R oteiro Cultural
Semana de
Quadrinhos na UFRJ

De 27 de setembro a 1o
de outubro, acontece
a quarta edição da
Semana de Quadrinhos
da UFRJ. Organizado
por alunos da Escola
de Belas Artes (EBA)
em parceria com o
SESC Rio, o evento
terá a participação de
quadrinistas renomados,
como André Dahmer,

Ano 2- edição 80 - 27 de setembro a 1 de outubro de 2010

DestaQues

UFRJ regulamenta o direito à informação
O Conselho Universitário (Consuni)
aprovou nesta quinta-feira, 23/09,
uma resolução regulamentando
a reprodução, em cópias
reprográficas, de livros, revistas
científicas e periódicos na UFRJ.
Manifestou, também, por meio
de moção, veemente repúdio a
arbitrária invasão da Escola de
Serviço Social por parte da Polícia Civil, dia 13 de setembro, quando
foram apreendidos mais de 200 pastas com textos e artigos que se
encontravam na xerografia da Escola.
A resolução teve por fundamento o artigo 207 da Constituição Federal,
o qual dispõe que : “As universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e extensão” e objetivando conciliar a proteção dos direitos intelectuais
de autores de obras escritas, bem como o direito à informação de
estudantes, pesquisadores e docentes, decidiu pela permissão de
reprodução, sem finalidade lucrativa, de trechos, como capítulos
de livros e artigos de revistas ou periódicos, mediante solicitação
individual e para uso próprio.

Carlos Patati, Clara
Gomes e Bruno
Drummond.
A Semana abrigará
oficinas aplicadas por
profissionais da área
e, neste ano, ocorrerá
em três locais distintos:
Escola de Belas Artes
(EBA-UFRJ), no SESC
Madureira e Escola de
Comunicação (ECOUFRJ).
Mais informações
no site http://
semanadequadrinhosdaufrj.
blogspot.com/

***
Meio a Meios IV Semana de
Jornalismo da UFRJ
- ECO

Dando continuidade
ao projeto “Meio a
Meios: Semana de
Jornalismo da UFRJ”,
que visa instigar a
reflexão sobre as formas
contemporâneas do
jornalismo, o Programa
de Ensino Tutorial da
Escola de Comunicação
da UFRJ (PET/ECO)
realiza dias 27, 28 e 29
de setembro a quarta
edição do evento. Na

Além disso, o Conselho aprovou no artigo 2o da resolução, a
reprodução integral, em cópias reprográficas, de exemplares de livros,
que integrem o acervo das bibliotecas da UFRJ, desde que atenda a
pelo menos um dentre quatro pré-requisitos: sejam obras esgotadas
sem republicação há mais de 10 anos; obras publicadas no exterior e
indisponíveis no mercado nacional; obras de domínio público e obras
nas quais conste expressa autorização para reprodução.
O Consuni autorizou ainda os docentes da UFRJ a disponibilizar
material destinado às disciplinas que ministram, com vistas a sua
reprodução reprográfica para estudantes regularmente inscritos.

Manifestações de repúdio
A Escola de Serviço Social (ESS/UFRJ) foi invadida pela Polícia Civil, sem
que seus agentes portassem mandado judicial ou qualquer outro documento
que autorizasse a ação da força policial. A arbitrariedade foi motivada por
uma denúncia anônima de violação da lei de direito autoral. Os agentes,
acompanhados pela delegada-chefe da Delegacia de Repressão aos Crimes
Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), apreenderam pastas, textos e
equipamentos, insultaram estudantes, docentes e funcionários, e demovidos
– por pressão destes – da intenção de prender o permissionário do serviço de
fotocópias, Henrique Papa, levaram-no à delegacia, onde o interrogaram e
indiciaram pelo suposto delito.
A diretora da ESS, Mavi Rodrigues, convidada a se pronunciar perante o
Conselho, qualificou o ocorrido como um ataque á autonomia universitária.
“Além das armas e da truculência, não portavam qualquer procedimento
formal, que indicasse o direito de realizar busca e apreensão”, protestou Mavi.
O conselheiro Anderson Tavares, representante do corpo discente, destacou
que a necessidade de acesso a textos e livros entra em contradição com a
política de propriedade intelectual. Para o conselheiro, o ocorrido na ESS
explicita como o acesso a livros e textos didáticos não foi “abraçado” pela
universidade como parte de sua política de assistência estudantil.
A conselheira estudantil Clara Gomide pediu voz a Rafael Lopes,
representante do centro acadêmico da ESS, que, em sua manifestação,
afirmou que a lei não beneficia os estudantes e sim a “máfia” das editoras.
“Recebendo uma bolsa de 360 reais, o estudante já tem dificuldades para
pagar por Xerox, que dirá por livros. O curso de Serviço Social é da classe
trabalhadora”, destacou o estudante.
Durante a sessão, o reitor Aloísio Teixeira informou que o funcionário
Henrique Papa está sendo assistido pelo Núcleo de Prática Jurídica, da
Faculdade de Direito. A Reitoria orientou a Divisão de Segurança (Diseg)
a solicitar mandado judicial ou autorização da universidade a autoridades
policiais e, na inexistência destes, lhes vedar a entrada nos campi. O reitor
esclareceu aos conselheiros que enviou carta ao governador protestando
contra a atuação da Polícia Civil e solicitou uma audiência com o secretário
de segurança José Mariano Beltrame.

programação, três
linhas de debate :
Jornalismo Cultural, dia
27; Jornalismo Político,

O Consuni aprovou, ao final da sessão, uma moção de repúdio à ação da
Polícia Civil, exigindo a devolução do material apreendido.
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dia 28 e Jornalismo

cont

Esportivo, dia 29. As

Carlos Antonio Levi da Conceição, Pró-reitor de Planejamento
Tels. 2598-9630 ou 9627/ 9802-4093

atividades acontecerão

C ursos e Palestras
Seminário
sobre ciência
e fronteiras do
conhecimento

A Escola Politécnica
realizará no dia 28 de
setembro, o seminário
“O atual estágio da
ciência e as fronteiras do
conhecimento”. O evento
busca uma multiplicidade
de olhares e abordagens
acerca do tema proposto
e contará com educadores,
engenheiros, médicos,
filósofos e físicos.
O seminário será
realizado no auditório
do Centro de Tecnologia
(CT), localizado no Bloco
A desta decania, e terá
uma mesa de debates, das
9h às 12h30, e outra, de
13h30 às 16h30. Na mesa
da manhã participarão
Francisco Dória, Professor
Emérito da Escola de
Comunicação (ECO/UFRJ);
Franklin Trein, diretor
do Programa de Estudos
Europeus (PEE) do Instituto
de Filosofia e Ciências
Sociais (Ifcs/UFRJ); o
psiquiatra José Henrique
Rubim de Carvalho, vicepresidente da Associação
Médico-Espírita do Estado
do Rio de Janeiro (AMERIO) e Roberto Bartholo,
professor do Programa de
Engenharia de Produção
(PEP) da Coppe/UFRJ.
À tarde, os palestrantes
serão o padre e filósofo
Olinto Pegoraro, um dos
organizadores da pósgraduação em filosofia
da UFRJ; Paulo César
Fructuoso, professor de
medicina da Uerj; Rubens
Turci, pesquisador do
Laboratório de Estudos
da Índia e Ásia do
Sul (Leias/UFRJ) e o
engenheiro Cláudio Conti,
da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
(Cnen). Os seminários
serão organizados pelos
professores de ética da
Escola Politécnica, Mário
Petzhold e Orlando
Cosenza.

Nota de Bruno Franco - Portal
UFRJ - http://www.ufrj.br

***
"Filosofia para todos"
debate a obra de
Blaise Pascal

no São Moniz de
Aragão, no Fórum de
Ciência e Cultura, que
fica na Av. Pasteur
250, 2 o andar. Mais
informações com Prof.
Mohammed - 81099792 - mohahajji@
gmail.com / Lívia
Cunto - 9155-7830 liviacsalles@gmail.com

***

Música no Fórum
Dia 27 se setembro
Série Destaque: Recital
dos Vencedores do IV
Concurso Nacional
Jovem Destaque
Diogo Lozza (clarineta)
e João Elias Soares
(piano)
Obras de F. Poulenc,
F. Mignone, C. Saint
Saëns, J. Ignaz Pleyel e
B. Martinu
19h às 21h – Salão
Dourado
Informações: Vanessa
Rocha – 2295 1595 r.212 e
www.forum.ufrj.br
Realização: Fórum de
Ciência e Cultura da UFRJ

***
Oriente e Ocidente –
Síria dias 29 e 30/09

Nepp-DH apresenta o novo Centro de
Referência para Mulheres na Cidade
Universitária
A professora Eliana Amorim Moura,
do Núcleo de Estudos de Políticas
Públicas em Direitos Humanos Suely
Souza de Almeida da UFRJ (Nepp-DH) ,
apresentou, na manhã desta terça (22/09),
o projeto do Centro de Referência para Mulheres (CRM), que será instalado na
Cidade Universitária. A área, de aproximadamente 2 mil m2, está localizada em
um terreno próximo à Prefeitura Universitária, local de fácil acesso por meio de
transporte público. “O objetivo é ampliar as atividades já desenvolvidas pelo
Centro instalado na Vila do João”, explicou Eliana, coordenadora do projeto,
em referência ao Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa
(CRMM-CR), localizado no bairro do Complexo da Maré.
Localizado em uma área de 147 m2, anexa ao prédio de um posto de Saúde
da Prefeitura Municipal, o CRMM-CR sedia atendimentos social, psicológico
e jurídico, bem como oficinas de culinária, artesanato e demais atividades
culturais, voltadas para mulheres da localidade, em especial vítimas de violência
doméstica. A previsão da conclusão das obras do "Centrão", como o CRM está
sendo chamado, é para 31 de outubro e a inauguração, que ainda não tem data
definida, acontece ainda este ano.
A futura sede será instalada em um prédio de dois andares e atenderá mulheres
dos demais bairros do entorno da Cidade Universitária em instalações que
preveem espaços, tais como auditórios, salas de cinema, teatro, exposições,
literatura, oficinas de dança, cerâmica, brinquedoteca para crianças, entre
outros. O projeto de iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em
Direitos Humanos (Nepp-DH) tem caráter transdisciplinar, em parceria com a
Escola de Serviço Social (ESS), Faculdade de Direito (FD) e Instituto de Psicologia
(IP) e prevê ainda conexões com a Escola de Educação Física e Deportos (EEFD),
Escola de Comunicação (ECO), Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN),
Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) etc.
O “Centrão” atuará articulado ao CRMM-CR, com transporte exclusivo e gratuito,
de modo a promover o intercâmbio entre as frequentadoras dos dois polos. “O
Centro de Referência de Mulheres é um patrimônio da universidade e de todo o
país. Embora haja um imaginário de violência na Maré, há uma relação muito
forte com a comunidade. A tendência é que isso se amplie com esta nova
instalação”, definiu a professora Mariléa Venâncio Porfírio, diretora do Nepp-DH.
Texto de Pedro Barreto - Portal UFRJ - http://www.ufrj.br
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Professora Eliana Amorim Moura – do Nepp-DH – Tel.: (21) 3873-5180 /
3873-5174 ou 9961-4282
Professora Mariléa Venâncio Porfírio, diretora do Nepp-DH
(21) 3873-5157 e 9966-708

O evento compreenderá
palestras, exposição
de objetos regionais
e de um vasto acervo
fotográfico, desfile

P uBlicAções

O patronato rural no Brasil recente (1964-1993)

de trajes típicos e
apresentação de grupo
de dança árabe. Contará
também com a presença
de uma banda folclórica
que tocará durante
o encerramento das
atividades.
18h às 21h – Salão
Dourado
9h às 21h – Exposição –
Salão Vermelho,
Informações: Mayeda

O patronato rural no Brasil recente
(1964-1993), de Sonia Regina de
Mendonça, analisa as relações

R eGistro

Sistema de Transportes da UFRJ é tema de audiência pública
As audiências públicas são abertas
a todos que tiverem interesse. Confira,
abaixo, o calendário e os locais onde as
audiências serão realizadas:

Isbelle – 8327 8076;
Guadalupe Feijó – 9645
8508; Sueli Medeiros
– 9614 1461 e www.
forum.ufrj.br
Realização: Fórum de
Ciência e Cultura da
UFRJ e Embaixada da
Síria no Brasil

***
Universidade das
Quebradas no Fórum

entre as distintas frações da classe
dominante agroempresarial brasileira,
dando visibilidade às modalidades
de organização interna dessas e à sua
inserção concreta no Estado. Examinando
algumas das mais emblemáticas
entidades patronais rurais, verifica as
alterações em sua composição política,
situando a trajetória de seus dirigentes no
âmbito tanto da sociedade civil quanto
da sociedade política nacional.

A Prefeitura Universitária
promoverá quatro audiências
públicas para discutir o Sistema
de Transportes da UFRJ. O
objetivo das audiências é ouvir as
opiniões, as críticas e as sugestões
dos usuários que possam
contribuir para melhorar o sistema
de transporte interno da Cidade
Universitária e que irão nortear
o próximo edital como critério
para a licitação das empresas
prestadoras deste serviço.

Dia 30 de setembro
10h Salão Nobre do Centro de Ciências
Matemáticas e da Natureza (CCMN)
Dia 6 de outubro
10h Salão Hélio Fraga do Centro
de Ciências da Saúde (CCS)
Dia 14 de outubro
10h Salão Arquimedes - 3º andar do
prédio da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo (FAU)/Reitoria
Dia 21 de outubro
14h - Alojamento

Nota de Igor Soares – Portal UFRJ – http://www.ufrj.br

S erViço

Projeto Educação Esportiva UFRJ: O papel
do esporte na cidadania

Continuidade das
atividades do Projeto
Universidade das
Quebradas. Realizado pelo
Programa Avançado de
Cultura Contemporânea PACC/UFRJ, este projeto
é uma experiência
acadêmica de extensão
na área da cultura, que
pretende consolidar um
ambiente de estímulo
à troca entre saberes e
práticas de criação e
produção de conhecimento,
articulando experiências
culturais e intelectuais
produzidas dentro e fora da
academia. Nele reúnem-se
professores, pesquisadores,
artistas, produtores culturais
e ativistas interessados
em desenvolver estudos,
pesquisas, redes e parcerias
nas áreas de literatura,
artes, novas tecnologias e
humanidades.
14h às 17h – Salão
Dourado Informações: João
Pedro – jpdutramaciel@
gmail.com
O Fórum de Ciência e
Cultura fica na Av. Pasteur,
250.

A Pró-Reitoria de Pessoal (PR4) promove, desde 2006, o
Projeto Educação Esportiva UFRJ.
Inicialmente, o projeto era destinado
aos filhos de servidores e jovens
moradores da Vila Residencial.
Atualmente, jovens das comunidades
vizinhas à Cidade Universitária
e demais interessados também
compõem o grupo de cerca de 130
moças e rapazes, entre 11 e 17 anos.
Os treinos ocorrem no campo de
futebol da Prefeitura Universitária e,
este ano, passaram a ser realizados
também no turno da manhã. Os
horários são terça e sexta, das 8h
às 12h, e terça e quinta, das 14h às
16h. As atividades são ministradas
por bolsistas da Escola de Educação
Física e Desportos (EEFD/UFRJ) e por
servidores da PR-4.
As categorias são divididas entre
Mirim, Infantil, Feminino, Juvenil e

Juniores. Os alunos com maior rendimento
nas aulas de cada categoria formam
equipes que representam o projeto em
campeonatos da Federação de Futebol do
Estado do Rio de Janeiro e da Copa Light
de Futebol, da qual o Projeto participa há
três anos consecutivos.
“A questão do Futebol é apenas uma ponta
do nosso Projeto”, afirma Nelson Fontes
Vial, um dos coordenadores. “Nosso
objetivo é atender os filhos dos servidores
e integrá-los com a UFRJ, fazê-los entender
a importância da Universidade”, explica.
Segundo o coordenador, as crianças
participam também de outras atividades,
como eventos promovidos pela UFRJ e
reforço escolar. “Buscamos, com isso, dar
uma condição para estas crianças, promover
o convívio social, ensinar noções de
cidadania, saúde, amizade, que são muito
importantes”, conclui Nelson Fontes Vial.
Fonte:
Nelson Fontes Vial, coordenador do
Projeto Educação Esportiva
Tels. 2598-9615 ou 9616

Extraido do Olhar Virtual, edição nº 312, Stephanie Tondo - http://olharvirtual.ufrj.br
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O Programa de PósGraduação em Filosofia
da Universidade Federal
A próxima aula do curso
Filosofia para todos
terá como tema Blaise
Pascal: Razão e Emoção
e acontece no dia 30 de
setembro, às 18h30, na
Sala de Vídeo da Faculdade
de Educação (FE) da UFRJ.
Oferecido gratuitamente
desde março de 2010, o
curso é realizado pelo
Laboratório do Imaginário
Social e Educação (Lise),
vinculado à FE-UFRJ, e
ministrado pelo professor
Reuber Gerbassi Scofano.
As aulas oferecem uma
introdução aos grandes
temas e autores da Filosofia,
através de um diálogo com
o cinema e a música.
A FE-UFRJ está localizada
no campus da UFRJ na
Praia Vermelha, que fica na
Avenida Pasteur, 250, Urca.

***
FCC-UFRJ recebe
a III Jornada sobre
Violência Familiar
contra Crianças e
Adolescentes
O Fórum de Ciência e
Cultura (FCC) da UFRJ, em
parceria com a Sociedade
de Pediatria do Rio de
Janeiro (Soperj), realiza,
no dia 29 de outubro, a
"III Jornada sobre Violência
Familiar contra Crianças
e Adolescentes". O tema
deste ano é a “Abordagem
na Estratégia de Saúde da
Família”. A programação
inclui palestras e
mesas de debate sobre
desenvolvimento infantil,
prevenção da violência
contra crianças, estratégias
de intervenção por parte
do Estado, entre outras.
A jornada vai das 9h às
18h, no Salão Dourado
do FCC-UFRJ, no campus
da Praia Vermelha (Av.
Pasteur, 250, Urca). Os
participantes devem
fazer as inscrições, que
são gratuitas, na Soperj,
que fica na Rua da
Assembleia, 10, sala
1812. Outras informações
podem ser obtidas nas
páginas virtuais do FCCUFRJ ou da Soperj. As
vagas são limitadas.
Nota de Mariana Valle - Portal
UFRJ - http://www.ufrj.br

***
XIV PROFUNDÃO
Nos dias 27,28 e 29 de
outubro será realizado
o XIV PROFUNDÃO, no
Centro de Tecnologia,
na Ilha do Fundão. O
objetivo do evento é
atender às curiosidades
dos estudantes de cursos
de graduação e as
vivências profissionais
de engenheiros de
produção. Nesse ano,
o tema principal é a
evolução da Engenharia
de Produção em cenários
mais prováveis para o
Rio de Janeiro até 2030.
Com a presença de Caio
Fiúza, sócio fundador
da Visagio, Carlos
Alberto Nunes Cosenza,
professor emérito do
Departamento de
Engenharia Industrial da
Escola Politécnica da
UFRJ, e Glaucio Neves,
diretor da Macroplan, o
evento terá nove mesas
de discussão abordando
temas como: o futuro
da indústria, consultoria,
setor público, processo
de criação de novas
organizações e cenários
para a profissão.
Já está aberto o período
de inscrições para
o evento, que custa
R$50,00, e deve ser
feita no site: www.
profundao.poli.ufrj.br.
Os inscritos têm direito à
participação em todas as
mesas, visitas e sessões,
painéis e à festa.
Nota de Mariana Valle - Portal
UFRJ - http://www.ufrj.br

