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EDITORIAL
 Como no mês de outubro, em que a Proaes 
abaraçou a ideia do Outubro Rosa, este mês tam-
bém tem o seu motivo especial de alerta e coscien-
tização. O Novembro Azul é um movimento que 
visa conscientizar à sociedade e, principalmente, 
aos homens sobre a prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de próstata. Assim como o câncer 
de mama, o câncer de próstata também pode ter 
grandes chances de cura se diagnosticado em seu 
início. Porém, o preconceito e a falta de informa-
ção acerca do exame ainda é muito forte.
 Uma dieta saudável e exercícios físicos diá-
rios ajudam a diminuir o risco do câncer.  Homens 

Reitor 
Sidney Luiz de Matos Mello 

Vice-Reitor 
Antônio Claudio da Nóbrega

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

Leonardo Vargas da Silva 

Coordenação de Apoio Acadêmico 
Thiago Risso

Supervisão e Revisão 
Renata Feitoza 

Diagramação 
Paula Espíndola 

Redação 
Renata Feitoza 
Cheila Pacetti

Universidade Federal Fluminense 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
Rua Miguel de Frias, 9 - Prédio Anexo 

Praia de Icaraí, Niterói - CEP 24220-900 

(21) 2629-5312/5348 
proaes@id.uff.br 
facebook.com/proaesuff

Fotos
Cheila Pacetti

a partir dos 50 anos devem procurar um pos-
to de saúde para realizar exames de rotina. Os 
sintomas mais comuns do tumor são a dificul-
dade de urinar, frequência urinária alterada 
ou diminuição da força do jato da urina, dentre 
outros. Quem tem histórico familiar da doença 
deve avisar o médico, que indicará os exames 
necessários.

Divulgue você também esta informação!

Boa leitura!
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Circuito das Estações Caixa – 
Etapa Verão está com 

inscrições abertas
As inscrições para a Etapa Verão vão até 30 de novembro

 Conceituado como o principal evento 
de corrida do Brasil, o Circuito das Estações 
Caixa 2017 – Etapa Verão já tem data definida 
para acontecer no dia 03 de dezembro de 2017. 

 A largada será às 8h, no Aterro do Flamen-
go – Monumento aos Pracinhas. A corrida conta 
com duas modalidades de distância: 5 km e 10 km.
As inscrições se encerram no dia 30 de novembro 
e poderão ser feitas em: https://www.ativo.com/
calendario/inscricoes/america-do-sul/br/rj/rio-
de-janeiro/corrida-de-rua/24160/circuito-das-es-
tacoes-caixa-2017-verao-rio-de-janeiro

II Encontro de Professores e 
Alunos de Libras acontece no 

Campus do Gragoatá
Uma das propostas é a troca de experiências

 O evento tem como objetivo reunir estu-
dantes, professores, pesquisadores e interessados 
no tema. 
 Serão abordadas questões relacionadas ao 
Ensino, Libras, Saúde e Inclusão. 
O encontro será realizado no dia 24 de novembro 

de 2017, de 8h às 18h, no auditório do Bloco F – 
Campus do Gragoatá.
 Para se inscrever acesse: encontroprofesso-
reslibrasesaude.weebly.com/sobre.html
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I Simpósio de Biossegurança: 
Descarte de Resíduos é 

realizado no Rio de Janeiro
O evento é gratuito e acontecerá na UFRJ

 Promovido pela coordenação de Biosse-
gurança do Centro de Ciência da Saúde da UFRJ, 
o I Simpósio reunirá diversos especialistas da 
área de descarte de resíduos químicos. O evento 
será

 Para saber mais sobre a programação acesse: 
https://eventos.ufrj.br/evento/i-simposio-de-bios-
seguranca-do-ccs-descarte-de-residuos/

será realizado no dia 22 de novembro de 2017, das 
8:45 às 16:45, no auditório Rodolpho Paulo Rocco, loca-
lizado no Centro de Ciências da Saúde - Avenida Car-
los Chagas Filho, 373, bloco K, Cidade Universitária.

 Para se inscrever é só no link: https://goo.
gl/Jyq7eX
 

Museu do Amanhã apresenta: 
mundos invisíveis – Mostra de 

Arte Científica Brasileira
Arte e ciência despertando curiosidades e reflexões

 A nova mostra disponível no Museu do 
Amanhã é uma parceria da instituição com a 
Artbio, uma empresa cujo objetivo é cruzar dis-
ciplinas, criar pontes e conectar pessoas em dife-
rentes plataformas. 

 O objetivo da mostra é proporcionar ao 
expectador a reflexão de que não há barreiras 
quando se trata de solucionar e salvar  vida das 
pessoas.
 A mostra conta com 24 obras de diferentes 
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 O compromisso com a sociedade estimula 
a instituição a formar parcerias e levar novas in-
formações, conhecimentos e instigar talentos a 
partir das obras. 

R$10 (meia-entrada).  Às terças é gratuito.
 Para mais informações acesse: https://
museudoamanha.org.br/pt-br/mundos-invisi-
veis-mostra-de-arte-cientifica-brasileira.

V Jornada de Educação e 
Relações Étnico-Raciais será 

realizada no Museu de Arte do Rio
A Programação homenageia o mês da consciência negra

 a V Jornada de Educação e Relações Étni-
co-Raciais será realizada de 21 a 23 de novembro 
de 2017, de 16h às 20h30. 
 A finalidade, muit além da apresentação 
de trabalhos e pesquisas, está em proporcinar o 
debate, trocas de experiências e pensamentos crí-

formas, arranjos, padrões e volumes. São várias 
telas criadas e ampliadas com técnicas de micros-
copia, com resolução de boa qualidade. 

Vale conferir, a exposição fica até 7 de janeiro de 
2018, de terça à domingo, de 10h às 17h.
 O valor da entrada é de R$20 (inteira) e 

ticos de forma a contribuir com as questões cultu-
rais e artísticas. 
 Para mais informações acesse o site: http://
www.museudeartedorio.org.br/pt-br/evento/v-
jornada-de-educacao-e-relacoes-etnico-raciais-
do-mar
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Premiados da V Semana de Desen-
volvimento Acadêmico receberam 
certificação durante encerra-
mento da Agenda Acadêmica UFF

Além da Semana de Desenvolvimento Acadêmico, a Proaes realizou atividades durante todo 
o evento
 A cerimônia de encerramento da Agenda 
Acadêmica UFF 2017, que este ano abordou o tema 
“A Matemática está em tudo” aconteceu no dia 27 
de outubro, no Campus da Praia Vermelha e teve 
como abertura a palestra “As Tessituras da Mate-
mágica”, ministrada pelo Professor Paulo Tralles.
 Após a palestra, estudantes de diversos 
programas receberam suas premiações, entre 
eles, os estudantes participantes da V Semana de 
Desenvolvimento Acadêmico (SDA) da Proaes, que 
teve sua 2ª etapa realizada no dia 25 de outubro. 
 A SDA tem como proposta a apresentação e 

divulgação dos projetos em desenvolvimento ca-
dastrados no Programa Bolsa de Desenvolvimen-
to Acadêmico (BDA). 
 Além da SDA, a Proaes apresentou uma 
programação composta por apresentação de tra-
balhos, rodas de conversa e oficinas. 
 Também no dia 25 foi realizada a Oficina 
de Libras, com o tema “Uma Língua a Conhecer”, 
ministrada por Ludmila Franco, Mestre em Diver-
sidade e Inclusão e professora e tradutora/intér-
prete de Libras.
 No dia 24 de outubro, a Divisão de Serviço 
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Social realizou uma palestra sobre Pnaes e Assis-
tência Estudantil.
 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. 

 Veja abaixo os premiados da V Semana de 
Desenvolvimento Acadêmico:

1º lugar. Assistência Farmacêutica Hospitalar. 
Orientador: Ranieri Carvalho Canuzzi. Relator: 
Clarice Custódio Quintanilha

2º lugar. Educação Popular em Saúde e Preven-
ção de Gravidez na Adolescência. Orientador: Hay-
da Alves. Relator: Wendre Coelho de Sousa
3º lugar. Perfil do Cirurgião Dentista Quanto à 
Prescrição de Colutórios: Estudo Observacional  
Transversal. Orientador: Telma Regina da Silva 
Aguiar. Relator: Madelaine Torres da Silva

1º lugar. Síntese de Novos Conjugados dos Núcle-
os Triafólico, Quinônico e Quinolônico como Po-
tenciais Substâncias Anti-câncer. Orientador: Ma-
ria Cecília Bastos Vieira de Souza. Relator: Amanda 
Rodrigues Pinto Costa
2º lugar. Aplicações do Teorema de Ponto Fixo 
de Bonach. Orientador: Ivan Vilber Aguiar Maron. 
Relator: Magna Pereira Amorim
3º lugar. A Atuação dos Monitores na Casa da 
Descoberta. Orientador: Daisy Maria Luz. Relator: 
Stelo de Lurdes Ferrari.

Ciências da Saúde

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Humanas

1º lugar. Território de Experiências Interdisci-
plinares Agroecológicas. Orientador: Leonardo 
Gama Campos. Relator: Paulo Vitor de Souza Pinto.
2º lugar. Estudo da Evolução das Políticas Públi-
cas de Infraestrutura Urbana para a População de 
Angra dos Reis. Orientador: Marcos Paulo Ferreira 
de Góes. Relator: Laila Pereira Gomes Coelho Lima.
3º lugar. Experiências e Vivências nos Lugares e 
Espaços do Coluni Uff. Orientador: Juliana de Oli-
veira Borges. Relator: Jéssica Cardoso Martins.

Ciências Sociais Aplicadas

1º lugar. A Acessibilidade Física nas Bibliotecas 
da Uff em Niterói. Orientador: Sérgio Rodrigues. 
Relator: Marcos Vinícius Jacob Vagmaber
2º lugar. Laboratório de Pesquisa Sobre Am-
biente em Desenvolvimento Sustentável. Orien-
tador: Andreza Aparecida Franco Câmara. Relator: 
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Manolo Borges Pinheiro

3º lugar. Pedal Uff-Tur. Orientador: Fatima Pris-
cila Morela Edra. Relator: Antônio Pimentel Si-
queira Júnior

Ciências Agrárias

Ciências Biológicas

Engenharias

Linguística, Letras e Artes

1º lugar. Avaliação de Crescimento, Inventário 
Florestal e Aspectos Econômicos da Cultura de 
Cedro Australiano Implantado no Município de 
Resende-RJ. Orientador: Adriano Portz. Relator: 
Agnes Rufino de Souza

2º lugar. Cadeia Produtiva de Peixes Ornamen-
tais: Produtividade e Sustentabilidade. Orientador: 
Róberson Sakabe. Relator: Karoline de Souza Viana.

1º lugar. Ciências Sob Tendas. Orientador: Lu-
cianne Madeira Fragel. Relator: Amanda Alves 
Nascimento.

1º lugar. Geração de Cenários de Previsões Cli-
máticas Sazonais a partir da Utilização do Modelo 
NCAR/CAM 3.1. Orientador: Márcio Cataldi. Rela-
tor: Alessandra Santos Vieira e Andréa Mylala M. 

1º lugar. Catalogação Analítica e Digitalização 
da Biblioteca de Estudos Hispânicos “Andre Trou-
che”. Orientador: Ana Isabel Borges. Relator: Luiza 
da Silva Martins.

Programa de Esporte e 
Lazer da Cidade oferece 

aulas de diversas modalidades 
de lutas gratuitas na UFF

As aulas acontecem semanalmente e podem ser realizadas por qualquer pessoa, de qualquer 
faixa etária

 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 mais procuradas são as 
aulas de lutas, que envolvem Jiu Jitsu, Boxe, Muay 
Thai  e Defesa Pessoal e conta com um público di-
versificado, misturando estudantes e moradores 

versificado, misturando estudantes e moradores 
do bairro do Ingá, com o objetivo de tornar a vida 
mais saudável através desta prática esportiva.
 As atividades acontecem toda segunda, às 
10h e 11h  (Jiu Jitsu, Boxe e Muay Thai) e, às 13h (De-
fesa Pessoal e Boxe).
 Na quarta-feira, às 13h, tem mais Defesa 
Pessoal e Boxe. Para se inscrever, basta enviar um 
e-mail para pelcuffdireito@gmail.com e solicitar o 
formulário de inscrição.


