II URbFavelas
Será em novembro e reunirá pesquisadores e diregentes da área pública e privada, movimentos sociais
e agentes ocupados com planejamento e gestão de políticas, programas e ações de urbanização e
regularização de favelas. Realização
UFRJ (IPPUR) & ANPUR.

Aula Inaugural do CCS
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Os alunos que ingressam nos
cursos das unidades acadêmicas
do Centro de Ciências da Saúde CCS -, neste segundo período do
ano letivo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro - UFRJ -, serão
recebidos com Aula Inaugural
ministrada pela profª Sandra
Azevedo, do Instituto de Biofísica
Carlos Chagas Filho - IBCCF -,
sob o tema “Ambiente e Saúde:
Cianobactérias Tóxicas Como
Exemplo da Interdisciplinaridade”,
às 9 horas do dia 6/9, terça-feira,
no Auditório Prof. Rodolpho Paulo Rocco (Quinhentão), no subsolo
do Bloco K do prédio do CCS, na
Cidade Universitária, Ilha do Fundão.
A profª Maria Fernanda Santos
Quintela, decana do CCS, fará
apresentação da estrutura acadêmica e institucional do Centro de
Ciências da Saúde e da UFRJ.

Profª Sandra Azevedo, do IBCCF

A profª Sandra Azevedo possui
graduação em Ciências Biológicas
pela Universidade Federal de São
Carlos (1978), mestrado em Ecologia e Recursos Naturais pela Uni-

ASTROBIO NUPESC
II Encontro de Astrobiologia
No dia 5/9, segunda-feira, será
realizado o II Encontro de Astrobiologia, no Auditório Prof. Rodolpho Paulo Rocco (Quinhentão), no
subsolo do Bloco K do Prédio do
CCS, na Av. Carlos Chagas Filho,
373, na Cidade Universitária, na
Ilha do Fundão. O evento é sobre
diferentes vertentes do estudo da
Astrobiologia e já está com as ins-

crições quase encerradas. Toda a
programação, local, informações
sobre o evento e realização de inscrição pode ser realizada através do
site: http://astrobiologia.wixsite.com/nupesc. Caso tenha facebook, não deixe de participar do
nosso grupo, através do endereço
https://www.facebook.com/groups/
astrobioNUPESC/.

versidade Federal de São Carlos
(1982) e doutorado em Ecologia
e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos
(1988). Atualmente é Professora
Titular no Instituto de Biofísica
Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
tendo sido diretora deste Instituto
no período de janeiro de 2013 a
janeiro de 2016.
Tem experiência, reconhcida
nacional e internacionalmente, na
área de Limnologia e Ecotxicologia aquática, atuando principalmente nos seguintes temas: cianobactérias, cianotoxinas, bioacumulação e efeitos na saúde pública.
Ela já orientou 20 Mestres, 16
Doutores e oito Supervisões de
Pós-Doutorado. Publicou mais de
70 trabalhos em revistas indexadas, um livro e 12 capítulos de livros.

Acessibilidade
cultural
A Universidade Federal do Rio
de Janeiro realiza de 1º e 10 de
setembro, o IV Encontro Nacional
de Acessibilidade Cultural. O
evento tem como objetivo divulgar e aproximar experiências, iniciativas, parceiros e instituições que
atuem em favor da cultura acessível, bem como promover reflexão
sobre a cidadania cultural da pessoa com deficiência.

INJC comemora 70 anos
O ano de 2016 é marcado por
dois importantes fatos relacionados a Josué de Castro, um dos mais
importantes cientistas do século
XX, dedicado ao estudo dos problemas alimentares do Brasil e do
mundo. Trata-se dos 70 anos da
obra mais conhecida dele, Geografia da Fome, publicada em
1946, na qual o autor aplica o método geográfico para compreensão
da distribuição da fome no Brasil,
dividindo o país em cinco regiões,
de acordo com o padrão alimentar de cada uma e, diante da análise de suas características naturais
e história político-econômica.
Concluiu Josué de Castro que
a fome não poderia ser encarada
como um processo natural, determinado por fatores ambientais e,
sim, pela ação do homem. Traduzida para mais de 20 idiomas, representa, até os dias de hoje, um
ícone da literatura sobre o tema,
dada a contemporaneidade de sua

abordagem.
Foi também no ano de 1946
que o Conselho Universitário da
UFRJ autorizou a criação do Instituto de Nutrição, da então Universidade do Brasil, tendo como primeiro diretor o prof. Josué de Castro. Desde então o Instituto de Nutrição, unidade acadêmica do Centro de Ciências da Saúde - CCS -,
que passou a ostentar o nome de
seu patrono por ocasião das comemorações de seus 50 anos de existência, em 1996, tem se destacado pela contribuição na formação
de recursos humanos, tanto na
Graduação, como na Pós-Graduação, e na geração de conhecimentos e produção acadêmica por
meio da pesquisa e de atividades
extensionistas.
Neste setembro de 2016, o Instituto de Nutrição Josué de Castro
realizará evento comemorativo pela passagem de seus 70 anos de
criação, intitulado 70 anos do

INJC - Formando e Transformando, e convida a comunidade
da UFRJ e a sociedade em geral
para participar das atividades solenes e científicas que marcarão o
preríodo de 27 a 30/9.
A programação será aberta no
dia 28 de setembro, com a celebração de sessão solene da egrégia
Congregação do INJC pela manhã
e, à tarde, com apresentações que
contarão um pouco da história passada e presente da instituição e as
perspectivas para o futuro.
Da programação científica farão
parte, em edições comemorativas,
os quatro eventos de caráter institucional oferecidos, anualmente,
quer sejam: o Ciclo de Debates sobre Alimentos Funcionais; o Fórum
de Gastronomia, Saúde e Sociedade; a Jornada de Nutrição Clínica
e o Encontro sabores e Saberes.
Informações e inscrições para os
mini-eventos científicos, na página
do INJC: www.nutricao.ufrj.br.

IV SINTAE

Comunicação Pública e Universidade

A Pró-Reitoria de Pessoal - PR4
- da Universidade Federal do Rio
de Janeiro - UFRJ, através da Comissão Organizadora do IV Seminário de Integração dos Técnicos
Administrativos em Educação, realizará o evento entre 12 e 16/9,
das 9 às 16h, no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza CCMN. O SINTAE é um seminário anual realizado sob a coordenação da Pró-Reitoria de Pessoal
da UFRJ, realizado desde 2013 e
que tem a finalidade de compartilhar o conhecimento técnico-científico e as experiências profissionais
e sociais dos técnico-administrativos em educação das Instituições
Públicas de Ensino Superior de
todo o país. Informações no site:
http://www.sintae.pr4.ufrj.br/.

Da primeira edição do ciclo de debates A Comunicação na UFRJ,
realizada 27/7, participaram a profa. Suzy Santos, da Escola de Comunicação da UFRJ, e a jornalista Akemi Nitahara, representante dos funcionários do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação
(EBC), tendo como tema a “Democracia e Comunicação Pública”. O
segundo debate, “Experiências de Comunicação na UFRJ”, acontecerá
em setembro, com Fernando Salis (professor da ECO/UFRJ e superintendente de Comunicação, TV e Rádio do Fórum de Ciência e Cultura)
e Fernando Pedro Lopes (assessor de imprensa da Casa da Ciência e
ex-assessor de comunicação da UFRJ na gestão Aloisio Teixeira).
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