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“O CAC é um espaço que representa a exten-
são por promover esse diálogo e interação entre 

a comunidade.” 

Roberto Lelis, Pró-reitor de Extensão

A revitalização do Centro de Arte e Cultura (CAC) foi 
comemorada no final do mês de março. No dia, a equipe 
da Proext, professores, servidores, oficineiros e alunos, 
se reuniram para celebrar a reinauguração deste espaço 
extensionista que, em mais de uma década, vem ofere-
cendo oficinas gratuitas para toda a comunidade acadê-
mica da UFRRJ e para a população local. O CAC foi criado 
em 2007, sob a gestão do então reitor Prof. Dr. Ricardo 
Miranda, com o propósito de atender à necessidade das 
atividades artísticas culturais voltadas para as comuni-
dades universitárias e circunvizinhas do município.

Para o reitor, o Prof. Dr. Ricardo Berbara, o Centro 
representa uma área de desenvolvimento humano. “A 
universidade tem um passivo muito grande com as artes 
e a cultura. Ela tem um histórico muito sólido em posi-
ção acadêmica, pesquisas e projetos, mas um déficit em 
ações culturais e artísticas”, afirmou. Já o Prof. Dr. Rober-
to Lelis, Pró-Reitor de Extensão, acredita que o centro 
cumpre um papel importantíssimo como ação extensio-

nista, já que é elo de ligação cultural entre universidade 
e comunidade. “O CAC é um espaço que representa a 
extensão, por promover esse diálogo e interação entre a 
comunidade, quer dizer, os próprios alunos. Eles são pro-
tagonistas através das oficinas, que mostram o que eles 
podem oferecer na arte e cultura para os outros alunos e 
para os munícipes de Seropédica”, explicou.

Apesar das últimas reformas físicas, a proposta é se-
guir na aumento de cursos ofertados à comunidade. “A 
ideia é ampliar as oficinas. Estamos esperando que a in-
ternet chegue ao CAC para ampliar outros modelos de 
oficinas. Aumentar a participação do CAC como um ins-
trumento de formação para as pessoas de Seropédica”, 
explicou o Prof. Lelis. Ele também contou que pretende 
expandir a proposta cultural do CAC a outros campi da 

universidade. “Em breve, começaremos ações em Nova 
Iguaçu. O campus do Instituto Multidisciplinar não tem 
ainda espaço específico que possamos usar exclusiva-
mente como Centro de Arte e Cultura, mas já há proje-
tos culturais, como sessões de filmes, através do Cine-
casulim. Queremos ampliar para um projeto com bolsas, 
no qual os alunos de Nova Iguaçu participarem como 
oficineiros. Em Três Rios ainda estudaremos as possibi-
lidades para fazer isso”, disse.

Para a chefe do Departamento de Arte e Cultura 
(DAC), Camila Eller, a procura pelo CAC mostra o quão 
importante ele é para o entorno. “O fato de termos esse 
espaço e dele perdurar durante esse tempo todo só vêm 
a comprovar que é uma ação que faz parte da rotina dos 
moradores de Seropédica [...] Claro que temos dificulda-
de, como em qualquer outro projeto extensionista que é 
oferecido de forma gratuita, mas esses anos de existên-
cia e a renovação que vem sempre acontecendo deixa 
bem sinalizado a importância do CAC”, relatou.

A Proext agradece a todos aqueles envolvidos na 
gestão do CAC desde sua fundação até hoje, sobretudo 
as coordenações anteriores de Nádia Alvarez Miranda 
e Kate Ellen de Sousa Batista, de bolsistas e terceiriza-
dos que deixaram marcas em sua história. Hoje, são mi-
nistradas aproximadamente 31 oficinas no CAC como 
como desenho, pintura, danças e outros. Para mais in-
formações sobre as atividades, acesse a página do CAC 
no Facebook: https://bit.ly/2GlUa7c. 

A placa da reinauguração do CAC desserrada no dia da comemoração
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Equipes Esportivas da Rural estão com vagas 
abertas

Já pensou em fazer parte de uma equipe es-
portiva? A Rural tem várias com treinos abertos 
aos discentes de graduação da universidade. 
São equipes de futebol, futsal, basquete, vôlei, 
handebol, atletismo, cheerleading além de lutas 
(judô e jui-jistu) com vagas abertas para ambos 
os gêneros. Para fazer parte basta comparecer 
a um dos treinos e apresentar interesse na mo-
dalidade desejada ou ir à secretaria do Departa-
mento de esporte e lazer (DEL) que fica ginásio 
poliesportivo da Praça de Desportos. Telefone 
para contado do DEL:(21) 2681-4994.

I Semana da Biodiversidade em Seropédica 

 

O Projeto de Extensão Guarda Compartilhada 
Flona Mário Xavier vai promover a I Semana da 
Biodiversidade. O evento vai acontecer do dia 20 
a 24 de maio, na Flona Mário Xavier, (SEDE) Antigo 
Horto em Seropédica. Segundo os organizadores 
o objetivo da semana é transmitir conhecimento, 
informação e cultura a toda comunidade, através 
de debates e oficinas sobre temas relacionados à 
biodiversidade. A programação do evento já foi 
disponibilizada online e contará com palestras e 
mini-cursos. A abertura do evento está marcada 
para manhã (08h30) di dia 20 de maio. Para saber 
mais sobre a agenda da semana de Biodiversidade 
acesse os links abaixo:

Programação: https://bit.ly/2XgA1WX

O Evento: https://bit.ly/2GnPrmJ

Você sabia que a Proext tem um setor de Comunicação?

Esse setor é responsável pela divulgação das ações extensionistas que a Proext realiza dentro e fora da 
Rural através das mídias sociais, do site e do boletim informativo. Se você faz parte de qualquer ação exten-
sionista e deseja divulgar seu trabalho basta entrar em contato com a nossa comunicação.

O setor de comunicação fica dentro da Pró-Reitoria de Extensão, localizada na sala 67 no Pavilhão Cen-
tral (P1) da Rural, no câmpus Seropédica. Também é possível entrar em contato pelo e-mail: proextcomuni-
cacaoufrrj@gmail.com. A comunicação funciona de segunda a sexta, a partir das 10h. 


