INJC: 70 anos
O Instituto de Nutrição Josué
de Castro comemorará 70 anos de
existência com extensa programação, tendo solenidade de abertura
às 10:30h do dia 28/9, 4a. feira,
no auditório Prof. Rodolpho Paulo
Rocco (Quinhentão), no CCS.

Emerência no CCS
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No dia 21/9, em sessão solene
do Conselho Universitário da
UFRJ - CONSUNI -, realizada no
auditório do Bloco N do prédio
anexo ao Centro de Ciências da
Saúde - CCS - e presidida pelo
magnífico reitor da UFRJ, o prof.
Vivaldo Moura Neto foi outorgado
com o título de Prof. Emérito da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Estiveram também à mesa
da cerimônia a decana do CCS, a
vice-reitora da UFRJ e os vicediretor e diretor do Instituto de
Ciências Biológicas - ICB.
Tendo na platéia familiares, professores, alunos, diretores de unidades acadêmicas, técnico-administrativos e convidados, entre eles
o presidente da ABC e o viceconsul do Consulado da França,
ele Vivaldo foi conduzido, na abertura da sessão, por uma comissão
de honra integrada pelos profs.
Adalberto Vieyra, Roberto Lent,

Prof a. Maria Fernanda S. Quintela, Profa. Denise Nascimento, Prof. Roberto Leher,
Prof. Vivaldo Moura Neto, Prof. José Garcia Abreu e Prof. Luiz Eurico Nasciutti

Vera Lúcia Pannaim, Emílio
Francischetti, Gerly Brito e Herch
Nussenzveig. O vice-diretor do
ICB, prof. José Garcia Abreu fez retrospectiva da trajetória acadêmica
de Vivaldo, que inicou a carreira
de professor aos 17 anos. Incluiu
no discurso a exibição de vídeos
de dois professores franceses parabenizando Vivaldo. É que ele man-

tém intercâmbio com a comunidade científica da França, onde tem
muitos amigos. Vivaldo, em discurso, disse que “a profissão de professor é uma sina”, pois todos os
seus irmãos também são professores. O reitor e a vice-reitora, em
dircurso, pediram a ele que, apesar
de aposentado, continue prestando relevantes serviços à UFRJ.

Conhecendo a UFRJ
Cerca de 14 mil estudantes do
ensino médio de 244 escolas do
Rio de Janeiro participaram da
edição 2016 do projeto Conhecendo a UFRJ, no dias 21 e 22/
9, na Cidade Universitária, Ilha do
Fundão. Foi uma oportunidade
para conhecer as opções de cursos de graduação. A concentração
dos estudantes se deu na Escola de
Educação Física e Desportos. O

projeto tem como principal objetivo contribuir para o acesso de estudantes, sobretudo da rede pública, à universidade, através da divulgação e informação dos conteúdos de cada curso de graduação,
suas interfaces, perfil do profissional e possibilidades de inserção no
mercado de trabalho. Além de estandes dedicados à apresentação
de cada curso, foram promovidas

atividades culturais com participação de integrantes da comunidade universitária, e oficinas para carreiras que exigem habilidades específicas.
O estudante conversou com alunos da UFRJ e teve várias informações sobre os cursos específicos,
através de fotos, vídeos, apresentações de trabalhos práticos e do
diálogo direto.

Projeto 1001 histórias com arte
Até 20/10, o estacionamento do
NUPEM/UFRJ receberá o ônibusbiblioteca que atenderá alunos da
rede pública municipal de Macaé,
com o objetivo desenvolver atividades educativas. O projeto é inspirado na atividade criada no ano
2000 pela Auto Viação 1001, que
percorreu 200 cidades e atendeu
a 600 mil crianças.
Reformulado pela equipe da
Spiral Criativa, em parceria com o
Instituto JCA, o projeto tem patrocínio da Auto Viação 1001, Sit
Macaé e Macaense, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura.
O projeto surgiu a partir da necessidade de despertar a imaginação das crianças, criando a curiosidade por conhecimento, atuando em temas relacionados à literatura infantil, a partir de desenhos,
músicas, pinturas e filmes, destacados em atividades orientadas por
uma experiente e criativa equipe
de educadores.

Em 2015, o ônibus bibliotecaateliê 1001 Histórias com Arte
passou por Macaé, Rio das Ostras,
Casimiro de Abreu, Itaboraí, Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. As atividades deram origem
a essa exposição transmídia, com
os detalhes do que aconteceu nas
oficinas, e a um catálogo com
DVD, com a apresentação bem
detalhada das práticas pedagógicas. O material foi distribuído
para escolas e bibliotecas públicas

como um veículo multiplicador das
práticas arte-pedagógicas realizadas.
Na segunda etapa do projeto,
desde abril de 2016, o 1001 Histórias com Arte vem percorrendo
as cidades do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Macaé, Búzios,
Cabo Frio e Rio das Ostras. São
oferecidas mais de 200 oficinas
para cerca de nove mil crianças matriculadas no primeiro e segundo
anos do ensino fundamental.

UFRJ: a melhor universidade do país

Pesquisa publicada pelo jornal
Folha de São Paulo mostra que a
UFRJ foi eleita a melhor universidade do Brasil, em 2016. Atrás da
UFRJ, na melhor colocação, estão
USP, Unicamp, UFMG e UFRGS. O
Ranking Universitário Folha - RUF há cinco anos avalia pesquisa científica, qualidade do ensino, internacionalização, relação com o mercado de
trabalho e inovação. A UFRJ obteve
a pontuação mais alta entre as 195
instituições públicas e privadas analisadas. Para o jornal, os investimentos
em pesquisas na área petrolífera e o
ensino de qualidade foram fatores de
peso para a boa avaliação da universidade carioca.
O prof. Roberto Leher, reitor da
UFRJ, avaliou que “estamos fortemente vinculados a redes internacionais de pesquisa; grandes físicos
brasileiros passaram pela UFRJ e

temos conhecimento acumulado em
letras e literaturas. Vários membros
da ABL foram professores daqui e
temos uma tradição muito grande em
estudos antropológicos”.
De acordo com o reitor, na área
de pesquisa em energia, o Instituto
Alberto Luiz Coimbra em Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia
(Coppe) foi responsável por um

“trabalho visionário” nos anos 1960,
em articulação com a Petrobras. Ele
destaca, ainda, o protagonismo
nacional da UFRJ em biociência,
além das importantes contribuições
na arte e na cultura. “Hoje, a Universidade é muito influente, das altas
finanças às atividades nos movimentos sociais. A UFRJ é muito respeitada”, disse.
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