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EDITORIAL

Durante o mês de abril a Proaes esteve

empenhada em dar continuidade à diversas ações.
Divulgamos o resultado do Programa de Material
Didático e os estudantes contemplados já estão
adquirindo materiais importantes para a continuidade dos estudos.
Abrimos inscrições para o Programa Bolsa
Atleta, cujas documentações serão analisadas e o
resultado será divulgado neste mês.
Divulgamos resultados e entrevistas para
as Bolsas de Assistência Estudantil e o resultado
da Bolsa Acolhimento.

Para o mês de maio, a Proaes terá mais novidades para contar, mais informação e oportunidades para o estudante da UFF. Vamos começar a
traçar as primeiras linhas do Acolhimento Estudantil para o segundo semestre e contamos com
a participação de todos.
E, como este mês celebra o Dia das Mães,
deixamos a nossa saudação especial à todas as
mães estudantes da UFF.
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Biblioteca Central do
Gragoatá recebe exposição
“Desnudando um olhar sobre
o feminino”
A exposição foi inaugurada no dia 08 de março, dia internacional da mulher, e faz referência
ao universo feminino e suas diversas perspectivas
ral da Biblioteca Central do Gragoatá, a exposição
“Desnudando um olhar sobre o feminino”, proporciona aos visitantes uma experiência de olhares
diversos sobre a mulher e seu universo.
A proposta é sensibilizar e provocar uma
reflexão ampla quanto às nuances da vida feminina, com cores e formas, em telas à tinta óleo.
A exposição ficará aberta à visitação até 30
de maio, das 08:30 às 21h, de segunda a sexta.

Divulgação Biblioteca Central do Gragoatá

Em cartaz desde março no Espaço Cultu-

Museu do Amanhã apresenta:
Aya e seu mundo de inteligências artificiais criativas
O

Mostra ficará em cartaz até julho

laboratório de atividades do Museu gência Artificial pode nos trazer para construirdo Amanhã abre as portas para mais uma expe- mos um Amanhã mais digno e sustentável para
riência ligada à inovação e questiona seu público: todos?”
Para entender melhor o processo de treina- 3
“Como aproveitaremos os benefícios que a Inteli-

mento de uma Inteligência Artificial, os visitantes
poderão aprender na prática como funciona o sistema de treinamento e como este pode se relacionar com o ser humano e suas atividades.
O espaço tem um percurso com oito experiências diferentes, a mais interessante e desafiadora se chama “Emoticon CAM”, onde há uma leitura
facial do visitante e, logo em seguida, uma repro-

dução através de memes. Outra experiência curiosa é de imagens capturadas que se transformam
em pinturas com traços de artistas populares.
A mostra ficará em cartaz até 29 de julho
de 2018, de terça a domingo, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$20 (inteira) R$10 (meia), e, às
terças, a entrada é gratuita.

SportsChain – Seminário
pré- Copa do Mundo 2018

A

Evento é destinado a profissionais da área

Copa do Mundo 2018, mesmo sediada
em outro país, pode ser um grande gancho para
ser explorado em negócios esportivos.
O SportsChain tem por objetivo levantar
discussões sobre as relações e impactos gerados
por esse mega evento, relacionado com negócios.
O evento pretende reunir profissionais da área envolvidos com o futebol, como técnicos, estudantes,
4 preparadores físicos, executivos e patrocinadores.

A programação envolve um dia inteiro com
palestras e debates sobre diversos conteúdos relacionados ao ramo.
O Now Sports Events em parceria com a
FGV – Fundação Getúlio Vargas e ATP Eventos &
Marketing Esportivo idealizaram o evento que
será gratuito e acontecerá no dia 24 de maio.
Programação do evento:

8h às 9h – Credenciamento
9h às 9h30 – Cinefoot – Festival
de Cinema de Futebol
9h30 às 10h – Abertura
10h às 11h30 – Painel 1 “A Copa do Mundo
nas mídias Sociais e digitais – o futuro
das transmissões esportivas e ativação
de marcas e patrocínios em múltiplas
plataformas”
Mariucha Monero – Sócia-Diretora Monero Comunicação
Maureen Flores – Pesquisadora e Colunista Jornal
O Globo
Mauricio Portela – VP & C.O Head of Sports Esporte Interativo/Turner

Leonardo Giannetti – Diretor Criação e Planejamento Vivid Brand case “CIMED”
11h30 às 13h – Painel 2 “A Globalização no futebol:
Islândia dentro e Itália fora da Copa do Mundo
2018 da Russia – desafios e oportunidades”
Carlos Alberto Parreira – Técnico futebol campeão
mundial em 1994
Zinho – Comentarista, jogador de futebol campeão mundial 1994
Bebeto – Empresário, jogador de futebol campeão
mundial
Branco – Empresário, jogador de futebol campeão
mundial
13h - Encerramento
Para mais informações e retirada de ingresso acesse o site: https://www.sympla.com.br/
sportschain---seminario-pre-copa-do-mundo-2018__277155

Circuito aberto de Taekwondo
Rio - 1ª Copa Dragões Taekwondo
Qualquer atleta praticante da modalidade poderá participar do evento

A Federação de Taekwondo do Estado do

Rio de Janeiro está chancelando eventos particulares valendo pontos no Ranking Estadual de 2018.
Há 3 vagas garantidas aos atletas ganhadores para
o Campeonato Estadual de 2018.
O evento será realizado no dia 10 de junho,
de 7h às 19h, no Colégio Estadual Carlos Arnoldo
Abruzzini da Fonseca, com a Equipe Dragões TKD.
O colégio fica localizado na Estrada Vasconcelos,
s/n, em Sepetiba – RJ.
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Para visitantes a inscrição é gratuita, para
os atletas, os valores são variados e devem ser consultados no site.
Categorias como POOMSAE, Mirim, Infantil, Cadete, Junior, Adulto e Master estão na lista
de pagantes.

As vagas para faixas pretas é limitada em
150 inscritos, já as vagas para faixas coloridas, serão para até 200 atletas.
Para mais informações acesse: https://
www.sympla.com.br/circuito-aberto-taekwondorio---1-copa-dragoes-taekwondo__284037

Oficina de Trabalho Saúde dos
Povos Ciganos será realizada
na Escola de Enfermagem da UFF
Debates pretendem restabelecer a agenda da política de saúde dos povos ciganos no SUS

O Núcleo de Estudos Sobre Saúde e Etnia

Negra da UFF reunirá profissionais e estudantes
com interesses na área da saúde para a realização
da Oficina de Trabalho Saúde dos Povos Ciganos.
O evento contará com a participação de
Aluízio de Azevedo Silva Jr., doutorando da Fiocruz/RJ, representante da etnia Kalon, pesquisador, cineasta e membro de diferentes institutos
que visam, através da experiência acadêmica e
profissional, contribuir com a temática.
O objetivo da atividade é reestabelecer a
O evento contará com a participação de
Aluízio de Azevedo Silva Jr., doutorando da Fiocruz/RJ, representante da etnia Kalon, pesquisador, cineasta e membro de diferentes institutos

que visam, através da experiência acadêmica e
profissional, contribuir com a temática.
O objetivo da atividade é reestabelecer a
agenda da política de saúde dos povos ciganos no
SUS, como uma alerta às necessidades deste povo
– bem como a inclusão de metas inter-setoriais de
equidade no plano Plurianual de 2019 a 2022.
A oficina será realizada no dia 24 de maio,
de 14h às 17h , na EEAAC – Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa – Rua Doutor Celestino, 74
– Centro.
A inscrição limita-se ao total de 100 pessoas. Para mais informações envie um e-mail para
isabelcruz@id.uff.br
Quer saber mais sobre o Kalon? Acesse
http://ekalon.blogspot.com.br/

Cultura Geek chega na
Zona Norte do Rio
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Exposições de diferentes personagens poderão ser apreciadas pelos visitantes no Madureira
Shopping

Neste ano o Madureira Shopping recebe

Divulgação BRoteirinho Carioca

pela segunda vez consecutiva um dos maiores
eventos da cultura Geek no Brasil. Nesta edição,
sob o título de “Family Geek”, será realizado até 11
de junho, de segunda à sábado, das 10h às 21h, e aos
domingo e feriados, das 14h às 21h.
Com muitas atrações, o evento reunirá
exposição de personagens de desenhos, filmes
de ação e séries; workshops de desenhos; cosplay;
quadrinistas; ilustradores; autores de livros; entre
26/05 (Sábado) – Presença de Eberton Ferreira:
outros.
A classificação é livre e a entrada é gratuita. quadrinista da história ‘A Rede da Carne’; Jorginho: ilustrador de ‘Fanzines’; Fábio Hasmann: quaConfira a programação para o mês de maio:
drinista da história ‘Jungle Kamen’;
* Encontro Cosplayers livre a partir das 16h
Fim de semana Grey´s Anatomy
27/05 (Domingo) – Presença de Diego Busch: qua12/05 (Sábado) – Presença de Luciane Rangel: au- drinista da história ‘Like Adventures’; Vinícius de
Souza: quadrinista da história ‘Digude’; Fábio Hastora do livro ‘Contando Estrelas’.
13/05 (Domingo) – Presença de Luciane Rangel: mann: quadrinista da história ‘Jungle Kamen’.
autora do livro ‘Contando Estrelas’; Presença de
Bia Carvalho: autora do livro ‘Horas Noturnas’.
Fim de semana Dead Pool
18/05 (Sexta) – Presença de Eberton Ferreira: quadrinista da história ‘A Rede da Carne’; Jorginho:
ilustrador de ‘Fanzines’;
19/05 (Sábado) – Presença de Ruan Victor: quadrinista da história ‘Bombeiro Mascarado’; Marcos
Martins: ilustrador;
* Encontro Cosplayers Deadpool a partir das 16h
20/05 (Domingo) – Presença de Ruan Victor: quadrinista da história ‘Bombeiro Mascarado’; Pedro
Lucas: quadrinista da história ‘Jou Ventania’;
Fim de semana Anime/Mangá
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