UFRJ e Fiocruz
A UFRJ e a Fiocruz assinaram, dia 6/10, no auditório do
Parque Tecnológico da UFRJ,
um acordo que permitirá, em
médio prazo, o desenvolvimento, em escala-piloto, de Insumos
Farmacêuticos Ativos (IFA).

Reciclando ideias e atitudes

O projeto Recicla CCS completa quatro anos dedicados ao aprimoramento do gerenciamento de
resíduos no Centro de Ciências da
Saúde, com internalização de práticas ambientalmente corretas e a
busca por um ambiente com qualidade para o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas e
administrativas. Assim, em evento
no dia 14/10, com a participação
da decana do CCS e de representantes da Reitoria da UFRJ e da
Petrobras, será apresentado balanço das atividades e as perspectivas futuras de consolidação do
projeto. Haverá show e exposição.
O show será às 12 horas, no
Teatro de Arena CCS, com o grupo
A Tuia de Doido, que é o desdobramento de expedição cultural
realizada às margens do Rio São
Francisco no centro-norte de MG
em 2012, por Bernardo Marques
(rabeca e bandolim), Jeovan Bardo (acordeon) e Wilson Júnior
(cavaquinho e percussão), alunos
de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense, à época,
e por Leonardo Fiúza (contrabaixo), ex-aluno de Comunicação Social da Universidade Federal do
Rio de Janeiro - UFRJ.
Esta pesquisa de campo foi fruto
de disciplina optativa oferecida
pelo IACS (Instituto de Arte e
Comunicação Social) da UFF, onde a turma, composta por alunos
dos bacharelados em Cinema e
Audiovisual e Produção Cultural,
se dividiu em grupos para produzir
uma Cartografia Cultural da região

Professores, alunos e técnico-administrativos das unidades acadêmicas do CCS
terão a oportunidade de conferir o resultado positivo do projeto Recicla CCS

do Grande Sertão Veredas, pesquisando a culinária, a oralidade, a
religiosidade, as paisagens, os saberes e práticas culturais e a musicalidade.
Após dez dias de viagem, o entrosamento e as ideias musicais do
até então quarteto foram ganhando
forma com ensaios caseiros semanais e a concepção de “fazer um
som” instrumental misturando gêneros foi fincada como bandeira.
Aliado a isto, a vontade de estudar
música com práticas em conjunto
e a miscigenação dos instrumentos
tirando-os de seus gêneros “prédefinidos” por “pré-conceitos” foi
dando a base para o que viria a
ser praticado musicalmente.
Paralelo ao show, também a
partir das 12 horas, no corredor da
Biblioteca Central do CCS, será
aberta a exposição Cidade Cerzida, originada do Projeto Sentimentos do Rio, criado por Cocco
Barçante, artista plástico e designer,

em parceria com artesãs, que tem
como objetivo valorizar e divulgar
o artesanato sustentável desenvolvido nas comunidades do Estado
do Rio de Janeiro; promovendo inclusão social através do desenvolvimento de produtos artesanais
com design e identidade local.
Cidade Cerzida, integrada por
obras compartilhadas e que trazem
no seu conceito a construção de
uma cidade mais justa, igual e sustentável, valoriza o território local
e a identidade cultural do Rio de
Janeiro.
Pintando, bordando, aplicando, modelando e tecendo com
linhas e sonhos, o resultado desse
trabalho foi, em 2014, a criação do
A CASA - Museu do Artesanato do
Estado do Rio de Janeiro, primeiro
desta modalidade no Estado do
Rio de Janeiro e que reúne um
acervo de 150 peças artesanais de
todas as regiões do estado, localizado no Município de Petrópolis.

INJC festejou 70 anos

Entre 27 e 30/9, o INJC comemorou 70 anos de sua criação, com
evento institucional conjugando atividades solenes e científicas. Dias 27
e 29 foram realizadas edições comemorativas dos eventos regulares com
participação na programação de
convidados e docentes do INJC. O
dia 28/9 foi marcado pela realização
de missa em ação de graças, realizada pelo padre Henrique Coimbra, da
Paróquia Sagrada Família, da Nova
Holanda-Maré, seguida de exibição
de vídeo com entrevistas de docentes
e servidores ativos e aposentados que
contaram um pouco da história da
unidade acadêmica do CCS.
Ao final da manhã, a celebração
da sessão solene da Congregação do
INJC teve como presidente de honra,
à mesa, a reitora em exercício, profª
Denise Nascimento; o prof. Luis
Nasciutti, decano em exercío do
CCS, e Márcio Castro Lyra, neto de
Josué de Castro, que representou a
família do patrono do INJC na solenidade. Ele destacou as contribuições do avó para a ciência brasileira
e para o Instituto de Nutrição e a
publicação do livro Geografia da
Fome, que completa 70 anos em
2016.
No mesmo dia, a programação
incluiu dois painéis, integrando o
primeiro, duas apresentações. A
profª Nelzir Trindade Reis brindou os
presentes com relato sobre a história
da alimentação através dos tempos
e da criação do INJC, reverenciando
o papel de Josué de Castro e de tantos outros docentes do antigo Instituto
de Nutrição para a consolidação do
INJC e da regulamentação da profissão de nutricionista.

Medicina
A direção da Faculdade de Medicina da UFRJ prepara a programação de comemração dos 208 anos
da unidade acadêmica, vinculada ao
Centro de Ciências da Saúde - CCS.
Entre os eventos, está a proposta de
homengem ao prof. Clementino Fraga
Filho, um dos fundadores do Hospital
Universitário da UFRJ.

A reitora em exercício da UFRJ, profa. Denise Nascimento; o decano em exercio do CCS,
prof. Luis Nasciutti; e Márcio Lyra, neto de Josué de Castro, patrono do INJC, estiveram na
sessão solene da Congressão do Instituto de Nutrição Josué de Castro

A diretora do INJC, profª Glória
da Veiga, exibiu dados atualizados
sobre as atividades da unidade e
suas perspectivas futuras. O 2º painel
apresentou egressos do INJC, sejam
como alunos ou como docentes e que
relataram a passagem e sua relação
com a unidade, incluindo a docente
Beatriz Ribeiro, movimentada para
o Campus UFRJ Macaé Prof. Aloísio
Teixeira, para implantar o curso de
Nutrição, concebido pelo INJC por
ocasião do REUNI, tendo sido sua
1ª coordenadora.
No último dia foi realizada sessão de homenagens ao corpo social
ativo e aposentados, com depoimentos emocionados de docentes, TAE e
alunos que relataram sua história e
relação com o INJC e, ao final das
homenagens, a diretora Glória da
Veiga, a vice-diretora, Marta Maria
Souza Santos, e a coordenadora da

comissão organizadora do evento,
Elizabeth Accioly, realizaram o
descerramento simbólico de placa
comemorativa pela passagem dos 70
anos do Instituto.
Ainda na programação do dia 30,
o corpo social do INJC participou do
plantio de uma muda de Pau Brasil
no jardim da entrada do bloco K do
prédio sede do CCS, simbolizando
um dos marcos comemorativos dos
70 anos da instituição.
Durante o evento, no hall do
Auditório Professor Rodolpho Paulo
Rocco (Quinhentão), os participantes puderam visitar a exposição de
fotografias antigas e recentes do
INJC, espaço memória dos eventos
institucionais, a exposição Comida é
Patrimônio e banners da coleção
Memórias da fundação Banco do
Brasil, que homenageou Josué de
Castro, em 2004.
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