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V Encontro em Diversidade e In-
clusão da UFF: Reunindo Saberes 

As inscrições das oficinas começam no dia 23 de julho

 O V Encontro em Diversidade e Inclu-
são da UFF será realizado pelo Curso de Mestra-
do em Diversidade e Inclusão (CMPDI)  e reunirá 
6 eventos que abordarão diferentes temas: Altas 
Habilidades ou Superdotação; Além do Olhar; De-
ficiência Intelectual; Desenvolvimento Humano; 
Deficiência Física; Diversidade e Inclusão em Ofi-
cinas.

 Com o apoio da Associação Brasileira de Di-
versidade e Inclusão (ABDIn), serão ofertados 24 
oficinas, em seis salas, em turnos diferentes, pos-
sibilitando que todos que possuam interesse no 
assunto possam participar. As inscrições para as 
oficinas serão realizadas durante o evento.

Veja a programação: 

23 e 24 de julho - II Simpósio de Deficiência Inte-

lectual e Desenvolvimento Humano da UFF: vida 
além da escola

30 de julho – Diversidade e Inclusão em Oficinas: 
aprender na prática
31 de julho  - III Simpósio Além do Olhar: revendo 
olhares transformando perspectivas para o defi-
ciente visual

1 e 2 de agosto - I Simpósio de Deficiência Física: 
derrubando barreiras, construindo acessibilidade 
e atitudes.

3 de agosto – Comemoração dos 5 Anos do Curso 
de Mestrado em Diversidade e Inclusão (CMPDI)
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 Os eventos serão realizados na Faculdade 
de Economia, Bloco F do Campus do Gragoatá, das 
08h às 17h.

Todos os eventos fornecerão certificados.

 Para se inscrever, acesse: https://goo.gl/for-
ms/g5xF7DVw085h23x53

Para mais informações do evento: http://abdindi-
versidadeeinclusao.blogspot.com.br 

Espaço Cultural Correios 
Niterói apresenta: A Arte do 

Objeto - Transmutação
Materiais recicláveis são peças fundamentais nas obras de arte

 A mais nova exposição recebida Espaço 
Cultural dos Correios de Niterói revela a beleza 
e suas possibilidades em materiais reciclados no 
campo das artes plásticas. A curadora, Lia Do Rio 
embarcou nas pinturas, esculturas e arquitetu-
ra da artista Clautenes Aquino, Artista Plástica e 
escultora com experiência nas técnicas de aqua-
rela, acrílico e construção de esculturas em bar-
ro, papelão e isopor.
 A exposição fica aberta ao público até o 
dia 04 de agosto, de segunda a sábado, das 11h às 
18h, exceto feriados.
 O Espaço Cultural Correios Niterói fica na 
Av. Visconde do Rio Branco, 481, Centro – Niterói.

Martinho da Vila 8.0: 
Uma Filosofia de Vida no 

Teatro Clara Nunes 
Sambista é homenageado com espetáculo na Gávea

 O musical Martinho da Vila 8.0: Uma Filosofia de Vida tem como diretora a própria es-
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posa do artista, Cléo Ferreira, e conta a vida de do 
cantor, compositor e escritor, que completou 80 
anos, e por isso, receberá uma homenagem sobre 
sua vida, baseado no livro “Memórias Póstumas de 
Teresa de Jesus”. 
 A temporada fica em cartaz até o dia 15 de 

julho, de quinta a domingo, às 21h, exceto aos do-
mingos, às 20h.
 Valor: R$100 (inteira)  R$50 (meia)
 O Teatro Clara Nunes fica no Shopping da 
Gávea, na Rua Marquês de São Vicente, 52.

Portinari, a Construção de 
Uma Obra na Caixa Cultural

Desigualdade social é um dos temas trabalhados pelo artista

 Cândido Portinari foi um artista plásti-
co brasileiro, reconhecido no cenário internacio-
nal das artes, que pintou quase cinco mil obras 
que retratavam os problemas do país, como a 
desigualdade social e religiosa, pobreza, entre 
outros, ainda atuais.
 A exposição aberta ao público na Caixa 
Cultural  conta com 71 estudos das obras de Por-
tinari, entre elas, 14 esculturas criadas pelo ar-
tista plástico Sérgio Campos que reproduz per-

sonagens das obras de Portinari.
 Todo o conteúdo, que é uma construção 
da obra de Portinari, revela sua trajetória  e o seu 
processo criativo, onde estão reunidos esboços e 
desenhos de seus trabalhos. A mostra já passou 
por Recife, Salvador e Curitiba.
 A exposição é gratuito e permanece no es-
paço até o dia 01 de julho. De terça a domingo, das 
10h às 21h, na Galeria 4.
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XVIII Encontro Científico 
do Instituto Biomédico 

O evento contou com palestras, mesas redondas e cursos que abrangeram pesquisa, exten-
são e ensino na área da saúde, fazendo parte das comemorações do Jubileu de Ouro do Insti-
tuto Biomédico

 O XVIII Encontro Científico do Institu-
to Biomédico (ECIB), que teve como lema “Aqui 
se ensina porque se faz pesquisa e extensão” foi 
realizado de 4 a 7 de junho, fazendo parte das 
comemorações do Jubileu de Ouro do Instituto 
Biomédico e 15 anos da primeira turma do Curso 

de Biomedicina da UFF.
 O evento teve por objetivo promover um 
intercâmbio científico e cultural congregando 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, com 
abordagem de temas inovadores e reflexões so-
bre o presente e o futuro da ciência.
 Durante os quatro dias foram realizadas 
palestras, mesas redondas, cursos, apresentação 

de pôsteres e comunicação oral de trabalhos 
científicos, além do concurso de fotografia cien-
tífica e mostra artística.
 Na cerimônia de abertura esteve presente 
o Vice-reitor Antônio Cláudio, professores e es-
tudantes do Instituto Biomédico. O Vice-Reitor 
reforçou que a UFF tem por compromisso pro-
mover o ensino, pesquisa e extensão formando 
profissionais responsáveis e competentes.
 Ao longo do evento, foram oferecidos 
cursos de atualização teóricos e práticos: Parâ-
metros Microbiológicos da Água de Consumo e 
de Recreação; Diagnóstico coproparasitológico; 
ASM Workshop de comunicação e divulgação 
científica; Técnicas de sequenciamento de DNA; 
Aplicação de métodos sorológicos em Medicina 
Veterinária; Análise quantitativa de imagens 
histológicas por estereologia: da teoria à prática; 
Novas terapias para o combate de infecções por 
bactérias multirresistentes; Neuroanatomia das 
emoções; Resistência Bacteriana: Detecção La-
boratorial e Perspectivas Futuras; Transtornos 
alimentares: como prevenir Mitos e realidade 
sobre Produtos de Origem Animal.
 De acordo com a Presidente do ECIB, He-
lena Rodrigues, “O evento foi planejado para pro-
mover a divulgação do avanço dos estudos cien-
tíficos na área da saúde, proporcionando maior 
visibilidade da produção científica dos profes-
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Prêmio Paraná de Literatura 2018 
Concurso está com inscrições abertas 

 O Governo do Estado do Paraná junta-
mente com a Secretaria de Estado da Cultura, 
promove  por meio da Biblioteca Pública do Pa-
raná (BPP) o Concurso “Prêmio Paraná de Litera-
tura 2018”.
 O Concurso tem por objetivo a seleção de 
livros escritos em língua portuguesa e inéditos, 
que não tenham sido objeto de qualquer tipo de 

sores e estudantes, saindo do confinamento dos 
laboratórios e sendo compartilhado com a co-
munidade, criando assim uma oportunidade de 
intercâmbio entre os participantes.”
 O encerramento contou com uma apre-

sentação de voz e violão que emocionou aos pre-
sentes, e ainda as premiações das fotografias e 
dos trabalhos selecionados nas categorias pôs-
ter e apresentação oral.

apresentação, veiculação ou publicação parcial 
ou integral (inclusive em sites, blogs e redes so-
ciais da internet) antes da inscrição no Concur-
so até a divulgação do resultado e entrega dos 
prêmios aos vencedores, estando assim dividido:
a) Prêmio Paraná de Literatura, Categoria Ro-
mance — Manoel Carlos Karam;
b) Prêmio Paraná de Literatura, Categoria Con-
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tos — Newton Sampaio;
c) Prêmio Paraná de Literatura, Categoria Poesia 
– Helena Kolody.
 As inscrições são gratuitas, para qualquer 
pessoa brasileira, maior de dezoito anos e estão 
abertas até 12 de julho de 2018, exclusivamente 
pelo site da Biblioteca Pública do Paraná (www.
bpp.pr.gov.br).
 
Para os premiados serão:

a) 1º lugar — Romance R$ 30.000,00
b) 1º lugar — Contos R$ 30.000,00
c) 1º lugar — Poesia R$ 30.000,00
 Além disso, os vencedores contarão com 
publicações pela BPP, num total de 1.000 exem-

plares de cada categoria, cabendo aos autores 
premiados 100 exemplares.

 Maiores informações na Divisão de Difu-
são Cultural da BPP pelos telefones (41) 3221-4911 
e 3221-4917 ou por e-mail: premioparana@bpp.
pr.gov.br.

Praça Paris tem 
aulão de Yoga gratuito 

As aulas acontecem todo segundo domingo do mês

 O Yoga é um exercício que traz muitos 
benefícios à saúde. Seu sentido mais comum é 
unir, religar o ser humano à sua essência. 
 Seus movimentos aliviam o estresse; me-
lhoram a flexibilidade, colaborando para evitar 
as lesões e desgastes do dia-a-dia; evita e comba-
te doenças como a dor, depressão, insônia, entre 
outros; ajudam a perder peso, ajudando seu esti-
lo de vida e controle da alimentação.
 O Projeto “Yoga ao Ar Livre”, do espaço 
Yoga, na Glória, tem o objetivo de auxiliar pes-
soas que queiram adotar hábitos saudáveis em 

suas vidas.
 As atividades são realizadas na Praça Pa-
ris, a partir das 10h, em todo 2º domingo de cada 
mês.
 Mais informações acesse: https://catraca-
livre.com.br/rio/agenda/gratis/praca-paris-re-
cebe-aulao-de-yoga-gratis-uma-vez-ao-mes/
 Não fique de fora! Cuide da sua saúde físi-
ca e mental!


