
Rural de portas abertas na Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia 

O Instituto de Química programou atividades práticas durante 

a SNCT especialmente para estudantes do ensino médio 
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Dos dias 21 a 27 de outubro a 16ª Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia (SNCT) aconteceu em todo o 
país. De 21 a 25 a UFRRJ abriu suas portas para o even-
to que mobilizou universitários, estudantes do ensino 
médio e moradores de regiões próximas aos câmpus da 
Rural. Com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Rique-
za para o Desenvolvimento Sustentável”, a SNCT tem 
como objetivo aproximar a população de temas relacio-
nados à ciência e a tecnologia. 

A Rural adotou como slogan “Conhecimento para 
todos: Rural de Portas Abertas na SNCT” e buscou tra-
zer a população regional para conhecer um pouco mais 
dos projetos desenvolvidos na Universidade. Foram 
268 propostas de atividades aprovadas, sendo 200 no 
câmpus de Seropédica, 50 em Nova Iguaçu, 21 em Três 
Rios e 18 vinculadas ao Biext (Programa de Bolsas Insti-
tucionais de Extensão). Com 57 apresentações de pôs-
teres, 12 conferências/palestras, cinco mesas redon-
das, dois minicursos, 45 mostras científicas, artísticas e 
culturais, 97 oficinas, três workshops e visitas guiadas 
para escolas do ensino médio. 

A preparação do evento na Rural ficou sob a res-
ponsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão (Proext/
UFRRJ),  que neste ano decidiu focar em ações mais di-
nâmicas. Tudo isso para que as atividades fossem mais 
fluídas e atrativas para aqueles que estavam tendo seu 
primeiro contato com a universidade. Assim, a semana 
se estruturou com oficinas, visitação guiada, atividades 
nos laboratórios do Instituto de Química, apresenta-
ções da Companhia de dança da UFRRJ, mostra de tra-
balhos artísticos, mostra de cursos, atividades da resi-
dência profissional  etc. 

Para quem veio de fora participar da SNCT foi uma 
experiência diferente e transformadora. Como relatou 
a estudante do terceiro ano do ensino médio, Ana Caro-
lina Pinheiro de 17 anos. “Eu achei bem interessante, na 
minha escola não tem esse tipo de atividade e eu gosta-
ria que tivesse. Eu nunca tinha vindo na Rural e gostei 
bastante”, relatou a discente durante as atividades no 
Instituto de Química. 

Já para alguns foi a inspiração que faltava para de-
cidir cursar uma universidade. Como relatou a aluna 
do último ano do ensino médio, Vitória Geruzo de 18 
anos. “Eu conheci mais do curso de Hotelaria e foi bem 
enriquecedor saber mais. Com a mostra de cursos me 
empolguei bastante para entrar numa universidade, me 
animei com as coisas que vi”, relatou a estudante.

Constatar a empolgação dos participantes da sema-
na foi gratificante para os membros da organização. No 
câmpus de Nova Iguaçu, a professora Aline Moura do 
Curso de Pedagogia foi uma das organizadoras dos pre-
parativos para a semana. A docente avaliou o evento no 
Instituto Multidisciplinar (IM). “Nos dias 23, 24 e 25, re-
cebemos diversas escolas para as atividades propostas 
pelos cursos como Pedagogia, Geografia, História, Di-
reito entre outros. Nesses três dias houve mostras de 
cursos dentro e fora câmpus. Acho que foi uma semana 
extremamente rica, tanto para os alunos e professores 
da universidade quanto para as escolas da região. No dia 
23, fizemos atividades em um shopping em Nova Iguaçu 
e foi enriquecedor, pois recebemos escolas, comparti-
lhamos espaços com outras instituições do município e 
apresentamos o IM para a população. Muitas pessoas 
da região não sabem que existe uma universidade fe-
deral perto delas e foi muito bom dialogar tendo essa 
proximidade com a população”, explicou a docente. 
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No câmpus de Seropédica, um dos mem-
bros da comissão organizadora, o professor Ivo 
Abraão, coordenador do Jardim Botânico da 
UFRRJ, explicou  o slogan adotado pela UFRRJ. 
“As pesquisas feitas nas universidades identifi-
cam, desenvolvem e contribuem para um forta-
lecimento social e da própria nação. Mostrar a 
importância da universidade, das suas ações e 
o seu papel social foi uma das nossas preocupa-
ções”, contou o professor. 

No câmpus de Três Rios, a professora Thaís 
Gallo do Departamento de Ciências do Meio 
Ambiente, uma das coordenadoras do evento, 
relatou. “Nós tivemos uma comissão com os re-
presentantes de todos os cursos e departamen-
tos, incluindo os estudantes. Eles quiseram con-
tribuir e isso foi muito gratificante não só para 
mim, mas para toda a equipe. Nós pensamos em 
tudo voltado para a comunidade de Três Rios. 
Para receber os alunos das escolas municipais, 
estaduais e privadas da região. Eu considero 
que foi um sucesso justamente por juntar a uni-
versidade. Ciência se faz assim em conjunto”, 
relatou a professora. 

À frente da organização do evento, Silvia 
Martim professora do Instituto de Ciências 
Biológicas e da Saúde,  falou sobre o impacto da 
SNCT. “Foram três dias de muita animação, tro-
cas de experiência, demonstrações de ações de-
senvolvidas na universidade para a comunidade 
interna e externa. Percebi que as pessoas envol-
vidas estavam animadas e contentes, o que em 
tempos duros como o que estamos vivenciando, 
serve como um alento, é uma motivação”, con-
tou a docente. 

Para acompanhar tudo o que aconteceu na 
semana basta olhar as redes sociais da SNCT. 
Página do Facebook da SNCT na Rural: https://
www.facebook.com/ufrrjsnct/

Site da SNCT na Rural: http://snct.im.ufrrj.
br/

O Salão Nobre, no Pavilhão Central, recepcionou uma Exposi-

ção Artística aberta ao público da SNCT

Turma reunida pós Trilha Evolutiva no Jardim Botânico. Alunos 

do C.E Ribeiro de Avellar em Paty dos Alferes estava visitando a 

UFRRJ pela primeira vez

Durante a SNCT estudantes compareceram à Mostra de Cursos 

da UFRRJ exposta no corredor do Pavilhão Central


