
1

17ª Ed. Jan/18

Pág. 3 - Espaço Cultural dos Correios em Niterói 
apresenta: No Princípio eram Totens

Pág. 3 - UFF realiza III Seminário Internacional de 
Estatística com R

Pág. 4 - II Colóquio Internacional de Poesia Portu-
guesa Moderna e Contemporânea será realizado na 
UFF

Pág. 5 - Acolhimento Estudantil 2018.1 – Primeira 
reunião será neste mêsEstatística com R

Pág. 6 - Parceria entre UFF e Ministério do Esporte 
traz aula de ginástica gratuita para Niterói

Feliz



2

EDITORIAL
 Começamos 2018 agradecendo à comuni-
dade acadêmica que ajuda a nossa universidade a 
crescer. Formamos tudo isso  juntos, e, sem todas as 
ações criativas e colaborativas, nenhuma de nossas 
metas podem ser alcançada, muito menos os nos-
sos desafios vencidos. 
 Para este ano, novas metas, novos objetivos, 
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muito trabalho e muitas novidades para os nossos 
estudantes.
 Por isso, desejamos a todos um novo ano 
cheio de realizações e muito desenvolvimento para 
todos nós. 

Obrigado por fazerem parte da nossa história!

Boa leitura!Feliz
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Espaço Cultural dos Correios 
em Niterói apresenta: 

No Princípio eram Totens
Pinturas impactantes de Eduardo Werneck podem ser vistas até fevereiro

 A nova exposição do Centro Cultural 
dos Correios apresenta o  artista Eduardo Wer-
neck, que ressalta a estruturação gráfica pro-
vocando sensações e diálogo entre as pinturas 
e o espaço. Com muitas técnicas desenvolvidas 
através de sua vivência e formação em Paris, 
Werneck se aproxima de seus colegas brasilei-
ros como Luiz Aquila, Cristina Canale e Jorge 
Guinle. As pinturas são de grandes dimensões 

e desperta um impacto visual aos visitantes.  
 O Espaço Cultural dos Correios fica na Ave-
nida Visconde do Rio Branco, 481, no Centro da ci-
dade, em frente à estação das barcas. 
 A exposição estará aberta até 24 de feverei-
ro de 2018, de segunda a sábado, das 11h às 18h – ex-
ceto feriados.

Entrada franca!

UFF realiza III Seminário 
Internacional de 
Estatística com R

Terceira edição do Seminário reunirá em maio profissionais e estudantes para troca de expe-
riências

 Com data marcada para 23 e 24 de maio, 
no Auditório do Núcleo de Estudos em Biomassa 
e Gerenciamento de Água, no Campus da Praia 
Vermelha, o Seminário Internacional de Esta-
tística com R, que é realizado anualmente na 
universidade, reúne estudantes, pesquisadores e 
profissionais do mercado em torno das aplicações 
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da linguagem R, procurando disseminar o uso da 
mesma em conjunto com as técnicas estatísticas 
disponíveis. 
 O R é uma linguagem de programação com 
inúmeros pacotes que auxiliam o pesquisador na 
análise de dados, figurando no topo das 10 lingua-
gens mais populares de programação. 

 O evento tem o objetivo de integrar profis-
sionais das mais diversas áreas do conhecimento 
que fazem uso da análise de dados. 
 A chamada de trabalhos e a inscrição do 
evento iniciam no dia 15 deste mês e vão até 24 de 
março. Para mais informações, o interessado deve 
acessar www.ser.uff.br.

II Colóquio Internacional de 
Poesia Portuguesa Moderna e 

Contemporânea será 
realizado na UFF

O evento será realizado na UFMG e na UFF e receberá estudantes e pesquisadores de diversos 
países
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 Em uma parceria do Polo de Pesquisa 
em Poesia Portuguesa Moderna e Contemporâ-
nea (PPPMC), o Centro de Estudos Portugueses 
da Faculdade de Letras da Universidade Federal 
de Minas Gerais (CESP/FALE/UFMG) e o Núcleo 
de Estudos de Literatura Portuguesa e Africa-
na (NEPA) da UFF será realizado o II Colóquio 
Internacional de Poesia Portuguesa Moderna e 
Contemporânea.
 Nos dias 19 e 20 de abril, o evento será se-
diado na Faculdade de Letras da UFMG e no dia 

29 de maio, no Instituto de Letras da Universi-
dade Federal Fluminense.
 O Colóquio reunirá pesquisadores e es-
tudantes de vários países para apresentar um 
panorama da poesia portuguesa. O objetivo é 
ref letir sobre os jogos e mundos de linguagem 
que compõem a poesia portuguesa moderna e 
contemporânea.
 Para mais informações, o interessado 
deve acessar: https://coloquiopoesiaportugue-
sa.wordpress.com/

Acolhimento Estudantil 2018.1 
– Primeira reunião será 

neste mês
Começam os preparativos para a tradicional recepção aos calouros da UFF

 A equipe do Programa de Acolhimento 
Estudantil já definiu a data da primeira reunião 
para a recepção dos calouros do 1º semestre letivo 
de 2018.
 De acordo com a pesquisa realizada após o 
evento do 2º semestre de 2017, os participante sina-
lizaram a preferência de que o formato do evento 
fosse composto por feira de projetos e gincana, a 
ser realizado na sexta-feira da primeira semana 
de aulas.
 Baseada nessas e em outras sugestões en-
viadas, a equipe organizadora apresentará um 
modelo inicial que servirá de base para a constru-
ção do próximo evento.
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 A reunião será realizada no dia 23 de janei-
ro, às 15h, no refeitório da Reitoria. Toda a comuni-
dade acadêmica está convidada a participar.

 O projeto foi criado em 2007, pelo Profº Sid-
ney Mello, hoje Reitor da universidade. A UFF é pio-
neira neste tipo de recepção aos calouros.

Parceria entre UFF e Ministé-
rio do Esporte traz aula de gi-
nástica gratuita para Niterói
O Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), oferece diversas atividades, dentre elas, a 

Ginástica, que faz parte do Núcleo da Faculdade de Direito

 O Programa de Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC) é uma inciativa do Ministério do Esporte 
junto com a UFF e, desde 2016, está aproximando 
a comunidade e a universidade através de oficinas 
de esporte e Cineclube, realizadas no Núcleo da Fa-
culdade de Direito.
 Uma das atividades que compõem o núcleo 
é a ginástica e conta com um público diversifica-
do, misturando estudantes e moradores do bairro 
do Ingá, com o objetivo de tornar a vida mais sau-
dável através desta prática esportiva.
 De acordo com o agente social Marcus Jun-
ca, instrutor da modalidade, a ginástica é uma 
atividade que estimula a coordenação motora, to-
nifica a musculatura e desenvolve o sistema car-
diorrespiratório do indivíduo.
 A atividade é saudável e pode ser praticada 
por qualquer pessoa. “Existem vários tipos de gi-
nástica, com exceção das que realizam a prática 
do alto rendimento, qualquer um pode participar, 

desde que não possua nenhum risco à própria.
 As atividades acontecem toda terça e quin-
ta, das 08h às 10h, na quadra da Faculdade de Direi-
to. Para se inscrever, basta enviar um e-mail para 
pelcuffdireito@gmail.com e solicitar o formulário 
de inscrição.


