
com professores. Além disso, 
algumas excursões já foram 
organizadas pela própria Sala 
de Cultura, em parceria com a 
Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis (Proaes). São atividades 
culturais para todos os gostos. 

Todo o material da Sala, 

desde livros a revistas, é ofere-
cido pela Proaes. Ela possui as 
assinaturas e os bolsistas são os 
responsáveis por fazer a bus-
ca e distribuição na sala – mas 
não são feitos empréstimos de 
livros ou revistas. Os bolsistas 
são alunos de cursos diferentes, 

Cultura

Arte, música e lazer
Há mais de quatro anos, alunos continuam projeto de
espaço cultural dentro da Universidade

Bolsista da Sala de 
Cultura e aluno de 
Ciências Econômi-
cas, Valmor Alves

“

o que auxilia na integração com a 
Universidade. São estudantes de 
Jornalismo, História, Letras, Ci-
ências Econômicas, entre outros. 

 A Sala de Cultura é aberta 
a todos os cursos e estudantes. 
Contudo, ela não foi idealizada 
só para alunos da Rural, mas 
para técnicos, professores e 
moradores de Seropédica que 
quiserem um bom espaço para 
leitura e para organizar proje-
tos culturais. Seus eventos são 
divulgados por meio das pági-
nas em redes sociais; e de ban-
ners e filipetas espalhadas tanto 
no RU quanto ao redor dos ins-
titutos. 

A Sala de Cultura funciona 
de 8h às 22h e está localizada ao 
lado da entrada dos alojamen-
tos e da CAUR. Para saber mais 
sobre suas atividades e eventos, 
acesse a página “Sala de Cultura 
– UFRRJ” no Facebook.  

Beatriz Rodrigues

A Sala de Cultura é 
um movimento criado 
por estudantes para es-
tudantes. Com o tempo, 
alguns professores da 
Rural entraram na equi-
pe para que o projeto 
tivesse um foco mais 
acadêmico.

Beatriz Rodrigues

Valmor Alves, bolsista da Sala de 
Cultura
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Universidade de Tóquio 
busca parceria com a Rural

A UFRRJ recebeu, em feve-
reiro, a visita do professor 

Ali Kharrazi, da Universidade 
de Tóquio, Japão. De origem 
iraniana, Kharrazi é um dos 
responsáveis pelo Centro para o 
Desenvolvimento de Educação 
Global de Lideranças, um pro-
grama da instituição japonesa 
que leva seus graduandos a di-
versos países do mundo. (Mais 
informações em: www.glp.u-
tokyo.ac.jp/en)

Kharrazi veio à Universida-
de Rural através de um contato 
prévio com o professor Peter 
May, do Programa de Pós-Gra-
duação de Ciências Sociais em 
Desenvolvimento, Agricultura 
e Sociedade (CPDA), vinculado 
ao Departamento de Desenvol-
vimento, Agricultura e Socie-
dade (DDAS/ICHS). No Rio de 
Janeiro, o docente da Universi-
dade de Tóquio se reuniu com a 
chefe do DDAS, professora Ka-

rina Kato, e com representantes 
do curso de Relações Interna-
cionais da UFRRJ. O professor 
Cícero Pimenteira, também do 
DDAS, apresentou o câmpus 
Seropédica para Kharrazi. Aqui 
ele conheceu, entre outros, 
o trabalho das pró-reitorias 
de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPPG) e de Assuntos Estu-
dantis (Proaes), sendo recebi-
do, respectivamente, pelos pró
-reitores Roberto Lelis e César 
Augusto Da Ros. 

O Rural Semanal conver-
sou com Ali Kharrazi, que deta-
lhou os principais objetivos de 
sua visita. 

Como funciona o programa 
de Educação Global de Lide-
ranças?
Ali Kharrazi – Com aulas total-
mente em inglês, ele é voltado 
para alunos de graduação de di-
ferentes faculdades da Univer-
sidade de Tóquio. Ensinamos 
principalmente habilidades de 
pesquisa, liderança e trabalho 
em equipe. Os estudantes pas-
sam por diferentes fases. Numa 
delas, eles vão estudar no exte-
rior, vivendo a experiência de 
outros países.

Qual o objetivo de sua vinda 
ao Brasil?

A. K. – Não temos parceiros na 
América do Sul. Meu principal 
objetivo nesta viagem é conver-
sar com a UFRRJ sobre a pos-
sibilidade de fechar uma futura 
parceria, para que nossos estu-
dantes possam vir para cá. 

Por que escolheu a Rural?
A. K. – Acredito que a UFRRJ 
tem boas instalações, além de 
importantes desafios e pesqui-
sas. Há muitas oportunidades 
aqui para práticas em sustenta-
bilidade. 

Como funcionaria esse inter-
câmbio dos estudantes da 
Universidade de Tóquio?
A. K. – Seria um programa de 
duas semanas, no verão, para es-
tudos na UFRRJ, em colaboração 
com a UFRJ. Os estudantes visi-
tariam o Rio, vendo seus locais e 
os desafios de sustentabilidade.

E quais seriam as vantagens 
para a Rural?
A. K. – Os estudantes daqui vão 
poder interagir com alunos do 
Japão, estabelecendo redes e 
novos amigos, além de trocar 
ideias sobre diferentes culturais 
e desafios ambientais.  Enfim, 
é a chance de estabelecer uma 
cooperação que pode dar frutos 
em longo prazo.  

Reunião. Cícero Pimenteira (primeiro à dir.) e Ali Kharrazi (segundo a 
partir da dir.) conversam com o  pró-reitor César Da Ros (Proaes)

UFRRJ assina termo de cooperação 
com a Southern University

A UFRRJ assinou, em 13 de 
março, um acordo de coo-

peração com a Southern Uni-
versity, sediada no estado da 
Luisiana, EUA. Com duração de 
cinco anos, a parceria prevê, en-
tre outros pontos, o intercâm-

bio de professores e estudantes; 
a realização de cursos para do-
centes e discentes; o estabele-
cimento de programas comuns 
em diversas áreas acadêmicas; 
e o acesso a arquivos, labora-
tórios e bibliotecas das respec-

tivas instituições. O termo foi 
assinado pela então reitora da 
UFRRJ, professora Ana Dan-
tas, e pelo reitor da Southern, 
Ray L. Belton. 

No mesmo dia, a delegação 
de docentes da universidade 
norte-americana assistiu a uma 
palestra na Sala dos Órgãos Co-
legiados, Pavilhão Central. Na 
ocasião, o professor Anderson 
Gomes, coordenador do pro-
grama Idioma Sem Fronteiras 
na UFRRJ, apresentou alguns 
aspectos da história, dos cursos 
e dos câmpus da Rural. 

O contato com a Southern 
foi estabelecido inicialmen-
te por Carlos Alberto Medei-
ros, integrante do Laboratório 
de Psicologia e Informações 
Afro-Descendentes (Lapsiafro/
UFRRJ). Dois professores da 
instituição estadunidense assis-
tiram a uma palestra de Medei-
ros no Brasil, convidando-o em 
seguida para fazer uma apre-
sentação nos EUA. 

– Eles têm uma forte visão 
internacionalista – afirmou 

Medeiros – Existem cerca de 
100 universidades nos EUA his-
toricamente afro-americanas. E 
embora a Southern seja muito 
antiga, não é a mais velha. A 
primeira do gênero foi fundada 
em 1837.

Criada em 1880, a Southern 
University surgiu com o intuito 
de oferecer educação superior 
para afro-americanos que, até 
então, tinham entrada proibida 
na maioria das instituições pú-
blicas para brancos. 

– Com esse convênio, espe-
ramos ampliar a compreensão 
da diáspora no mundo ameri-
cano e investir no empodera-
mento do conhecimento sobre 
a etnia negra na América do 
Sul, particularmente no Bra-
sil – disse o professor Nilton 
Sousa da Silva, coordenador do 
Lapsiafro.

Para mais informações 
sobre a Southern University, 
acesse www.subr.edu e assista 
a um vídeo de divulgação (em 
português) no link http://bit.
ly/2odqvDk    

Instituição norte-americana foi criada para oferecer 
educação superior a afro-americanos

Fotos: João Henrique Oliveira

Palestra. Membros da Southern University assistem a uma apresenta-
ção sobre a história e a infraestrutura da UFRRJ
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Informes Gerais

Estão abertas, entre 3 de abril e 5 de maio, as inscrições para a 
turma 2017-2 do Programa de Pós-Graduação em Práticas em 
Desenvolvimento Sustentável (PPGPDS/UFRRJ), modalidade 
mestrado profissional. São oferecidas 23 vagas para candidatos que 
tenham graduação em qualquer uma das áreas do conhecimento 
ligadas a ciências sociais e humanas; gestão; ciências naturais, 
engenharia; e ciências da saúde. O Programa integra a rede 
Associação Global de Mestrados em Práticas em Desenvolvimento 
Sustentável (http://mdpglobal.org/), que reúne 32 instituições de 
diferentes países. 
Consulte o edital e mais informações no site do PPGPDS:
http://r1.ufrrj.br/wp/ppgpds

Chamada para pedidos de
material permanente
A Coordenação de Planejamento e Acompanhamento de Com-
pras e Serviços do Departamento de Material e Serviços Auxiliares 
(DMSA) informa que os pedidos da quarta chamada de demanda 
de permanentes, para atendimento em 2017, deverão ser enviados 
até 6 de abril. Os grupos de permanentes contemplados neste mo-
mento são: 52.34 (equipamentos para resíduos) e 52.42 (mobiliá-
rio em geral). 
Os pedidos devem ser enviados ao e-mail especificacoes_dmsa@
ufrrj.br para avaliação prévia antes da entrega da versão impressa. 
Após receber o aval, o documento com as devidas assinaturas deve 
ser entregue no DMSA, em até dois dias úteis.
Mais informações na aba ‘Planejamento’ disponível no link 
http://institucional.ufrrj.br/dmsa/informacoes/

Mestrado profissional de ‘Práticas 
em Desenvolvimento Sustentável’ abre 
processo seletivo

UFRRJ apresenta trabalho 
em feira de agronegócios 
da França
No início de março, professores e alunos da UFRRJ apresentaram 
um trabalho no SIMA 2017 em Paris. O SIMA (Paris International 
Agribusiness Show) é uma das maiores feiras de agronegócios do 
mundo e ocorre a cada dois anos na França. O SIMA, mais uma 
vez, organizou seu tradicional concurso para receber trabalhos de 
alunos e jovens talentos de escolas de agronomia de todo o mundo. 
O tema dessa edição do concurso foi “Os fazendeiros nos próxi-
mos 10 anos”. Dentre todos os trabalhos submetidos, apenas 12 fo-
ram aceitos, sendo de sete países: Brasil, EUA. Noruega, Espanha, 
França, Alemanha e Holanda.

O trabalho da UFRRJ foi elaborado pelo aluno Pedro Vieira Cruz 
(Agronomia) e pelo professor Sérgio Serra, do curso de Sistemas de 
Informação. A pesquisa “Détection Précoce Des Maladies Foliaires 
À Base D’equipements À Faible Coût” propõe incorporar ao dia a 
dia dos futuros agricultores técnicas de agricultura de precisão e 
sistemas de informação embarcados em dispositivos móveis para 
auxiliar o diagnóstico de doenças foliares. Este trabalho faz parte 
de estudos e projetos de pesquisas em desenvolvimento no labora-
tório de banco de dados da UFRRJ (labbd.ufrrj.br).
Para mais informações sobre o trabalho apresentado acesse:
https://en.simaonline.com/content/location/294098.
Detalhes sobre a SIMA e o concurso em:https://en.simaonline.
com/Events2/Innovation-First/Schools-Project

Saneamento e Reforma da Previdência 
são temas de palestras no IM

Na semana de abertura do ano letivo, o Instituto Multidisciplinar 
(IM/UFRRJ) recebeu os calouros com uma série de palestras sobre 
temas atuais. Em 22 de março, Dia Mundial da Água, foi realiza-
do o ‘Seminário Água Iguassu’. Com presença do prefeito de Nova 
Iguaçu, Rogerio Lisboa, foi discutido o tema ‘Desafios para a Uni-
versalização dos Serviços de Saneamento – Distribuição de Água e 
Esgotamento Sanitário para Nova Iguaçu’. 
À noite, ocorreu a Aula de Abertura do semestre, com presença da 
então pró-reitora de Graduação, Ligia Machado, e do vice-diretor 
pró-tempore do IM, José Airton Chaves. Também estiveram pre-
sentes os atuais pró-reitores de Graduação, Joecildo Rocha, e de 
Planejamento, Roberto Rodrigues. 
No dia 23, a Semana de Integração de Calouros recebeu o deputado 
federal Alessandro Molon, que apresentou palestra sobre a Refor-
ma da Previdência. Participaram da mesa os professores Leandro 
Machado dos Santos, coordenador do curso de Pedagogia, e Patrí-
cia Bastos, que mediou o debate, além do vice-diretor do IM.

BC/UFRRJ disponibiliza ficha 
catalográfica online
A Biblioteca Central (BC/UFRRJ) oferece, em sua página eletrô-
nica, o serviço de ficha catalográfica online, sem nenhum custo ao 
usuário. O formulário está disponível em https://academico.ufrrj.
br/biblioteca
Depois do preenchimento, basta enviar as informações. A ficha é 
gerada automaticamente. O usuário dispõe de um tutorial explica-
tivo no mesmo endereço; mas se ainda ficar alguma dúvida, só en-
trar em contato com a BC (http://institucional.ufrrj.br/biblioteca).
– A ficha sempre foi disponibilizada pela Seção de Processamentos 
Técnicos (SPT/BC), sendo requisito obrigatório nas dissertações e 
teses. Com demanda cada vez maior, a Biblioteca vinha buscando 
uma solução que possibilitasse melhorar o atendimento – disse a 
diretora da BC, Mirian Neves.


