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EDITORIAL
 A Proaes está se preparando para o iní-
cio das aulas. Estamos articulando diversos canais 
para estarmos cada vez mais próximo do nosso 
público, o estudante.

 Durante os primeiros dias deste mês es-
taremos envolvidos em receber os calouros de 
maneira especial e festiva, com a ajuda da comu-
nidade acadêmica. É o momento do estudante se 
integrar ao novo ambiente, conhecer as oportuni-
dades que a UFF tem a oferecer e a Proaes cumpri-
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rá um papel importante, apresentando os Editais 
de Assistência Estudantil, os programas de apoio 
em diversas áreas, além de outras metas a serem 
cumpridas ao longo do ano.

Desejamos boas vindas aos novos estudantes!
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ACOLHIMENTO ESTUDANTIL SERÁ 
REALIZADO EM 16 DE MARÇO

A equipe organizadora apresentou muitas novidades para esta edição

 A equipe do Programa de Acolhimen-
to Estudantil apresentou na última reunião de 
planejamento diversas novidades para a edição 
do primeiro semestre deste ano. Deste vez, na 
gincana, haverá uma nova prova, com um touro 
mecânico e, para a feira de informações haverá 
uma tenda que concentrará atividades esportivas 
e culturais, como o Projeto de Esporte e Lazer da 
Cidade, com o Núcleo de Faculdade de Direito; ofi-
cina de capoeira; e outras intervenções artísticas.
 O Projeto Conheça a UFF também fará apre-
sentação para escolas de Ensino Médio durante o 
evento e, após, os estudantes serão liberados para 
visitar a feira e participar das torcidas dos cursos 
durante a gincana. Serão aproximadamente 400 
estudantes de escolas públicas e privadas que es-
tarão presentes no dia.
 Em parceria com a Hemorio, todas as doa-
ções de alimentos e itens de higiene pessoal, que 
fazem parte da gincana, serão recolhidos pela ins-
tituição que estará presente durante todo o dia 
realizando intervenções de conscientização sobre 
doação de sangue.
 Além disso, durante o evento será lançada 
a campanha UFF Sustentável. A campanha visa 
conscientizar a comunidade acadêmica e o entor-
no sobre a importância do consumo consciente e 
inteligente, além de reduzir o consumo de ener-
gia, água e materiais administrativos (papel, tinta, 

copos descartáveis e etc), tendo em vista a preo-
cupação com a escassez dos recursos ambientais e 
com os recursos financeiros da universidade. Para 
darmos início a esta ação, a UFF, em parceria com 
o Coletivo Pedal Sonoro, realizará uma pedalada 
musical, passando por alguns campi da UFF e com 
a participação de técnicos, docentes, alunos e da 
comunidade externa. Para participar basta trazer 
a sua bicicleta! A concentração no evento do Aco-
lhimento Estudantil será às 17h.
 O evento será realizado no dia 16 de março, 
das 09h às 17h, na quadra do Instituto de Educação 
Física, Campus do Gragoatá.
 O PAE foi criado em 2007 pelo Profº Sidney 
Mello, hoje reitor da universidade, que é pioneira 
neste tipo de recepção. O evento, que já acontece 
há 10 anos, é o momento do primeiro contato do 
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estudante com o universo acadêmico. O PAE se 
tornou tradição na UFF com a feira de recepção, 
que reúne projetos e representações estudantis e, 
recentemente, agregou uma animada gincana de 
integração entre os cursos.

 Toda a comunidade acadêmica está convi-
dada a participar do encontro para a organização 
da recepção.

VERDE MEMÓRIA: 
EXPOSIÇÃO PERMANENTE 

DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA
O público pode realizar visitas virtualmente

 Após um período de estudos e mapea-
mento da região o Núcleo de Arte e Tecnologia da 
Escola de Artes Visuais em parceria com o Parque 
Lage, desenvolveu uma nova plataforma para visi-
tantes.
 Ligados ao tempo e à memória, visitantes 
também podem registrar suas experiências junta-
mente com os monitores. São 12 pontos principais 
para explorar: a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita, 

o Pico da Tijuca, a Capela Mayrink, a Cascatinha, 
as Trilhas da Floresta da Tijuca, a Vista Chinesa, a 
Mesa do Imperador, as Paineiras, o Parque Lage, o 
Corcovado e o Mirante da Dona Marta. Também 
há um jogo da memória com vídeos que permite 
visualizar todo o parque de forma lúdica.
 Para conhecer, visite a Escola de Artes Visu-
ais do Parque Lage – Capela anexa às Cavalariças, 
aberta de terça a domingo, das 9h às 17h.

VII SEMINÁRIO DIÁLOGOS 
PARA PRÁTICAS EM 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Os temas são voltados para o campo social, ambiental e econômico

 A sustentabilidade é um assunto das 
pautas da atualidade e de grande relevância. Nes-
ta edição, o Seminário Diálogo para práticas em 
desenvolvimento sustentável leva à debates a 

consciência sobre resíduos. Organizado pelo Pro-
grama de Pós-graduação em Práticas em Desen-
volvimento Sustentável (PPGPDS/UFRRJ), o se-
minário lança o questionamento “Será o resíduo 
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o nosso legado?”. A ideia é a discussão sobre ques-
tões globais vinculando o setor privado, público e 
organizações de economia mista. A programação 
será extensa, com palestras, apresentações de tra-
balhos, oficinas e debates. 
A inscrição é gratuita e será realizada entre os dias 
21 e 23 de maio, na Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ) – Bloco F, auditório 11 (1º andar), Rio 
de Janeiro/RJ.
Para se inscrever acesse: https://www.doity.com.
br/vii-seminario-dialogos-para-praticas-em-de-
senvolvimento-sustentavel

12º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
SAÚDE COLETIVA DA ABRASCO
Neste ano o evento será realizado em duas instituições importantes: UERJ e FIOCRUZ

 A 12ª edição do Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva da Abrasco será realizado de 26 
a 29 de julho e levantará tema importantes na 
área.Como fortalecimento do SUS, os direitos e a 
democracia, é neste ritmo que o congresso vem 
seguindo, na atual conjuntura da saúde coletiva e 
inúmeros impasses vividos na sociedade. O evento, 
dividido em duas partes, terá o   pré-congresso na 

UERJ – Campus Maracanã  e o Congresso será na 
Fiocruz – Campus Manguinhos, uma instituição 
de pesquisa e desenvolvimento em ciências bioló-
gicas e uma das principais em questão da saúde 
pública.
Para se inscrever acesse: http://www.saudecoleti-
va.org.br/inscricoes/index.php?consulta_retor-
nada=1
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CCBB FINALIZA O MÊS DE MARÇO 
COM A EXPOSIÇÃO: EX ÁFRICA

Exposição retrata a identidade da África moderna

 A exposição “Ex África” permanecerá em 
cartaz até o dia 26 deste mês, e reúne 18 artistas 
de 8 países africanos. A instalação, cheia de caixo-
tes, que forma um gigante cubo com objetos fixa-
dos veio de Gana e retrata a questão do trabalho e 
suas transformações, a inspiração em engraxates 

 e o sentido do intercâmbio e aculturações. 
A entrada é gratuita e está aberto a visitações de 
quarta a segunda, de 9h às 21h, no CCBB Rio. Para 
mais informações acesse: http://culturabancodo-
brasil.com.br/portal/ex-africa-2/

Divulgação CCBB

I CONGRESSO INTERNACIONAL  EM HUMA-
NIDADES DIGITAIS ACONTECERÁ NA UNIRIO

As inscrições para o evento já estão abertas

 O I Congresso Internacional em Huma- nidades Digitais é organizado pelo Laboratório 
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de Preservação e Gestão de Acervos Digitais (La-
bogad) da UNIRIO, em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e com o Laboratório de Hu-
manidades Digitais (LHuD).
O Congresso será realizado  de 09 a 13 de abril, das 
9h às 20h, onde acadêmicos, técnicos e profissio-
nais das áreas de Artes, Cultura, Ciências Sociais, 

, Humanas, Exatas e Computacionais poderão par-
ticipar apresentando pesquisas e estudos. 
O local das atividades ainda não foi divulgado. A 
abertura será realizada no prédio da FGV, em Bo-
tafogo.
Para consultar a programação acesse o link.  
http://eventos.fgv.br/hdrio2018/programacao

UFF oferece oficinas de vôlei 
em parceria com o Programa 
de Esporte de Lazer da Cidade

Além do vôlei o programa oferece diversas atividades físicas e culturais

 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 o vôlei e conta com um público diversificado, 
misturando estudantes e moradores do bairro do 
Ingá.
 De acordo com o agente social Filipe Alves, o 
vôlei, um esporte dinâmico, trabalha todo o corpo 
do atleta. “ O esporte ajuda nas atividades cotidia-
nas, melhorando coordenação motora, flexibili-
dade, força e resistência aeróbica e anaeróbica”, 
afirma o professor.
 O foco dos treinos é fomentar a prática de 
esportes na comunidade, realizando atividades 
prazerosas e de qualidade, além dos conhecimen-
tos teóricos sobre o vôlei.

 Filipe acrescenta também: “A realização 
deste programa pela UFF é essencial para a apro-
ximação da comunidade junto à instituição, de-
senvolvendo um trabalho que traz benefícios à 
saúde e também incentiva a prática de atividades 
físicas, gerando um novo pensamento acerca da 
seara esportiva tendo em vista que o esporte tam-
bém é disciplina e educação.”
 As atividades acontecem toda terça e quin-
ta, das 14h às 16h, 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.
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CENTRO DE ARTES UFF 
APRESENTA PROGRAMAÇÃO 

TEATRAL PARA O MÊS DE MARÇO
Atrações para o público infantil e adulto

 O Centro de Artes da UFF, importante ve-
ículo de fomento à cultura em Niterói, receberá 
no mês de março duas peças em suas instalações, 
confira:

O julgamento de Sócrates
De 02 a 17 de março de 2018 
Sextas, sábados e domingos - 20h 
Ingressos - R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia para 
maiores de 60 anos, professores e servidores da 
UFF e estudantes)
Classificação etária: 10 anos
Informações: 3674-7512 | a partir de 14h

O mundo mágico de Oz
De 03 a 25 de março de 2018 
Sábados e domingos - 16h 
Ingressos - R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia)
Classificação etária: Livre

FAZER O BEM SEM OLHAR A QUEM! 
VAMOS COMEÇAR O ANO AJUDAN-

DO OUTRAS VIDAS?
Instituições precisam de voluntários comprometidos

 Trabalhar como voluntário, além de aju-
dar vidas, também contribui com sua experiência 
e formação, através de atividades que podem es-
tar interligadas com sua área, bem como dar uma 
nova cara para seu currículo.
 No Rio de Janeiro há muitas instituições 

que recebem voluntários e abrem espaço para o 
aprendizado.
Listamos algumas, confira:

TETO BRASILRua Teresa Guimarães, 25, Bota-
fogo, Rio de Janeiro – RJ



9

Telefone: 21 3546-9617/E-mail: info.br@teto.org.br

INCA VOLUNTÁRIO: Rua Washington Luiz, 
35 – Centro
Telefone: 21 3207-4575 ou 32074585/ Site: http://
www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/sobreinca/
site/oinstituto/voluntariado/seja-um-voluntario

ESCOLA COLIBRI ASSISTÊNCIA AO 
EXCEPCIONAL: Rua David Campista, 60 - Hu-
maitá    - Telefone: 21 2539-6388

CASA BETÂnIA: Rua Lopes Quintas, 274 – 
Jardim Botânico
Telefone: 21 3204-9622 ou 2294-5648

ASSOCIAÇÃO MULHERES DE ATITUDE 
(AMA): Avenida Itacoa, 2015, condomínio Jardim 
Beija Flor – Complexo do Alemão
 Telefone: 21 98811-0220/ E-mail: amamulheresde-
atitude@gmail.com

CASA MATERNAL N.S DE NAZARÉ: 
Rua São Gomário, 422 – Santa Cruz
 Telefone: 21 3313-6604

INSTITUTO EMARCA DE PESQUISA E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: Praça Car-
mela Dutra, 01, Barreira do Vasco – São Cristóvão
Telefone: 3234-7280/ E-mail: eliana.emarca@
gmail.com 

INSTITUTO CONSELHEIRO MACEDO 
SOARES: Rua Aquidabã, Lins de Vasconcelos
Telefone: 21 2269-0597/ E-mail: icmacedosoares@
gmail.com 

FALLET EMBALANDO CRIANÇAS: Rua 
Falett, 302 – Santa Teresa
 Telefone: 21 3971-6824/ E-mail:fallet_amavale@
hotmail.com

INSTITUTO RESPONSA: Rua Campos da 
Paz, 08, complemento Rua Ônix, 08, Morro do Que-
rosene – Rio Comprido.
Telefone: 21 99335-3640/  E-mail: rafael.instituto-
responsa@gmail.com
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MUSEU DA MARÉ: Av. Guilherme Maxwell, 
nº 26 – Maré (na altura da passarela 7 da Avenida 
Brasil)
Telefone: 21 3868-6748/ E-mail: claudiarose.ribeiro@
gmail.com

Você já conhece a nossa 
Fanpage?

A Proaes tem desenvolvido diversos canais de comunicação direta com o estudante e um de-
les é a fanpage no Facebook

 A equipe Proaes reformulou em 2015 os 
seus canais de comunicação com o estudante da 
UFF. Dentre as propostas estava o fortalecimento 
da Proaes na rede social Facebook. 
 Hoje, a página conta com aproximada-
mente 9.700 seguidores e é um dos principais mei-
os de divulgação das ações da Proaes, seus eventos 
e outros assuntos que são de interesse dos dis-
centes, como congressos, encontros e seminários 
que estão acontecendo pelo mundo e contem-
plam todas as áreas do ensino.
 A Fanpage da Proaes é atualizada regular-
mente e também serve como um espaço onde o 
aluno da UFF pode postar suas dúvidas, sugestões 
e compartilhar com a equipe as suas dificuldades.

Para conhecer e f icar por dentro, acesse: 

www.facebook.com.br/proaesuff

CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A 
SAÚDE DA MULHER: Rua Getúlio Vargas, 5, 
Parque Proletário da Penha – Penha.
Telefone: 21 3473-9617/ E-mail: cresam@ig.com.br
Escritório: (+55 21) 3546-9617
Rua Teresa Guimarães, 25, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ.


