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mensaGem de natal da ProGrad À 
Comunidade aCadÊmiCa da rural
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prograd

viaGem a inhotim reúne alunos, 
téCniCos e Professores em ParCeria 

entre o Pet e o iChs

Nos dias 07, 08 e 09 de novembro, alu-
nos, técnicos e professores da Rural 
fizeram uma viagem com visita guia-

da ao Instituto Inhotim. O projeto é uma 
parceria entre o Programa de Educação 
Tutorial (PET) Dimensões da Linguagem e a 
Direção do Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais (ICHS), e o objetivo é integrar a co-
munidade do PET da UFRRJ e a comunida-
de do ICHS, através de uma experiência de 
passeio cultural a um dos mais importantes 
acervos de arte contemporânea do Brasil e 
considerado o maior museu a céu aberto 
da América Latina. O Instituto Inhotim fica 
próximo à cidade de Brumadinho, em Mi-
nas Gerais, à 472 km de distância do Câm-
pus Seropédica da UFRRJ, resultando em 
uma viagem de aproximadamente 9 horas. 
A professora do curso de Jornalismo Simo-
ne Orlando, que esteve à frente ajudando a 
organizar a viagem, nos contou sobre a ex-
periência cultural que teve durante os três 
dias em território mineiro.

De que forma as pessoas que viajaram 
reagiram ao Instituto e a viagem em geral?

Parece que as pessoas adoraram, foi 
uma experiência ímpar, porque o Institu-
to é considerado um complexo cultural 
de incrível beleza natural, riqueza botâ-
nica, com riqueza em arte, em exposição. 
Houve muita integração entre a comuni-
dade acadêmica também, as pessoas se 
misturaram muito (técnico, alunos e do-
centes) e isto foi integrador.

Como foi a programação da viagem e as 
atividades que os participantes realizaram?

A viagem foi uma ação extensionista, 
numa parceria entre o PET Dimensões da 
Linguagem e a Direção do ICHS. Eu, como 
tutora do programa, e a professora Maria 
do Rosário, diretora do ICHS, começamos 
a programar a viagem em julho. Sondamos 
as melhores datas para que os alunos pu-

dessem ter acesso gratuito ao parque (sempre às quartas-
feiras), vimos preços de guias culturais, que acabamos não 
contratando, datas de ônibus disponíveis, hotéis e hostels, 
afinal precisaríamos de dois, pois na programação inicial 
queríamos levar 96 pessoas. No frigir dos ovos foram 57.

Você acredita que o objetivo de integrar a comunidade do 
PET e do ICHS conseguiu se concretizar?

Sim, mais do que integrar o PET e o ICHS, foi um trabalho 
de promover a integração entre os atores sociais do próprio 
ICHS e dos PETs entre si (além do Dimensões da Linguagem, 
estiveram presentes alunos do PET Geografia - IM e PET In-
clusão). O que foi bonito de ver foi que as pessoas se mistu-
raram muito (técnico, alunos e docentes), nas caminhadas 
pelo parque, dentro dos ônibus, no hostel, nos cafés, e isto 
foi bastante interessante, promoveu isonomia, equidade.

A seu ver, qual a importância de viagens culturais para os 
alunos da UFRRJ?

A gente precisa entender que o saber acadêmico (o co-
nhecimento formal) é uma das facetas a serem desenvolvidas 
no espaço universitário. Acredito muito nessas experiências 
de fruição cultural como algo que sensibiliza, que atinge ou-
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Integração. A viagem reuniu alunos 
do ICHS, petianos, docentes e técnicos
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Natureza. O Instituto Inhotim é considerado o 
maior museu a céu aberto da América Latina
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tros modos de saber e conhecer. Arte e cultura nunca são 
demais, ainda mais se tratando de Inhotim. Ninguém pode 
morrer sem conhecer aquele lugar. Os jardins do parque con-
tam com cerca de 181 famílias botânicas, 953 gêneros e pou-
co mais de 4.200 espécies, sendo 1.400 só de palmeiras. É a 
maior coleção em número de espécies de plantas vivas entre 
os jardins botânicos brasileiros. Igualmente, pinturas, escul-
turas, desenhos, fotografias, vídeos e instalações de mais de ►Por milena antunes

Produzir e vender pirulitos de choco-
late, brigadeiros ou beijinhos é o compro-
misso dos membros do Docinho Solidário. 
O objetivo do grupo é dar suporte aos ani-
mais sem donos e necessitados que foram 
abandonados na Rural. Para a equipe, o 
principal desafio é auxiliar no resgate, rea-
bilitação, castração e adoção de animais re-
colhidos pelos próprios integrantes dentro 
do Câmpus Seropédica e na comunidade 
local, sendo todo o processo custeado pela 
venda de doces.

Com o objetivo de ajudar os animais que 
precisam e não possuem donos para pagar o 
seu tratamento, os membros do projeto, jun-
to com alguns discentes que se voluntariam, 
se dedicam a produzir e vender os docinhos e, 
dessa maneira, arrecadar fundos para o trata-
mento e alimentação dos animais. Depois de 
recuperados, todos são encaminhados para 
adoção. A maioria dos animais que o projeto 
alcança é tratada no Hospital Veterinário da 
Rural ou em clínicas particulares. 

A iniciativa do Docinho Solidário nasceu 
em 2011 e tem à frente a estudante do úl-
timo período de Medicina Veterinária, Jor-
dana Barros. Desde o primeiro semestre de 
2016, a ação conta com o apoio dos mem-
bros do grupo PET Medicina Veterinária.

Jordana Barros, que também participa 
do PET Medicina Veterinária, conta como 
funciona a dinâmica do projeto:

“Eu e as petiana Letycia Fernandes somos 
responsáveis por realizarmos o cadastro dos 
animais recolhidos e dos discentes voluntários 
que fazem os doces, e o dinheiro é destinado 
para o tratamento de cada animal acolhido.

Os animais em tratamento ficam sob a 
responsabilidade de voluntários, em lares 
temporários, e só depois são encaminhados 
para adoção. Atualmente, as reuniões entre os 
agentes voluntários acontecem às segundas.
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doCinho solidário: GruPo 
Produz e vende Guloseimas Para 

ajudar animais abandonados
O grupo já fez algumas atividades e eventos de conscien-

tização, também para arrecadar fundos para o projeto. Na 
última Semana do Médico Veterinário (Semev) ocorreu uma 
festa e o Docinho Solidário foi responsável por todos os do-
ces vendidos no evento, arrecadando fundos para o trata-
mento da canina Baunilha, atual paciente acolhida pelo pro-
jeto. Além disso, nos eventos organizados pelo PET Medicina 
Veterinária, como o “Veterinária da Rural: Saúde Global", os 
doces também são vendidos. Houve edições do evento nos 
três últimos anos e o projeto esteve lá presente.

Como em todo bom grupo, algumas histórias são mais 
marcantes. Com a passagem de tantos animais, a grande 
paixão da equipe, pelo projeto, não poderia ser diferente. A 
cadela Baunilha foi acolhida pelo Docinho Solidário e, quan-
do acreditaram que ela passaria por uma castração e logo 
depois seria finalmente destinada para adoção, veio o susto: 
Baunilha foi diagnosticada com tumor venéreo transmissí-
vel. Depois da descoberta, o grupo deu início ao tratamento 
quimioterápico da cadela, e agora, para alívio da equipe, ela 
está finalmente aguardando a castração.

Para Jordana, estar no grupo é trazer benefícios para 
alunos e para os animais, além de satisfação para si mesma 
como futura profissional da área.

“Nossa maior motivação é apoiar alunos que desempe-
nham projetos sociais na área, convidando-os para partici-
par do grupo e a melhorar a condição de vida dos animais 
errantes da comunidade local, estimulando a adoção res-
ponsável”, conta a estudante. ▪

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

Outra parceria do programa PET Di-
mensões da Linguagem com a direção 
do ICHS foi o novo projeto de integração 
da comunidade ruralina. Durante quatro 
quintas-feiras experimentais nos meses 
de outubro e novembro, a parceria pro-
moveu aulas abertas de Ritmos Latinos, 
com duração de 1 hora, de 17h às 18h, no 
entorno da cantina do ICHS. As aulas fo-
ram ministradas pelas alunas do curso de 
Educação Física da UFRRJ e professoras 
de dança Rayla Santos e Vanessa Marília.

AULAS AbERTAS DE RITmoS LATInoS

Amor pelos animais. A estudante de Medicina Veterinária 
Jordana Barros organiza a produção e venda dos docinhos

Conexão. As aulas abertas de Ritmos Latinos ajudaram a 
comunidade a se conectar entre si e também com o próprio corpo

100 renomados artistas brasileiros e inter-
nacionais, de 30 países, formam a coleção 
do complexo. O acervo do museu é compos-
to por cerca de 700 obras, dentre as quais se 
destacam exposições de artistas renomados 
como Tunga, Adriana Varejão, Cildo Meire-
les, Doug Aitken, Hélio Oiticica, Neville d’Al-
meida, Matthew Barney e Lygia Pape. ▪

O objetivo do projeto foi usar a linguagem da dança, os benefícios obtidos do exercício físico e a 
mistura entre os atores sociais que compõem a Comunidade Acadêmica para promover um processo 
de comunhão coletiva.

Vestidos de roupas confortáveis e tênis, os estudantes, docentes e servidores se soltaram ao som de 
ritmos latinos em uma aula de dança aberta, no pátio do ICHS. As aulas terminaram no último dia 30.
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Conexão. Aulas abertas de Ritmos Latinos ajudaram 
os membros da comunidade a se conectarem
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►Por Camile Cortezini

Inaugurado em junho de 2011, no Instituto de Tecnologia 
da UFRRJ, o Laboratório de Escoamento de Fluidos Giulio 
Massarani (LEF) é uma grande parceria entre a Universi-

dade e a empresa Petrobras, a mais importante produtora 
de petróleo de país. O nome dado ao local é uma home-
nagem a Giulio Massarani, importante acadêmico, um dos 
criadores da primeira pós-graduação de Engenharia Quími-
ca do Brasil e também um dos professores da graduação 
dos idealizadores e coordenadores do laboratório: Cláudia 
Miriam Scheid e Luis Américo Calçada. O espaço, que pos-
sui 550m² de área construída, teve investimentos da or-
dem de R$1,6 milhão em infraestrutura e equipamentos, 
de acordo com a Petrobras. O LEF possui, além do espaço 
destinado a pesquisa, uma área industrial que permite aos 
alunos trabalharem com a prática. Cerca de 50 pessoas 
atuam diretamente no espaço. Além dos coordenadores, 
os professores Luiz Augusto da Cruz Meleiro e Márcia Vega 
Domiciano, dois engenheiros, um técnico e uma equipe de 
mais de vinte pessoas da Petrobras dividem o laboratório 
com alunos de graduação e pós-graduação. O Jornal da 
Graduação conversou com o professor Luis Américo Calça-
da para conhecer melhor o LEF:

“Eu e a professora Cláudia desenvolvíamos algumas pes-
quisas, até que houve o interesse da Petrobras em desenvol-
ver projetos com outras universidades, então uma das geren-
cias da empresa decidiu expandir, nuclear outros centros, e 
foi quando entrou a Rural. O laboratório nasceu de um pro-
jeto que eu e professora Claudia tínhamos com a Petrobras”. 

A maior parte da utilização do laboratório é em testes e 
desenvolvimentos de trabalho voltados à Petrobras. Como, 
por exemplo, quando a empresa tem dúvida sobre comprar 
determinado fluido, o LEF presta serviço nos testes e auxilia 
na tomada de decisão. Além disso, outras pesquisas podem 
ser desenvolvidas no espaço que também conta com equipa-
mentos de diferentes disciplinas destinados a outros fins que 
não os fluidos. Mas, atualmente, o professor Luis Américo 
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laboratório da rural tem visibilidade no brasil e no mundo
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também”, comenta. “Já coorientamos tra-
balhos com algumas universidades priva-
das, recebemos alunos que vêm fazer es-
tágio, iniciação cientifica, e também temos 
recebido alunos do Líbano, da Alemanha, 
já recebemos da Tunísia, e temos um alu-
no Boliviano trabalhando em um projeto 
aqui atualmente. Temos vários projetos 
de alunos da graduação e da pós-gradu-
ação, da Rural e de outras instituições de 
dentro e de fora do país”.

O professor Luis Américo conta ainda que 
todo trabalho e pesquisa dentro do labora-
tório é feito em equipe e todos os projetos 
são administrados pela Fundação de Apoio 
à Pesquisa Científica e Tecnológica, a Fapur:

“A participação da Fapur sempre foi 
muito importante, pois o contrato sempre 
é feito por intermédio deles. É sempre a 
Fundação que fecha o contrato”.

Os projetos desenvolvidos no laborató-

afirma que 100% da pesquisa está voltada 
para a petrolífera:

“Ele foi criado na seguinte perspectiva: 
normalmente os laboratórios tem capacida-
de de produção de fluidos de perfuração em 
torno de 50 a 100 litros, já na indústria as 
bateladas são de 5 mil litros, então a Petro-
bras precisava de uma unidade intermediá-
ria que fosse capaz de produzir fluidos para 
pesquisa ou mesmo para testes em sondas. 
Esse laboratório foi criado para ter a capaci-
dade de produção de mil litros de fluido de 
perfuração por batelada que é intermediá-
rio entre um laboratório e a indústria”.

O Laboratório de Escoamento de Flui-
dos tem influência positiva na graduação 
e pós-graduação dos alunos da Rural e de 
outras instituições, possibilitando a experi-
ência prática do conhecimento. 

“Algumas aulas são dadas no laborató-
rio. Disciplinas são ministradas aqui porque 
a gente traz o aluno ao laboratório para 
mostrar qual a realidade industrial, o uso 
do equipamento, é bem importante pois 
fomenta o conhecimento dentro da univer-
sidade”, afirma.

E essas experiências já renderam bons 
frutos ao laboratório que coleciona diversas 
premiações nacionais e até duas internacio-
nais. O LEF tem grande visibilidade não só 
no Brasil, mas também em outros países.

“Nós recebemos alunos de graduação e 
pós-graduação, de dentro da Universidade 
e de outras instituições do Rio de Janeiro 

rio são sempre de duas naturezas: podem nascer de uma 
orientação de aluno de iniciação científica ou mestrado, e 
também podem ser feitos por encomenda, esses são os pro-
jetos que trazem um financiamento maior. Um projeto pio-
neiro está sendo testado agora em sonda na Bahia. A Unida-
de Móvel de Pesquisa Científica (UMPC) realiza, em tempo 
real, a avaliação de fluidos de perfuração. É um laboratório 
móvel dentro de um container, foi criado no LEF, e nasceu de 
um projeto conduzido em nossa Universidade. Ele é equi-
pado com ferramentas e equipamentos para testar fluidos 
de perfuração e não existe igual em nenhum outro lugar do 
Brasil e do mundo.

“O laboratório trabalha com demandas bem atuais para 
resolver problemas do momento, então são sempre projetos 
pioneiros para resolver problemas que estão acontecendo 
nesse momento ou que tem previsão de acontecer dentro de 
um ou dois anos. A maior parte dos nossos projetos é por 
encomenda”, explica Luis Américo. “Quando a Petrobras tem 
um problema, ela o apresenta e a gente monta um projeto 
para resolver. Eles nos procuram com as demandas, mediante 
determinada necessidade, e nos contratam quando identifi-
cam na Rural a expertise para desenvolver aquela atividade”.

Mesmo que grande parcela da Comunidade Acadêmica 
não saiba da existência do LEF, ele está aqui dentro da Ru-
ral trabalhando já há seis anos e engrandecendo o nome de 
nossa Universidade com sua importância.

“O laboratório é bem importante para a Universidade 
e para a Petrobras. Nós temos uma parceria forte de tra-
balho em conjunto com a empresa. As pesquisas que de-
senvolvemos aqui são de tecnologia de ponta e que só nós 
fazemos. O nosso laboratório hoje tem uma posição bem 
significativa no cenário nacional e internacional”, conclui o 
coordenador do LEF. ▪

Excelência. O laboratório tem importância 
nos cenários nacional e internacional

Experiência. O LEF possui uma área industrial que 
permite aos alunos colocar o conhecimento em prática

Idealizador. Luis Américo Calçada é um dos 
criadores do Laboratório de Escoamento de 
Fluidos juntamente com a docente Cláudia Sheid 

“As pesquisas que 
desenvolvemos 
aqui são de 
tecnologia de 
ponta e que só 
nós fazemos. ”

luis américo Calçada
coordenador do Laboratório de 

Escoamento de Fluidos

Investimento. LEF custou cerca de R$1,6 milhão



ROLEZINHO
1º Fórum de Internacionalização da UFRRJ

Evento no ITR homenageia o Dia do Servidor Público
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50 anos do Coral da UFRRJ

1º Encontro de pós-graduandos em História e Patrimônio

No dia 1º de novembro, aconteceu no ITR um evento em homena-
gem ao Dia do Servidor Público. O encontro contou com a presença 
de servidores da Proad e diretores do Câmpus e do Instituto de Três 
Rios. A principal palestra teve como tema o “Engajamento Profis-
sional em Tempo de Crise” com o professor Marcos Batista. Após 
a palestra, uma roda de conversa foi formada entre a Coordenação 
de Desenvolvimento de Pessoas e os servidores. O fim do evento 
contou com homenagens e sorteio de brindes.

Nos dias 22 e 23 de novembro, ocorreu o 1º Fórum de Internacio-
nalização da UFRRJ, no Câmpus Seropédica. O evento foi organizado 
pela Coordenadoria de Relações Internacionais (Corin), com o intui-
to de apresentar à Comunidade Acadêmica parcerias firmadas pela 
Universidade e oportunidades de estudos no exterior. De acordo 
com a assessora técnica da Corin, e também uma das organizadoras 
do evento, professora Shana Mattos (DMIV/IV), a ideia do Fórum 
surgiu há cinco meses para mostrar oportunidades de internacio-
nalização tanto para alunos, professores e técnico-administrativos:

“Acho que ainda é muito mistificado. Pouca gente sabe o que é. Muitos acham que é sair do país para passear ou que 
só algumas pessoas conseguem fazer isso”, explica a professora.

No dia 26 de outubro, foi realizada uma solenidade em comemoração 
aos 50 anos do Coral da UFRRJ no Pavilhão Central. O pró-reitor de Ex-
tensão, Roberto Carlos Costa Lelis, abriu a comemoração contando do 
carinho e respeito que toda a comunidade tem pela equipe que está 
completando 50 anos. Além de se apresentar, o Coral da Rural contou 
com dois convidados especiais, os corais San Matheo (Itaguaí) e Phoenix 
(Campo Grande). Os grupos se apresentaram individualmente e ao final 
da cerimônia, os três se juntaram em uma emocionante exibição. Após 
a cerimônia, foi aberta no Centro de Memória, a Exposição 50 anos do 
Coral da UFRRJ. A mostra reuniu fotos, textos, discos e CDs que foram gravados pelo Coral ao longo destes 50 anos.

Nos dias 06 e 07 de novembro, aconteceu o 1º Encontro de pós-graduandos em História e Patrimônio da UFRRJ, e mo-
bilizou estudantes e professores especialmente do Instituto Multidisciplinar. Com o tema “Intelectualidades e saberes 
periféricos: Sujeitos e seus Lugares Sociais”, o evento debateu e 
refletiu sobre diversos assuntos ligados à história e ao patrimônio 
cultural brasileiro. Muitas atividades, como minicursos, mesa de 
debates e simpósios temáticos atraíram a atenção e a participa-
ção da Comunidade Acadêmica. Promovido pelo Programa de 
Pós-Graduação em Patrimônio Cultura e Sociedade (PPGPACS) 
em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em História 
(PPHR) da UFRRJ o objetivo do encontro foi a interatividade en-
tre História e Patrimônio, e entre os corpos docente e discente.

MIRIAM BRAZ / CCS

MAThEUS BRITO / CCS
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