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EDITORIAL
 Durante o mês de abril a Proaes esteve 
empenhada em dar continuidade à diversas 
ações. Realizamos uma pesquisa para o Pro-
grama de Acolhimento Estudantil que teve por 
objetivo construir, desde já, junto ao estudante, 
os moldes para o próximo evento que será real-
izado no 2º semestre de 2017. A pesquisa traçou 
um perfil da preferência dos estudantes para 
desenhar um evento que contemple grande par-
te dos cursos, projetos e movimentos estudantis 
na universidade.  O resultado será analisado pela 
equipe organizadora que prevê a apresentação 
da proposta inicial ainda para o mês de maio.
 Outro evento importante, o Prêmio de 
Reconhecimento Acadêmico, encerrou suas 
inscrições no dia 20 de abril e está em fase de 

verificação das documentações recebidas.
 Divulgamos o resultado do Programa 
de Material Didático e os estudantes con-
templados já estão adquirindo materiais im-
portantes para a continuidade dos estudos.
 O 10º Curso de Primeiros Socorros, que rece-
be apoio da Proaes, teve inscrições abertas e o suces-
so com a procura foi extremamente satisfatório.
 Para o mês de maio, a Proaes terá mais novi-
dades para contar, mais informação e oportuni-
dades para o estudante da UFF. Vamos começar a 
traçar as primeiras linhas do Acolhimento Estu-
dantil e contamos com a participação de todos.
 E, como este mês celebra o  Dia das 
Mães, deixamos a nossa saudação espe-
cial à todas as mães estudantes da UFF.
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MAC recebe nova exposição:
 Varanda Circular

Obras em madeira dialogam com a arquitetura de Oscar 
Niemeyer e a paisagem

 O Museu de Arte Contemporânea (MAC) 
de Niterói, em sua primeira exposição do ano, 
realizada pelo curador Luiz Guilherme Verga-
ra, traz obras do artista Leonardo Tepedino, que 
foi premiado em 2013, na 6º edição do Prêmio de 
Artes Plásticas Marcantonio Vilaça, da Funar-
te. Varanda Circular dialoga com a paisagem e o 
museu. O visitante fica livre para explorar as es-
culturas de madeira conforme sua imaginação. 
 A exposição ficará em cartaz até o dia 04 de 
junho e pode ser visitada de terça-feira à domin-
go, das 10h às 18h. O valor do ingresso é R$10, com 
direito a meia entrada para estudantes de ensi-
no médio da rede pública e universitários (com 
carteirinha), professores, maiores de 60 anos e 
crianças até 7 anos, portadores de necessidades 
especiais, moradores e/ou nascidos na cidade de. Niterói e para os ciclistas que forem de bicicleta.

(21) 2629-5312/5348 
proaes@id.uff.br 
facebook.com/proaesuff
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Trote Cultural 
apoia estudantes da UFF em atividades socioculturais
O Projeto e uma alternativa ao trote tradicional aplicado aos calouros

 Criado em 2001, como iniciativa da 
própria Universidade, o Trote Cultural tem como 
objetivo receber os novos estudantes e proporcio-
nar a integração entre calouros e veteranos. Para 
isso, apoia iniciativas das Comissões de Trotes, 
Atléticas, Diretórios e Centros Acadêmicos que 
desenvolvam atividades socioculturais, educa-
cionais e voluntárias que estimulam a prática da 
cidadania, do respeito à vida e ao meio ambiente. 
No primeiro semestre de 2017 participaram os cur-
sos de  Arquivologia e Biblioteconomia (Niterói), 
Turismo e Hotelaria (Niterói), Ciências Biológi-
cas (Niterói), Ciências Naturais (Santo Antônio de 
Pádua), Contabilidade (Macaé),Ciências Atuariais, 
Medicina, Economia (Campos dos Goytacazes), 
Engenharia de Produção (Petrópolis), Engenharia 
de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Niterói), 
Matemática (Santo Antônio de Pádua), Medicina 
(Niterói), Direito (Niterói), Direito (Macaé), Odonto-
logia (Ni terói),Odontologia (Nova Friburgo), Peda-
gogia (Santo Antônio de Pádua), Engenharia Civil 
(Niterói), Geografia, Letras, Antropologia, História, 

Artes, Psicologia , Educação do Campo (San-
to Antônio de Pádua) e Produção Cultural (Rio 
das Ostras), e alunos e professores do Institu-
to de Educação de Angra dos Reis (IEAR/UFF). 
 Neste semestre foram desenvolvidas algu-
mas atividades como: apresentação dos veteranos 
e calouros, palestras e aulas inaugurais; doação de 
sangue, alimentos e brinquedos; gincana e quiz de 
integração entre calouros e veteranos; mutirão de 
conscientização sobre saúde pública; oficinas de 
papel reciclado; mutirão de conscientização sobre 
saúde bucal, com estudantes ensinando técnicas 
de escovação em alunos do Colégio de Aplicação 
UFF (CAP - COLUNI); passeio pelos campi; mutirão 
de conscientização sobre meio ambiente com lim-
peza/coleta de lixo na Praia de Icaraí e distribuição 
de abraços solidários no caminho de volta para 
o Campus; Visita ao Parque da Cidade e Palestras.
 O Projeto Trote Cultural UFF é realizado todo 
semestre com organização geral da Pró-Reitoria 
de Graduação. Para saber como participar, o estu-
dante interessado pode ligar para (21) 2629-5092.

" Inovanças, criações à brasileira" 
nova exposição temporária 

do Museu do Amanhã
O museu apresenta criacoes inovadoras realizadas por 
brasileiros

-
'

 Inaugurada no dia 25 de abril, a exposição 
promete inspirar novos talentos a expor suas ide-
ias que podem transformar o cotidiano das pes-
soas. Para isso foram reunidas cerca de 40 obras 
divididas em 7 conteúdos variados entre eles: 
Pyahu-açu, Inspirais, Errâncias, Brasilianxs, In-
exspectata, Impromptu e Awani Jö. A proposta é 
focar na inovação a partir dos problemas comuns 
dos cidadãos, cada invenção tem uma história 
e um sonho, e errar faz parte deste processo. 
 “O que mais gostei foi o jogo de impro-
viso, porque experimentei algo que não es-
tou acostumado, que é cantar rap”, disse o 
visitante Celso Mascarenhas, de 54 anos.
 Para conferir, a exposição fica de  25 
de abril a 22 de outubro, das 10h às 18h, de 
terça-feira à domingo, no Museu do Amanhã. 

Os ingressos são vendidos somente online, no site 
do museu. Todas as terças a entrada é gratuita, nos 
demais dias o valor do ingresso é R$20, com meia 
entrada para menores de 21 anos, estudantes, pes-
soas com deficiência, servidores públicos do mu-
nicípio do Rio de Janeiro e moradores da cidade.
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Centro de Artes da UFF 
divulga agenda com 

espetáculos para a família
Todo mes o Centro de Artes UFF apresenta uma programa-
cao recheada de opcoes culturais para diversos publicos

 A agenda de espetáculos do Centro de 
Artes da UFF apresenta de  06 a 28 de maio dois 
novos espetáculos. “Bird” aborda o tema gênero 
e família, apresentando grandes problemas que 
ocorrem nas estruturas frágeis de uma casa. 
O espetáculo fica em cartaz toda sexta, sába-
do e domingo, às 20h. A classificação é 16 anos.
 Para o público infantil, o Centro de Ar-
tes trouxe “Paco e o tempo”, despertando na cri-
ança a descoberta das tradicionais perguntas 
sobre o tempo: para que?, porque?, Para onde? 

 Em meio a esses questionamentos o pú-
blico poderá acompanhar as aventuras do per-
sonagem Paco apresentadas pelo Grupo Gesto-
patas. O espetáculo é apresentado somente aos 
sábados e domingos, às 16h, a classificação é livre.
O valor dos ingressos é R$40 (inteira) e R$20 (meia).

Maratona do Rio recebe 
30.000 inscritos em junho
 No dia 18 de junho o Rio de Janeiro re-
alizará mais uma edição da sua tradicional mara-
tona. Diversas provas acontecerão na Praça do 
Pontal do Tim Maia, no Recreio. As atividades 
começam às 07h. A maratona de 42km, terá a sua 
largada na Praça do Pontal do Tim Maia, no Rec-
reio dos Bandeirantes. A meia-maratona de 21 km, 
largará na Avenida do Pepê, em frente ao nº 500, na 
Barra da Tijuca. O Olympikus Family Run de 6 km, 
terá seu ponto de chegada no Aterro do Flamengo. 

 As inscrições já foram encerradas, mas o 
evento conta também com a Expo Rio Run, uma fei-
ra que possibilita ao visitante conhecer as últimas 
novidades e tendências esportivas; e a Maratona 
Com Arte, um projeto que tem por objetivo unifi-
car o esporte e a cultura, incentivando a criação 
de expressões artísticas sob o olhar do esportista.

Diferentes provas marcam a prOxima maratona na cidade

Rio Bike Fest 
promove cicloturismo

O  e v e n t o  t e r a  d u r a c a o  d e  3  d i a s  e  p r o m e t e  r e n d e r 
m o m e n t o s  i n c r i v e i s  a o s  a m a n t e s  d o  c i c l i s m o .

 Nos dias 26, 27 
e 28 de maio, às 
09h, ciclistas de 
diversos lugares 
estarão reuni-
dos no Velódro-
mo Olímpico da 
Barra da Tijuca

Para saber mais sobre a Maratona e tudo o que vai 
acontecer no evento, acesse www.maratonadorio.

clistas e exposição das melhores marcas do ramo.
ara aqueles que desejarem experimentar o es-
porte, poderão participar de um passeio de 20 km, 
com largada na Arena Olímpica no dia 28 de maio.
 O valor do passeio é R$ 20,00 e pode ser com-
prado online pelo site da Federação de Ciclismo
 A proposta do evento é estimular o con-
vívio social, o compartilhamento de conhecimen-
tos e a união entre ciclistas, ciclo ativistas, entu-
siastas e interessados em meio ambiente e saúde. 

Para saber mais sobre o evento e comprar ingres-
sos para o passeio, acesse: www.fecierj.org.br:

para participarem de provas de velocidade e alto 
rendimento no Rio Bike Fest. Os atletas e também 
espectadores poderão visitar durante o evento 
uma feira de negócios importante para o segmen-
to, a Bike Fair, que trará produtos de ponta para  ci-

Espaço do BolsistA: Bolsa de 
Desenvolvimento Acadêmico
Alunos relatam suas experiencias e a importancia de ser bolsista

 O Programa Bolsa de Desenvolvimento 
Acadêmico tem por objetivo ajudar a permanên-
cia do estudante na universidade e também ga-
rante a sua participação em projetos inscritos 
pelos professores de diferentes áreas. A meta 
do programa é o desenvolvimento do estu-
dante nas atividades de pesquisa para a dissem-
inação do conhecimento no campo de estudo. 
Conversamos com alguns bolsistas para enten-

der melhor a sua colaboração e como se dá o 
seu crescimento na sua área de conhecimento.
‘ O bolsista Matheus Costa, estudante do cur-
so de Turismo, participou do processo seletivo da 
Bolsa de Desenvolvimento Acadêmico e nos rela-
tou como soube das vagas, “obtive contato por site 
da Proaes e indicação de professora, me inscrevi 
primeiramente pela necessidade financeira, mas 
que depois somou-se com o projeto existente”.

-
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 Matheus frisou que a importância de 
ações como essa promovidas pela universidade 
melhoram a qualidade do aprendizado “o Bolsa 
de Desenvolvimento Acadêmico é de extrema im-
portância, principalmente para alunos, como eu, 
que vieram de uma ensino médio, fraco e que ao lon-
go da faculdade, em conjunto com a bolsa, se desen-
volveram, como o nome já diz, academicamente.” 
O bolsista deixa uma dica para os estudantes que 
ainda tem dúvidas quanto a participação nos 
projetos: “primeiro que vocês sempre precisam 
ter uma luz ou alguém para se inspirarem ao lon-
go da graduação. Não desistam dos seus sonhos.”
Elisa Silveira Cardoso, estudante do curso de An-
tropologia conta um pouco sobre sua experiência 
no projeto “Me abriu sentidos e caminhos, tanto 
para a vida e espaço na ciência, como a vida vivi-
da que todos carregamos. Fez-me articular nu-
merosas facetas, dispositivos e sistemas, com as 
aulas do meu curso, o movimentar-se de ambos, 
está sempre em constante crescimento. Minha 
mensagem para outros alunos é que entrem e 
demonstrem ser o que são, o que buscam e o que 
querem, as trocas são o início e a permanência.

” Ela também relata sobre a importância de faz-
er parte, “em primeira instância, o recurso é de 
importância, acredito que para a maioria, por 
isso friso-o novamente. Em segundo, a experiên-
cia que obtive é de um engrandecimento incal-
culável, onde trocas de saberes, de interpretações, 
de entendimentos, de disciplinas e compartil-
hamentos andam em uma procedência, posso 
dizer, natural. A partir de conversas trocada, são 
todos os projetos que mantém essa desenvoltu-
ra como o que participo, alguns, por exemplo, 
não contém nem a iniciação epistemológica.”
Para participar do programa o estudante deve 
acompanhar o lançamento do Edital no site da UFF.

6º Concurso literário 
"Pague Menos"

Onde estao seu sonho e o tema desta edicao e as inscricoes vao ate 21 de maio

 
ue tal participar de um concurso literário? O obje-
tivo principal deste projeto é incentivar a arte e cul-
tura no Brasil, se experimentar, crescer e sonhar.
Para participar do concurso é preciso acessar o 

site www.paguemenos.com.br/concursoliter-
ario  e se inscrever preenchendo todos os dados 
solicitados, fazer o upload de uma poesia au-
toral centrada no tema: “Onde está o seu sonho”. 
O prazo para envio é até 31 de maio de 2017 e o 

interessado só poderá enviar apenas uma poesia.
 As poesias enviadas poderão ser utilizadas 
para fins publicitário, no ato da sua inscrição o di-
reito do uso é autorizado. O resultado será divul-
gado no dia 18 de agosto de 2017 e poderá ser vi-
sualizado no mesmo site. A comissão entrará em 
contato com o ganhador via e-mail e/ou telefone.
 Os prêmios serão em dinheiro, para 1º lugar 
R$1.300 ; 2º lugar R$1.000; 3º lugar R$800,00; 4º lugar 
R$600; 5º lugar R$550; 6º lugar R$500; 7º lugar R$450; 
8º lugar R$400; 9º lugar R$350 e 10º lugar R$ 300.
 As 100 melhores poesias serão pub-
licadas na Coletânea da Pague Menos e 
cada vencedor receberá 10 exemplares. 

 Para mais detalhes é só con-
sultar o site pra ler o regulamento.

CCBB apresenta: Festival 
Internacional de Harpas

O XII Rio Harp Festival contara com grandes nomes da harpa

 Durante o mês de maio, no Centro Cultur-
al Banco do Brasil, serão apresentados concertos 
de grandes artistas da harpa, tocando diversos 
gêneros desde música barroca até os ritmos con-
temporâneos, como samba, jazz, chorinho, ritmos 
latino-americanos entre outros. Com a curador-
ia de Sergio Costa e Silva as apresentações serão 
no Teatro I todas as segundas-feiras, horário a 
ser definido e a classificação livre. Para mais in-
formações consulte a página do CCBB no Face-
book ou pelo site http://culturabancodobrasil.
com.br/portal/rio-de-janeiro. O CCBB funciona 
de quarta a segunda, das 9h às 21h, e fica na Rua 
Primeiro de Março, 66 – Centro do Rio de Janeiro.
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