
Cepe aprova período extraordinário 
e normativa para oferta de vagas por 

Sistema de Recuperação de Disciplinas
(p. 02)

Professor parisiense desembarca na 
Rural ensinar francês através

do Idiomas sem Fronteiras
(p. 03)

Há 21 anos, Fapur apoia o 
desenvolvimento de
pesquisas na Rural 

(p. 04)

Ano 7 - Número 6 - Outubro/Novembro de 2017

Monitoria:
o elo entre

docentes e discentes



EM TRÂNSITO

 Pró-Reitor de Graduação: Joecildo Francisco Rocha / Pró-Reitora Adjunta de Graduação: Waleska Giannini 
Pereira da Silva / Jornalista Responsável: Kleber Costa / Web Designer: Vitor Apolinário / Estagiários da 
Assessoria de Comunicação da Prograd: Camile Cortezini, Milena Antunes, Rafaela Santos e Wallerya 
Rosa / Design Gráfico e Diagramação: Kleber Costa e  Wallerya Rosa / Arte de Capa:  Wallerya Rosa./

Impressão: Imprensa Universitária / Tiragem: 400 exemplares.

Rodovia BR 465 (Antiga Rodovia Rio-São Paulo), Km 7, Sala 94 do Pavilhão Central da UFRRJ
Seropédica/RJ – 23897-000. Telefones para contato: (21) 2681-4903 /  (21) 2682-1112.

E-mail: assessoriaprograd@ufrrj.br / Twitter: @prograd_UFRRJ /
Facebook: facebook.com/PROGRAD.UFRRJ

eXPediente:

02

2017-3: Cepe aprova período 
eXtraordinário

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou, em 25 de outubro, os calendários 
Acadêmico e de Matrícula do período extraordinário de 2017. De acordo com os documentos, as 
aulas iniciarão no dia 08 de janeiro e serão finalizadas em 09 de fevereiro. O lançamento das notas 

acontecerá até o dia 20 de fevereiro.

Pré-matrícula em disciplinas a serem cursadas em 2017-3
Entre 18 e 22 de dezembro, os departamentos interessados em abrir turmas em 2017-3 organizarão a 

oferta de vagas no sistema acadêmico. Diferentemente do processo de matrícula em disciplinas para os 
períodos ordinários, para 2017-3 haverá uma etapa única para que o estudante efetue sua pré-matrícula 
em disciplinas. O período da pré-matrícula para 2017-3 acontecerá de 27 de dezembro a 02 de janeiro 
através do Quiosque Alunos. A única consolidação acontecerá no decorrer do dia 04 de janeiro.

Cepe aprova normas para oferta de vagas por Sistema de Recuperação de Disciplinas
Na mesma sessão, o Cepe aprovou a criação da normativa para a matrícula em disciplinas dos cursos presenciais 

de graduação da UFRRJ ofertadas através do Sistema de Recuperação de Disciplina (SRD). Na prática, a partir de 
agora, a critério da Pró-Reitoria de Graduação e dos departamentos, fica estabelecida a possibilidade de ofertar 
vagas em disciplinas com alto índice de retenção por reprovação, em período extraordinário, por meio do SRD.

O estudante poderá se matricular em até duas disciplinas ofertadas no SRD caso tenha cursado a(s) 
disciplina(s) no semestre anterior ao período extraordinário. Além disso, o discente deverá ter obtido nota 
maior que zero e menor que cinco e conceito de reprovação por média (RM).

Durante o período extraordinário, o docente responsável pela disciplina disponibilizará três datas para 
que cada estudante inscrito opte por duas delas a fim de realizar suas avaliações: uma em cada dia. Os 
testes exigirão o conhecimento referente a toda a matéria trabalhada na disciplina durante o período 
anterior. O aproveitamento do estudante será registrado por média aritmética.

Não haverá aulas, tampouco a exigência de frequência mínima. Entretanto, o professor disponibilizará horário 
para a orientação à aprendizagem para a superação das dificuldades na compreensão do conteúdo da disciplina.

Será vedada a possibilidade de desistência de matrícula (trancamento de disciplina) do aluno no Sistema 
de Recuperação de Disciplinas, exceto em caso de trancamento de semestre letivo. Os conceitos possíveis 
de serem obtidos pelo estudante são: Abandono (AB), Reprovação por Média (RM) e Aprovado (AP).

Em caso de não aprovação no SRD, será computada uma nova reprovação do estudante na disciplina para 
todos os fins, inclusive para cálculo de seu Coeficiente de Rendimento Acumulado e todas as disposições da 
Deliberação de matrículas da UFRRJ. O mesmo vale para casos de abandono. ▪
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editorial

► Por Kleber costa

da “cidade luz” Para a rural

No início de setembro, a Rural rece-
beu Brieuc Jicquel, o novo leitor 
de francês da Universidade. Com 

apenas 25 anos, Brieuc é licenciado em Lín-
gua Portuguesa pela Universidade de Paris 3, 
Sorbonne Nouvelle, e mestre em Língua Fran-
cesa para estrangeiros. O leitor, que já havia 
morado no Nordeste do Brasil há sete anos, 
veio através de uma parceria entre o Consu-
lado da França e a Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ) com o objetivo de 
ensinar sua língua nativa para cinco turmas, 
incentivar os intercâmbios com instituições 
francesas e a internacionalização da UFRRJ 
através do "Programa de Leitores" do proje-
to Idioma sem Fronteiras (IsF) - Francês. Em 
entrevista, o jovem parisiense nos contou um 
pouco das suas experiências, expectativas e 
planos para o futuro.

JG: Como foi o processo que você passou
até chegar aqui para dar as aulas?

Brieuc Jicquel (BJ): Teve uma chamada 
pública online. Tínhamos que mandar um cur-
rículo e uma carta de motivação para mostrar 
que queríamos. E aí, como eu já falo português 
e já morei um ano no Brasil, sete anos atrás, 
para mim era perfeito, era aquilo que eu estava 
à procura. Pedi para participar, fiz a entrevista 
com o pessoal da Embaixada Francesa e com 
o coordenador de francês daqui da Universi-
dade, eles me escolheram e estou aqui agora.

JG: Vir ao Brasil para ensinar sua língua mãe 
era algo que estava nos seus planos ou foi 
uma oportunidade que surgiu de repente?

BJ: Quando eu voltei para a França depois 
de vir ao Brasil pela primeira vez, eu soube que 
eu tinha que voltar, trabalhar e morar aqui de 
novo para descobrir esse país. Para mim, desco-
brir um país é como descobrir um continente. 
A próxima vez que viria seria com um trabalho 
aqui, eu seria autônomo para fazer tudo que 
quisesse. Então, fiz o curso de francês para es-
trangeiros com esse objetivo de depois achar 
um emprego no Brasil, mas foi sem pressão. De-
pois, tive oportunidade de trabalhar na Mongó-

Jovem leitor chega à Universidade para ensinar francês através de projeto do IsF

lia, trabalhei em vários estágios na França também. Sou aberto a 
trabalhar em qualquer país. Até que apareceu essa oportunidade 
de voltar para o Brasil, muito logo depois de acabar os estudos.

JG: Como surgiu seu interesse pela língua portuguesa?
BJ: Fiz um intercâmbio com uma associação que propõe para 

jovens morar um ano com uma família hospedeira em um outro 
país. Eu tinha 16 anos e eu tinha que escolher três países. Escolhi o 
Brasil, Nova Zelândia e o Paraguai, mas não tinha interesse por ne-
nhum dos países, o mais importante para mim era ter um oceano 
de distância entre mim e a minha família. Eu tinha uma imagem de 
clichês e estereótipos do país. Cheguei aqui sem saber falar nada 
do português, só sabia “bom dia” e “obrigado”. Mas, quando você 
está numa experiência de imersão, você aprende muito rápido e 
depois de dois meses eu já sabia falar e me comunicar sem proble-
mas. Escrever em português foi mais difícil. Aprendi isso na univer-
sidade, quando fiz licenciatura em Língua Portuguesa. Lá foi mais 
difícil, mas eu continuei trabalhando nisso e estudando a história 
moderna e geografia dos países da Língua Portuguesa – Portugal, 
Brasil e África Lusófona. Quando você vem da Europa para traba-
lhar aqui ou ter uma experiência de intercâmbio, você acha um 
jeito de voltar. Paris sempre será minha cidade favorita, mas o jeito 
de viver aqui me corresponde muito, e eu adoro isso.

JG: O que você está achando da experiência e o que você
acha que ela pode trazer de crescimento para sua vida?
BJ: O primeiro mês foi realmente para começar esse projeto. 

Meu objetivo agora é criar uma vontade nessa Universidade de 
colaborar mais a favor da língua francesa e da cultura francófona 
em geral. Eu sei que vou dar só o primeiro passo e depois os ou-
tros leitores vão dar continuidade. Aqui tem uma motivação mui-
to grande. Eu sinto que os alunos, profissionais e técnicos daqui 
todos estão interessados. Estou aqui para esse tipo de missão, 
isso que me faz gostar desse trabalho. 
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Interculturalidade. O objetivo de Brieuc Jicquel 
é aproximar os estudantes e a cultura francófona

► Por Milena antunes



Por DentrO DA RURAL

“
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Para mim a experiência vale de conhecer um novo terreno 
de trabalho, é a primeira vez que trabalho em uma universida-
de nesse continente. Quero me adaptar para realmente dar o 
melhor ensino possível e depois encontrar outras oportunidades 
nesse país ou em outro país na América Latina; fazer contatos e 
continuar outras missões. Quero trabalhar em todos os países 
(risos). Sou aberto a todos os lugares, não tenho preconceito. 
Quando fui trabalhar na Mongólia, não conhecia nada sobre 
aquele lugar e fui para o meio do deserto. Foram sete meses com 
menos de 0º, e até -40º, sem água quente. Mas mesmo assim, 
consegui cumprir meu objetivo de criar um projeto de Língua 
Francesa na universidade, e isso é o mais importante.

JG: Quais os planos para depois do término das aulas?
BJ: Depois eu não sei, tem muitas possibilidades. Sou jovem, é o 

momento onde eu posso continuar dando aula em qualquer lugar 
do mundo. Quando for mais maduro, posso ficar na França, mas 
esse é um assunto que não estou pensando agora. Eu penso em 
ano por ano. A única coisa que eu projetava para o futuro era voltar 
para o Brasil e trabalhar aqui, agora estou aqui e atingi meu pro-

pósito. Os objetivos irão surgindo com o tempo.

JG: Que tipo de professor você deseja ser?
BJ: Sinto uma pressão, mas isso é nor-

mal, faz com que eu sempre esteja a pen-
sar o que foi bom nessa aula, o que posso 
fazer melhor e criar na próxima. Se eu sou 
professor não é para mim, é para os alunos. 
São eles que vão receber o conhecimento, 
eu sou apenas o mediador para eles apren-
derem. Estou aqui para ajudar, para motivá
-los no modo de pensar. Você conhece um 
bom professor se os alunos são motivados 
a aprender ainda mais depois. Mesmo se os 
alunos aprendem pouco, se ficam com essa 
motivação de aprender mais, o professor foi 
muito bom. Se o professor destruiu a moti-
vação que os alunos tinham, ele não é feito 
para isso. É assim que vejo o meu trabalho, 
sempre dar mais motivação para aprender. ▪

►Por camile cortezini

Muitos estudantes têm interesse 
em desenvolver projetos de pes-
quisa e talvez até tenham guarda-

do na gaveta ideias que ainda não sabem 
como colocar em prática. Mas, o que pou-
cos sabem, é que dentro de nossa Universi-
dade existe uma grande parceira que busca 
sempre incentivar estudantes e docentes 
a darem o pontapé inicial. A Fundação de 
Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológi-
ca da UFRRJ (Fapur) trabalha, há 21 anos, 
apoiando o desenvolvimento de pesquisas 
de extensão, educacionais e das inovações 
tecnológicas e científicas. Através de parce-

rias, convênios, contratos e acordos, a Fun-
dação faz a gestão de tais projetos.

“A nossa função principal é agilizar os re-
cursos de projetos de pesquisa, ensino, ex-
tensão e inovação da Universidade. Como 
todo mundo sabe, o serviço público é mui-
to burocrático, há muitos entraves e dessa 
necessidade foram surgindo as fundações 
de apoio. Atualmente, nós apoiamos apro-
ximadamente 100 projetos de pesquisa, 
ensino e extensão, além das semanas aca-
dêmicas, seminários e simpósios dentro da 
Universidade. Na prática, a nossa função é 
fazer o gerenciamento financeiro e logístico 
desses projetos”, explica Fernando Brunner, 
secretário executivo da Fapur.
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Fapur: um inCentivo à
pesquisa na universidade

Quando perguntado sobre o processo 
que o projeto percorre até chegar ao geren-
ciamento da Fapur, Fernando esclarece que 
tanto os projetos de alunos, como os de 
professores passam inicialmente pela apro-
vação de seus departamentos e institutos, 
e a partir de então a Fundação procura a 
melhor maneira de colocar em prática.

“Muitas empresas hoje têm interes-
se porque aqui existe uma obra intelec-
tual absurda dentro da Universidade e 
que às vezes é subutilizada. E o interes-
sante é que assim os alunos podem unir 
teoria e prática”, afirma.

A Fapur é uma empresa privada e sem 
fins lucrativos, Fernando conta que antes 
do recesso econômico do país era possível 
dar bolsa a alunos e até mesmo financiar 
alguns projetos. Atualmente, a Fapur traba-
lha no intermédio e na gestão dos projetos 
nascidos aqui em nossa Universidade.

Nossa função 
é promover 
a pesquisa, 
incentivar e 
possibilitar.”

“Nós estamos buscando incentivar os alunos para desen-
volver os projetos. A gente tenta dar o máximo de suporte 
possível. Isso é interessante tanto na área acadêmica para o 
aluno quanto para a universidade. Nossa função é promover 
a pesquisa, incentivar e possibilitar”, aponta.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ, 
Alexandre Fortes, fala da importância da Fapur no âmbi-
to das pesquisas desenvolvidas na instituição. Para ele, 
a Fapur é fundamental porque as fundações têm uma 
agilidade administrativa maior: 

“A legislação permite às fundações serem geridas com 
um pouco mais de flexibilidade e autonomia. Então têm vá-
rios projetos importantes que a gente faz em parceria com 
outros órgãos públicos e privados ou até mesmo editais de 
financiamento de algumas agências de fomento como a 
Finep. E esses projetos são administrados pela Fapur. Ela é 
que tem condições de fazer isso, porque dentro da burocra-
cia das autarquias dos órgãos de administração direta, como 
é o caso da Universidade, tem muita coisa que a gente não 
consegue realizar em tempo hábil se não fizer via fundação”. 

O pró-reitor comenta ainda sobre a importância e a possi-
bilidade de se desenvolver projetos de pesquisa não somente 
no ensino de pós-graduação, como também na graduação. 

“A gente concebe pesquisa, ensino e extensão de forma 
integrada, para o aluno ter uma universidade de qualidade. 
Não se pode pensar essas coisas separadas ou sendo uma 
mais importante do que a outra, a gente precisa desse tripé 
muito bem equilibrado. Uma vez que você consegue o recur-
so, e monta a estrutura ideal, todos os grupos de pesquisa 
mais bem estabelecidos e planejados da Instituição, que in-
tegram sempre alunos de graduação, podem usufruir”, afir-
ma Fortes. “A Universidade tem que ter um processo per-
manente de levar aquilo que a pós-graduação está criando, 
em termos de pesquisa novas, para enriquecer a graduação. 
Além disso, preparar os alunos da graduação que tenham 
interesse e vocação de pesquisa para também terem a opor-
tunidade de tentar entrar na pós.” ▪

Fernando Brunner 
secretário executivo da Fapur
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Dedicação. Secretário executivo da Fapur, Fernando 
Brunner, trabalha há quase 12 anos pela Fundação

Incentivo. Há 21 anos, a Fapur facilita a 
realização de pesquisas dentro da Rural



MATÉRIA DE CAPA
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Promovido pela Pró-Reitoria de Graduação, o programa 
de Monitoria oferece aos alunos de graduação um es-
paço ideal para aprendizagem e vivências acadêmicas. 

A função do monitor é prestar auxílio aos professores em 
tarefas didáticas, de pesquisa e na realização de trabalhos 
práticos e experimentais, além de facilitar o relacionamento 
entre o professor e os demais alunos na execução do plano de 
ensino da disciplina. Atualmente, a Universidade conta com 
332 monitores remunerados e 59 voluntários.

De acordo com a coordenadora do programa, Suelen Pe-
reira, o objetivo da monitoria é despertar nos estudantes o in-
teresse pela carreira docente e pesquisa e prestar assistência 
na relação entre o corpo docente e o discente.

“Um dos objetivos principais é esse, estimular o lado aca-
dêmico dos alunos, fazer com que eles venham a ter mais 
contato com o outro lado, do ensino. Além disso, o objetivo é 
prestar auxílio em certas atividades. Tem monitorias de labo-
ratórios em que os monitores são indispensáveis nas ativida-
des, inclusive, em épocas de recesso, alguns alunos trabalham 
no laboratório. Os monitores auxiliam também os outros alu-
nos do curso. Existem disciplinas que um têm alto índice de 
retenção, então eles ajudam esses alunos. Os professores não 
têm tempo de ficar com os alunos explicando individualmen-
te e o monitor faz isso”, explica a coordenadora.

Essa atividade, que pode ser remunerada ou voluntária, 
só pode ser exercida por alunos que já tenham sido apro-
vados na disciplina, no intuito de que, exercendo o cargo 
de supervisão, o monitor já possua uma experiência maior 
que os demais alunos.

Telejornalismo, Laboratório de TV, Criação Audiovisual e 
Projetos Profissionais, todas as disciplinas do curso que en-
volvem o telejornalismo, ou o jornalismo de TV, são aplicadas 
com o apoio da monitoria de Letycia Nascimento, aluna do 8º 
período de Jornalismo. A estudante ensina e auxilia os alunos 
com edição em programas de vídeo, para conseguir dar conta 
das necessidades do curso que tem carências dos softwares 
necessários para a produção de conteúdos práticos.

“É um trabalho bem legal no sentido de aprendizado, cada 
vez que eu dou uma monitoria diferente, eu aprendo mais. 
Existem momentos também em que eu auxilio os alunos com 
enquadramento de câmera, com postura para gravar as pas-
sagens – aqueles momentos que o repórter aparece na tele-
visão – e também angulações da câmera para determinados 
tipos de entrevista, enquadramento diferentes para entrevis-
tas e documentários”, conta Letycia.

►Por camile cortezini e Milena antunes Para a estudante que preza estar envolvida 
em vários âmbitos da vida acadêmica, a ativi-
dade de monitoria é mais uma oportunidade 
de se conectar e usufruir a Universidade.
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programa de monitoria: o auxílio no proCesso de
aPrendizageM Para ProFessores e estudantes

Letycia conta também que desde quan-
do começou a exercer a função de monitora, 
tornou-se mais organizada com sua agenda.

“Durante o semestre as atividades são 
mais tranquilas, mas no final dos semestres 
o ritmo é mais punk porque têm muitos 
documentários sendo produzidos, então os 
alunos me procuram mais”.

Letycia diz ainda como estar tão envolvi-
da com as disciplinas dessa área mudaram 
seu olhar profissional.

“Essa área me atrai muito. Desde que 
eu comecei a me interessar por ela e a dar 
monitoria, eu não consigo mais ver televi-
são da mesma forma. Estou o tempo todo 
pensando no texto que foi feito para o jornal 
de televisão, porque aquela frase está sendo 
colocada junto com aquela imagem e qual a 
intenção do editor com aquilo ali. Aumentou 
a minha criticidade não só para a profissão, 
mas para a vida mesmo”,

Fafate Costa, professora responsável por 
todas as disciplinas relacionadas ao audiovi-
sual no curso de Jornalismo e orientadora de 
Letycia, fala sobre a importância da monito-
ra nas aulas em que ministra.

“O trabalho tem sido tão produtivo, que 
vejo a necessidade de solicitar uma segun-
da vaga de monitoria, pois as turmas cres-
ceram muito. Sou professora das disciplinas 
de audiovisual do curso de Jornalismo e a 
monitoria nessa área é fundamental para o 
acompanhamento pedagógico e técnico aos 
alunos. Toda a questão do conteúdo é discu-
tida comigo em sala, mas a monitoria per-
mite aos discentes a correção dos exercícios 
durante o processo de produção”.

Já o estudante do 9º período de Enge-
nharia Química Matheus Cortezini, após 
três tentativas consecutivas, recentemente, 
conseguiu alcançar o objetivo de se tornar 
monitor de Bioquímica.

“Eu sempre achei que eu ia passar, e não 
passava, mas continuei tentando e, nessa úl-
tima vez, eu consegui. Foi acúmulo de conhe-
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cimento sobre a disciplina, acho que fazer prova não diz tanto o 
que você sabe. Você pode saber muito e ir mal, mas da última 
vez que eu fiz a prova eu estava bem confiante, estava mais 
maduro, com o conhecimento mais consolidado e acho que foi 
isso que me ajudou a passar. Foi difícil, o problema é que sem-
pre parecia fácil, mas a prova em si é mais difícil do que ter o 
conhecimento de fato sobre aquilo”.

Matheus cumpre 12 horas semanais na monitoria e afirma 
que, a partir de então, a rotina se tornou mais corrida.

“É diferente porque agora eu preciso acordar cedo todos 
os dias, coisa que eu não estava muito acostumado a fazer. É 
um pouco cansativo, mas dá para conciliar porque nem sem-
pre tem gente procurando monitoria, aí eu uso esse tempo 
vago para estudar também”.

Matheus, que cursou a disciplina de Bioquímica no quinto 
período do curso, diz que se interessou em tentar a monito-
ria porque, além de gostar da matéria, vê no programa uma 
chance de se conhecer em relação à profissão.

“Eu acho que se você gosta de uma coisa, um tema, quanto 
mais próximo você chegar dele, mais fácil é de perceber se isso 
é uma coisa que você quer carregar para mais além na sua vida, 
seja para dar aula oua se especializar naquela área. Então dar 
monitoria de Bioquímica me ajuda a perceber se eu gosto mais 
daquilo, se eu gosto menos, se eu gostaria de conviver com isso 
por bastante tempo e se eu teria tolerância para isso. Vocação 
não é só aptidão, é aptidão com tolerância. Se você tem apti-
dão, mas não tem tolerância nenhuma para fazer aquilo, você 
não tem vocação para aquilo”, afirma o aluno.

O novo monitor afirma ainda que essa é uma oportunidade 
para que o aluno tenha certeza sobre as áreas que mais gosta 
dentro de seu campo de estudo, se utilizar desse gosto para se 
especializar e traçar um caminho para a futura carreira. ▪

Colaboração. A professora Fafate Costa e a monitora 
Letycia Nascimento dão complementaridade ao 
trabalho uma da outra nas disciplinas de audiovisual

Persistência. Após três tentativas, Matheus 
conseguiu entrar para o time de monitores

“Tem sido muito bom trabalhar com isso, 
me dedicar e entender. Eu sempre gostei 
muito de participar da vida da faculdade. 
Dar monitoria é algo que me ajuda muito a 
participar da vida acadêmica, principalmen-
te nesse último ano que estou me formando 
e estou passando pouco tempo na Univer-
sidade. A monitoria me ajuda a estar mais 
presente, e eu gosto muito de estar na Rural, 
de viver tudo que ela nos oferece para viver. 
E dar monitoria, ser do Centro Acadêmico e 
participar dos grupos de militância me ajuda 
bastante a estar presente. Tem sido uma ex-
periência ótima!”, comenta a aluna.

A estudante começou com as atividades 
de monitoria na intenção de aprender mais 
da área de jornalismo para televisão. Pouco 
tempo depois, descobriu que sua vontade é 
ficar na universidade, no magistério.

“A monitoria me acrescenta muito na 
racionalização da minha didática de ensi-
no. Aprender a ensinar, como falar e como 
explicar. Eu explico muito por metáfora, eu 
consigo me fazer ser entendida assim. Eu 
tenho praticado várias metáforas que eu 
acho ótimo”, compartilha.



ROLEZINHO

A 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aconte-
ceu, durante os dias 23 e 26 de outubro, e foram promovi-
das atividades nos três Campus da Rural. Em Seropédica, 
no segundo dia do evento, uma mesa redonda feita pela 
organização debateu o tema “Mulheres na Matemática”, 
refletindo sobre o papel e a atuação da mulher matemá-
tica na história, no mercado profissional e na vida acadê-
mica. A mesa recebeu as professoras da UFRRJ Tatiana Ro-
que e Walcy Santos e a pesquisadora Carolina Araújo, do 
Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e a mediação foi 
feita pela professora Eulina Coutinho do Departamento 
de Matemática da UFRRJ. De acordo com um dos coorde-
nadores do encontro, o professor Douglas Monsôres, a relevância de debates como esse é despertar o interesse 
das mulheres em atuar na vida acadêmica:
“Hoje, a matemática ainda é um campo de maioria masculina. Então, queremos fomentar o desejo nelas em se 
especializar na área de ciências exatas, preferencialmente em Matemática, para termos mais pesquisadoras que 
ingressem nessa carreira tão bonita”.

Em setembro, nossa Universidade sediou a abertura do 4º 
Seminário Institucional do Pibid/UFRRJ (SiPibid), que trouxe o 
tema “Formação docente, para quê?”. O evento se iniciou com 
a mesa de abertura composta pela equipe gestora do Pibid e por 
membros da Administração Central da Rural. Ainda no primeiro 
dia de SiPibid, a coordenadora institucional do programa Pibid 
na UFBA e primeira presidente do Fórum Nacional do Pibid, 
Alessandra Santos de Assis, palestrou sobre formação docente 
e os impactos e desdobramentos desta ação na Educação. No 
segundo e último dia de seminário, alunos do ciclo básico de di-
versas escolas do entorno da UFRRJ vieram à Universidade para 
acompanhar a exposição dos projetos e a execução de atividades práticas que aconteceram em diversos institutos.

Seminário Institucional do Pibid

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

MILENA ANTUNES / ASS. COMUNICAçãO dA PrOgrAd
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Capivara – 1ª Mostra Audiovisual de Produções Ruralinas

CAMILE COrTEzINI / ASS. COMUNICAçãO dA PrOgrAd

MATHEUS BrITO / COOrd. dE COMUNICAçãO SOCIAL UFrrJ

No dia 21 de setembro, o Gustavão recebeu a Capivara, a 
1ª Mostra Audiovisual de Produções Ruralinas. A mostra 
nasceu de uma parceria entre o Núcleo de Produção Cultu-
ral Seu Gusta e o Centro Acadêmico de Comunicação Social 
com o objetivo de divulgar as produções audiovisuais rea-
lizadas pelos discentes da Universidade. Foram exibidos 18 
curtas-metragens produzidos exclusivamente por alunos, e 
os filmes foram separados por blocos, de acordo com as 
temáticas de cada um. Logo após a exibição de cada bloco, 
foi realizado um debate com os produtores dos filmes, que 
contaram detalhes e desafios durante a idealização de suas 

produções, enriquecendo ainda mais o encontro. A mostra teve início às 13h e terminou aproximadamente às 21h.


