
Departamento de Esporte e Lazer organiza evento para 
novos alunos da Rural

Além das apresentações o evento contou ainda com oficinas
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No dia 6 de agosto, o Departamento de Esporte e La-
zer, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (DEL/Proext), 
reuniu veteranos e calouros do curso de Educação Física 
para uma apresentação de “Boas-vindas” em um dos gi-
násios poliesportivos. A intenção do acontecimento foi 
apresentar o que o DEL e o curso de Educação Física têm 
a oferecer aos novos alunos. A solenidade contou com a 
apresentação da equipe de Cheerleading da UFRRJ e de 
três grupos de dança, além de oficinas de lutas (Jiu-jitsu 
e Taekwondo).

A mesa de abertura do evento foi composta pelo pró-
-reitor de Extensão Roberto Lelis, a pró-reitora de Ges-
tão de Pessoas Amparo Villa Cupolillo, o pró-reitor de 
Graduação Joelcido Francisco Rocha, o coordenador do 
DEL Thiago Rosa, o vice coordenação do curso de Educa-
ção Física professora Valéria Pires, a presidente da Atlé-
tica Central Lohana Rodrigues e os professores convida-
dos Ricardo Ruffoni e José Camilo Camões.

A professora Valéria Pires destacou a importância 
desse tipo de iniciativa e das atividades ofertadas. “Essas 
atividades são importantes para que esses alunos pos-
sam entender que estão amparados, que não estão so-
zinhos e que a universidade trabalha de forma conjunta 
em favor deles”, disse a professora.

André Luís Ferreira, aluno de Educação Física e técni-
co da equipe feminina de vôlei há mais de dois anos, falou 
sobre a  relevância do incentivo dado pela universidade 
para que os alunos de todos os cursos participem de ati-
vidades esportivas. “Antigamente a gente fazia um servi-
ço mais voluntário e agora é um trabalho mais coerente”, 
disse o aluno que também é atleta da equipe masculina 
de vôlei da Rural.

Planos Futuros

O pró-reitor de extensão, Roberto Lelis, se mostrou 
otimista com os futuros planejamentos em ações exten-
sionistas para o DEL. Segundo ele estão previstos novos 
editais a serem lançados pela Proext. O professor tam-
bém destacou o fortalecimento das atléticas esportivas. 
Para ele, o evento foi essencial para os novos alunos en-
tenderem o que podem exercer dentro do curso de Edu-

cação Física.
O professor de Educação Física e Coordenador 

da Praça dos Desportos Ricardo Ruffoni explicou 
como sua gestão tem mediado o DEL, a Proext e o 
Departamento de Educação Física, além de apre-
sentar a vivência da prática esportiva aos alunos do 
curso dentro da Rural. “A coordenação é mais a par-
te pedagógica, então o objetivo da minha gestão é 
mais interligar o DEL, a Proext e o Departamento de 
Educação Física. É almejar cada vez mais que os alu-
nos de Educação Física vivenciem estágio e a prática 
esportiva”, explicou.

Sobre os planos futuros, o professor destacou 
que existem muitos, porém há fatores que dificul-
tam a concretização deles. “Claro que temos mil pla-
nos como a sala de lutas, a sala de musculação que é 
a mesma há 30 anos, então a gente quer mudar isso, 
mas é complicado você fazer promessas no atual 
momento que estamos vivendo”, elucidou o profes-
sor. 

Mas isso não causa desânimo, já que as novas 
conquistas da gestão são um impulso para planeja-
mentos futuros. Como, por exemplo, a abertura da 
piscina depois de oito anos fechada e as reformas 
recentes em quatro quadras poliesportivas. O co-
ordenador destacou o empenho da Proext em bus-
car parcerias e reforços para que essas realizações 
acontecessem. 
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I Ciclo de leituras Feministas e de Gênero 
 

O programa de extensão “Território e Jus-
tiça” vai promover o I Ciclo de Leituras Fe-
ministas e de Gênero. O evento está sob a 
coordenação da Prof. Flávia Cruz. Serão dois 
encontros presenciais (27/09 e 20/10) com 40 
vagas disponíveis para a comunidade acadêmi-
ca. As inscrições vão até o próximo dia 28 de 
agosto e devem ser realizadas através do site: 
http://graduacao.im.ufrrj.br/inscricoes/. Mais 
informações sobre o Ciclo de Leituras através 
do e-mai: estudosfeministas.ufrrj@gmail.com.

III Simpósio de Zoonoses e Saúde Pública 
da UFRRJ

O auditório Gustavo Dutra vai receber o III Simpó-
sio de Zoonoses e Saúde Pública da UFRRJ. O evento 
vai ser realizado no dia 6 de setembro e conta com 
uma vasta programação com assuntos relacionados à 
área de Saúde Pública. O início do Simpósio está mar-
cado para às 8h e o seu término será às 17h. Para os in-
teressados, as inscrições devem ser realizadas através 
do site: http://bit.ly/2YvO2oa. Para mais informações 
sobre a programação do evento e seu conteúdo aces-
se: http://bit.ly/2LP9gat. 
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Dia Mundial da Limpeza em Seropédica

A Pró-reitoria de Extensão (Proext), o Pro-
jeto de Extensão Guarda Compartilhada Flona 
Mário Xávier e a Prefeitura de Seropédica es-
tão em parceria para o “Dia Mundial da Lim-
peza” em Seropédica. A ação de coleta de lixo 
vai acontecer no dia 21 de setembro às 8h no 
centro da cidade. Interessados em participar 
do evento precisam formar grupos de até 15 
pessoas e se inscrever do dia 12 de agosto até 
o dia 12 de setembro. Os vencedores da cole-
ta ganharão um passeio ao Parque Nacional da 
Serra dos Órgão em Teresópolis com data ainda 
a definir.  Para conferir o período de inscrições, 
prazos e regulamento da ação acesse: http://bit.
ly/2MBIlPk 


