
1

13ª Ed. Ago/17

Pág. 3 - Programa de Acolhimento Estudantil 
celebrou 10 anos recebendo calouros

Pág. 6- IV FLIL acontece no Campus do Gragoatá 
em setembro

Pág. 6 - Tropicália, um disco em movimento

Pág. 7 - 2º Concurso Cultural Universitário do 
Festival Brasileiro de Publicidade

Pág. 7- NIT RUNNING desafio Tupinambá 2017

Pág. 8 - Proaes se prepara para a Agenda Acadêmica 
UFF

Pág. 9 - Programa de Esporte e Lazer da Cidade 
oferece Cineclube na Faculdade de Direito



2

EDITORIAL
 Terminamos o mês de agosto recebendo 
os nossos calouros com muita festa, comemo-
rando 10 anos de Acolhimento Estudantil.

 As aulas começaram e a Proaes encontra-se 
de portas abertas para os nossos estudantes.

 Lembramos que temos diversos canais de 
comunicação, onde são divulgadas as ações da 
Pró-Reitoria, seus Editais e outras oportunidades. 

Reitor 
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Cheila Pacetti 
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Curta a nossa fanpage no Facebook e fique de 
olho na seção “Assuntos Estudantis” no site 
da UFF. Lá vocês encontrarão também nos-
so e-mail e os telefones das Coordenações.

 Nos próximos meses estaremos nos prepa-
rando para a Agenda Acadêmica e para os Prêmios 
de Graduação – Proaes. Aguardem novidades.
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Programa de Acolhimento 
Estudantil celebrou 10 anos 

recebendo calouros
A segunda edição do projeto, ainda em comemoração ao seus 10 anos, foi realizada no dia 25 
de agosto, das 09h às 18h, na quadra do Instituto de Educação Física.

 Dia 25 de agosto, na sexta-feira após o início 
das aulas,  a UFF realizou na quadra do Instituto de 
Educação Física, no Campus do Gragoatá, às 09h, 
o seu tradicional evento de recepção aos calou-
ros, o Programa de Acolhimento Estudantil (PAE).
 O PAE foi criado em 2007 pelo Profº 
Sidney Mello, hoje reitor da universi-
dade, que é pioneira neste tipo de recepção.

 O evento, que neste ano completou 10 
anos, é o momento do primeiro contato do es-
tudante com o universo acadêmico. O PAE se 
tornou tradição na UFF com a feira de recepção, 
que reúne projetos e representações estudantis.
Em 2016, devido ao ano olímpico, a equi-
pe organizadora lançou uma gincana de in-
tegração, que mobilizou os cursos para a 
participação em várias atividades lúdicas 
que culminaram na premiação dos 3 cur-
sos mais pontuados e melhor torcida. Como 
parte das atividades da gincana, os estudantes 
trouxeram alimentos e materiais de higiene. 

Foram doados:
·         01 kg de aveia
·         01 kg de café

·         01 kg de maisena
·         01 lata de ervilha em conserva
·         01 litros de álcool
·         01 pacote de absorvente
·         01 pacote de guardanapo
·         01 pote de creme para cabelos
·         02 esponjas de cozinha
·         02 kg de ervilha
·         02 kg de farinha de trigo
·         02 kg de sal grosso
·         02 potes de sabão em pasta
·         02 tubos de condicionador
·         03 kg de farinha de mandioca
·         03 kg de sal
·         03 litros de leite
·         03 litros de óleo
·         03 pacotes de leite em pó
·         03 pacotes de miojo
·         03 tubos de shampoo
·         05 escovas de dente
·         05 pacotes de algodão
·         06 litros de desinfetante
·         07 tubos de detergente
·         08 kg de fubá
·         08 sachês de molho de tomate
·         10 pacotes de cotonete
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·         12 pacotes de biscoito
·         36 kg de açúcar
·         38 kg de macarrão
·         500g de grão de bico
·         500g de milho para pipoca

·         59 kg de feijão
·         86 kg de arroz
·         94 sabonetes
·         94 tubos de pasta de dente

 Neste ano, a equipe organizadora uniu a 
gincana e a feira de recepção em um único dia, 
com diversas atividades, envolvendo também a 
participação do Projeto Conheça a UFF.
 Os cursos inscritos na gincana partici-
param de cabo de guerra, corrida de saco, circuito, 
karaokê, quiz e doação de alimentos com conta-
gem de pontos.
 Paralela à gincana, nos arredores da quadra, 
aconteceu a feira de recepção com a participação 
do Ciências Sob Tendas, Grupo de Oração Universi-
tário Mãe; Ilumina – Estratégia e Inovação em Se-

gurança Pública; Conhecendo a Escola de Serviço 
Social; Liga Acadêmica de Microbiologia, Imuno-
logia e Parasitologia; Integração de Pessoas Refu-
giadas na UFF – Implementação da Cátedra Sergio 
Vieira de Mello – Alto Comissariado das Nações 
Unidas; Programa de Esporte e Lazer da Cidade 
UFF – Núcleo Faculdade de Direito; Exibição De-
senho Industrial; Centro Acadêmico de Desenho 
Industrial; Agrha Consultoria; Projeto de Turismo 
Social para Servidores e Alunos da UFF; Narcóticos 
Anônimos; Boldo Mirim em Diferentes Ambien-
tes: Práticas Educacionais, Estímulos Sensoriais 
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e Construção do Conhecimento; Cru UFF; Labo-
ratório de Políticas Públicas, Migrações e Refúgio 
– Escola de Serviço Social – Niterói – Proppi, CNPq; 
Pastoral Universitária; e Sensibiliza UFF.
 Além da participação da comunidade 
acadêmica UFF, a equipe organizadora contou 
também com seus parceiros Claudia Perfumaria, 
Yes - Curso de Idiomas, Crac, Plenitude Estéti-
ca, VSG English Course, Egali, Celenit, Academia 
Agitu’s, Santander e Redbull; que estiveram pre-
sentes oferecendo brindes para os calouros e kits 
para sorteios realizados durante o evento para os 
cursos participantes da gincana.
 Neste semestre, foram 09 cursos partici-
pando da gincana: Turismo, Educação Física, En-
genharia Civil, Empreendedorismo, Enfermagem, 
Relações Internacionais, Engenharia Agrícola e 
Ambiental, Engenharia de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente e Biblioteconomia e Documen-
tação.

 Como resultado final, os premiados foram: 
Biblioteconomia e Documentação com o 1º lugar; 
em 2º Lugar Engenharia Agrícola e Ambiental e o 
3º lugar ficou com Engenharia de Recursos Hídricos 
e do Meio Ambiente. O prêmio de melhor torcida foi 
para o curso Enfermagem.
 Para finalizar o PAE, após a premiação 
dos vencedores da gincana, no final da tarde, em 
comemoração aos 10 anos, o Restaurante Univer-
sitário ofereceu um bolo gigante para os partici-
pantes.

O curso de Enfermagem levou o trofeu de Melhor Torcida.
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IV FLIL acontece no Campus 
do Gragoatá em setembro

Editoras oferecerão descontos nas compras de livros

 De 18 a 22 de setembro, nos pilotis 
dos blocos B e C, no Campus do Gragoatá, es-
tará acontecendo a Feira de Livros do Institu-
to de Letras, que já está em sua quarta edição.

 Desta vez, o evento apresentou uma pro-
gramação cheia de atividades e participação de 
diversas editoras. A FLIL trará lançamentos da 
EdUFF, minicursos, palestras, encontros, oficinas 
e encenação teatral. Os temas abordam variadas 
áreas, como: Educação, Ensino, Letras, Tradução, 
Cultura, Arte, Línguas Estrangeiras entre outros.

 A programação completa pode ser acom-
panhada na fanpage do evento: https://www.
facebook.com/events/1888073368183158/?fref=ts

Tropicália, 
um disco em movimento
Exposição retrata fatos do movimento cultural brasileiro e seus artistas

 Em comemoração aos 50 anos do movi-
mento Tropicália ou Tropicalismo, a exposição que 
está no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) 
do Rio de Janeiro, mostra a linha histórica do 
movimento, seus principais artistas e as 
histórias do período vanguardista da década 
de 60, além da inspiração no pop-rock, com a in-
tenção de transgredir as regras da época, defini-
dos nos aspectos sociopolítico, estético, cultural 
e comportamental. Na música, o movimento 

contou com renomados artistas dos dias atuais, 
como, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Os Mutantes, 
Tom Zé, Gal Costa, entre outros; revolucionários 
não no conteúdo, mas na estética temporal.

 A exposição começou no dia 18 de agosto 
e permanece até o dia 19 de setembro, de 9h às 
21h, de quarta a segunda. As visitas são gratuitas.
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NIT RUNNING 
desaf i o Tupinambá 2017

Ultramaratona acontecerá na cidade de Niterói

 A Nit2Sprots promove mais um even-
to que movimentará a cidade com o auxílio do 
Projeto UFF Ativa, apoiado pela PROAES. A corri-
da de 9k acontece no dia 08 de outubro. 
 A largada será no Parque da Cidade, na 
praça Dom Oriane - São Fracisco com destino à 
Praia de Piratininga. Haverá serviços de guar-
da-volumes gratuitamente para transportar 

as bolsas até a chegada e também serviço de hi-
dratação durante o percurso em 2 pontos especí-
ficos. Ao final, distribuição de água mineral, frutas 
e bebidas esportivas.

Mais informações no link :      
http://www.nit2sports.com.br/?page_id=3100

Proaes se prepara para a 
Agenda Acadêmica UFF

A Proaes apresenta uma programação com palestras, oficinas e apresentação de trabalhos 
do Programa Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico

 De 23 a 29 de outubro a Universidade 
Federal Fluminense realizará a Agenda Aca-
dêmica, evento anual, onde toda a produção aca-
dêmica é apresentada à sociedade. Como no ano 
passado, o evento faz parte da programação da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 
que, este ano, abordará o tema “A Matemática está 
em Tudo”.
 Além dos grandes programas das Pró
-reitorias, a UFF participará com diversos 
projetos abordando a temática durante toda 
a semana.
 A Proaes apresentará uma programação 

composta por apresentação de trabalhos, rodas de 
conversa e oficinas. Todas as atividades serão rea-
lizadas no Bloco A do Campus do Gragoatá.
 No dia 24 de outubro, pela manhã, na sala 
306, a Divisão de Serviço Social realizará uma pa-
lestra sobre Pnaes e Assistência Estudantil.
 No dia 25 de outubro será realizada a se-
gunda etapa da V Semana de Desenvolvimento 
Acadêmico (SDA). A SDA tem como proposta a 
apresentação e divulgação dos projetos em de-
senvolvimento cadastrados no Programa Bolsa 
de Desenvolvimento Acadêmico (BDA). Os vence-
dores da segunda etapa serão premiados no dia 27 
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de outubro, durante a cerimônia de encerramen-
to da Agenda Acadêmica.
 Também no dia 25, às 13h, na sala 401, será 
realizada a Oficina de Libras, com o tema “Uma 
Língua a Conhecer”, ministrada por Ludmila 
Franco, Mestre em Diversidade e Inclusão e pro-
fessora e tradutora/intérprete de Libras.
 No dia 26 de outubro, das 14h às 16:30, nas 

 salas 201 e 203, a equipe do PEC-G e estudantes que 
fazem parte do Programa estarão reunidos para 
uma roda de conversa. Não será necessária inscri-
ção prévia e o evento é aberto ao público.
 Para finalizar, no dia 27 de outubro, das 15h 
às 17h, na sala 201, será realizada a palestra “Libras 
na Educação e na Sociedade.”

Programa de Esporte e Lazer 
da Cidade oferece Cineclube 

na Faculdade de Direito
As sessões acontecem duas vezes na semana, são gratuitas e voltadas para qualquer idade

 O Programa de Esporte e Lazer da Cida-
de (PELC) é uma parceria da UFF com o Ministério 
do Esporte. O Núcleo instalado na Faculdade de 
Direito oferece diversas oficinas, dentre elas o 
Cineclube.
 As oficinas acontecem duas vezes na sema-
na e atendem a um público diverso. Mensalmente 
é divulgada a grade com a programação.  A grade 

 para o mês de setembro já foi divulgada e, desta 
vez, visa atingir a um público adulto e adolescente:

CINECLUBE - PROGRAMAÇÃO 
SETEMBRO de 2017

05/09 - O Presente Avô Bilionário
07/09 - A Múmia - A Ressureição 
12/09 - Hacker - Todo Crime tem Um Início
14/09 - Internet - O Filme
19/09 - Esquadrão de Elite
21/09 - O Novato
26/09 - O Protetor
28/09 - Minha Noiva de Mentira

 Para participar o interessado deve antes se 
inscrever. Para isso, basta enviar um e-mail para 
pelcuffdireito@gmail.com, solicitando a sua ficha 
de inscrição no programa.


