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informa

Semestre letivo começa 
com 25 mil estudantes

A Ufes recebe no dia 3 de agosto cer-
ca de 25 mil estudantes para o início do 
segundo semestre letivo de 2015. São 
21 mil alunos de graduação e de pós-
graduação, distribuídos pelos campi 
de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São 
Mateus, além de 4 mil estudantes de 
graduação na modalidade a distância. 

Neste retorno às aulas, a Universi-
dade reforça a campanha “Ufes, lugar 
da diversidade”, lançada no início de 
2015, na qual são trabalhados os con-
ceitos de fortalecimento da cultura da 
paz, do pertencimento e do respeito à 
diversidade na comunidade acadêmica. 

Atualmente a Ufes possui 101 cur-
sos de graduação, 52 cursos de mes-
trado e 22 de doutorado. As atividades 
permanentes de ensino, pesquisa e 

Deste total, cerca de 1.800 estão iniciando sua vida acadêmica 

PDI 
Ufes lança Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional 2015-2019  
no dia 10 de agosto
Página 3

Integração
Dia Internacional da Cultura 
vai homenagear países de 
estudantes estrangeiros da 
Universidade
Página 6

Uma universidade 
dinâmica

A Administração da Ufes apresen-
ta suas boas-vindas aos professores 
e estudantes que retomam as ativi-
dades acadêmicas e aos que estão 
ingressando em nossa instituição. 

As universidades federais pas-
sam por momentos de crítica situa-
ção financeira provocadas por medi-
das de ajuste fiscal que impõem res-
trições ao pleno funcionamento da 
Ufes. Apesar das adversidades, man-
tivemos o calendário acadêmico por 
meio de ações planejadas que bus-
cam eficiência e economicidade. 

Os esforços da Administração 
procuram manter as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão porque 
queremos uma universidade dinâmi-
ca, transformadora, academicamente 
produtiva e inclusiva. Com muito tra-
balho e com a energia que pulsa na 
comunidade universitária, atravessa-
remos as dificuldades para avançar-

mos ainda mais 
na educação de 
qualidade. 

extensão são orientadas por cerca de 
1.700 professores e 2.200 servidores 
técnico-administrativos. 

No dia a dia acadêmico, os estudan-
tes contam com restaurantes univer-
sitários nos quatro campi e o Sistema 
Integrado de Bibliotecas, o qual dis-
ponibiliza um acervo de 143 mil tí-
tulos e 440 mil exemplares. Na área 
de Assistência Estudantil, um amplo 
programa concede auxílios nas áreas 
de transporte, alimentação, material 
de consumo e inclusão social. Também 
são ofertadas bolsas de estágio, de es-
tudo de línguas e de iniciação cientí-
fica e tecnológica. Todos os benefícios 
visam a favorecer a permanência do 
estudante na Universidade. 

Reinaldo  
Centoducatte
Reitor
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Neste novo Informa, 
abrimos espaço para 
que você envie uma foto 
que reproduza seu olhar 
sobre a Ufes. A imagem 
deve ter alta resolução e 
formato horizontal. 
O envio pode ser feito 
para o e-mail 
fotodoleitor@ufes.br. Na 
mensagem, é importante 
informar o local onde 
foi produzida a ima-
gem, o nome do autor, 
sua relação com a Ufes 
(se estudante, servidor 
técnico-administrativo,  
professor ou funcionário 
de empresa terceiriza-
da) e um telefone para 
contato.
A cada edição, uma foto 
será selecionada para 
publicação.  

Foto de Samira Bolonha Gomes, servidora da Coordenação de Serviços Gráficos, 
produzida no campus de Goiabeiras

agenda acadêmica
60ª Conselho Nacional do Sindicato Nacio-
nal dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (ANDES-SN)
Realização: Associação dos Docentes da Ufes
De 13 a 16 de agosto
Local: Auditório Manoel Vereza - Centro de 
Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE)

V Prêmio Fotografia-Ciência & Arte 
Realização: CNPq
Inscrições: até dia 31 de agosto no site 
www.premiofotografia.cnpq.br

Jornada Franco-Brasileira em Educação Ma-
temática no Norte do Espírito Santo 
Realização: Programa de Pós-Graduação em 
Ensino na Educação Básica do Ceunes
11 de agosto, às 9 horas
Local: auditório da Biblioteca do Ceunes
Inscrições: no local

40 anos do Centro de Educação 
Realização: Centro de Educação

Sugestões de pauta para o Informa: 4009-2383, 4009-2203 ou 4009-2204

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Reitor: Reinaldo Centoducatte Vice-Reitora: Ethel Maciel 
Informa - Superintendente de Cultura e Comunicação: Edgard Rebouças Jornalista responsável: Thereza Marinho Jornalistas: Ana Paula Vieira, Camila Fregona, 

Hélio Marchioni, Jorge Lellis, Letícia Nassar e Luiz Vital Bolsistas: Betina Hatum, Jéssyka Saquetto, João Francisco Silva, Juliana do Amaral, Lívia Castro, Nayara 
Santana Revisão: Roberta Soares Programação Visual: Juliana Braga e Leonardo Paiva Apoio: Aurenice Cruz, Eliza Gobira, Kenia Tinelli Endereço: Av. Fernando 
Ferrari - nº 514 - Goiabeiras - Vitória - ES - CEP: 29075-910 Tiragem: 4 mil exemplares Impressão: Scribo

foto do leitor

11 de agosto, às 9 horas 
Palestra: Pedagogia e Educação Popular
Professora Marlene Cararo Pires 
Local: Auditório do CE

20º Concurso Inovação na Gestão Pública 
Federal 
Realização: Escola Nacional de Educação Pú-
blica (Enap)
Inscrições: até 17 de agosto no site http://
inovacao.enap.gov.br/ 

12ª Semana de Engenharia 
Realização: CT Júnior e Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do ES (Crea-ES)
3 a 7 de agosto 
Local: Centro de Convenções de Vitória 
Ingressos: www.semanadaengenharia.com

VI Seminário de Sociolinguística 
Realização: Programa de Pós-Graduação em 
Linguística e Núcleo de Estudos Linguísticos 
do Espírito Santo

19 a 21 de agosto 
Local: Anfiteatro do CCHN 
Inscrições: www.sociolinguisticaufes.com

I Seminário Ufes de Paleonteologia 
Realização: Centro de Ciências da Saúde
19 a 21 de agosto 
Local: auditório Rosa Maria Paranhos, Centro 
de Ciências da Saúde, campus de Maruípe 
Inscrições: dms@npd.ufes.br

III Jornada e o II Congresso sobre Ensino de 
Línguas Estrangeiras 
Realização: Centro de Línguas
Submissão de trabalhos: até 9 de agosto 
Inscrições: jeleufes2015.wix.com/jele

4º Simpósio do Produtor de Conilon 
Realização: Empresa Júnior de Agronomia do 
Ceunes (Projagro)
6 de agosto, às 7h30 
Local: auditório central do Ceunes
Inscrições: no local
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mento que nasce de minuciosa revisão 
do planejamento anterior e que evolui 
a partir da construção de um processo 
sedimentado no diálogo entre unidades 
acadêmicas e administrativas da Uni-
versidade e representantes da socieda-
de organizada”, ressaltou.

Legislação
O PDI 2015-2019 é resultado da revi-

são do PDI 2010-2014 e foi elaborado em 
observância à Lei nº 10.861/04 e ao De-
creto nº 5.773/06. Os resultados apre-
sentados são derivados da metodologia 
participativa e definem as linhas mestras 
de atuação da instituição para os próxi-
mos cinco anos. Baseia-se nas seguintes 
áreas estratégicas: Ensino, Pesquisa, Ex-
tensão, Assistência e Gestão.

O PDI é a segunda etapa do processo 
de reestruturação do sistema de plane-
jamento da Ufes, o qual teve início em 
junho de 2012 com o Seminário de Ali-
nhamento de Gestão, dirigido a todas 
as unidades gestoras da Universidade. 
Após a definição das macrometas para 
as grandes áreas estratégicas, estão 
sendo elaborados os Planos Setoriais 
em todas as unidades da Ufes, para, as-
sim, fechar o ciclo do planejamento.

Após um trabalho que envolveu a 
participação da comunidade universi-
tária, gestores da Universidade e de ou-
tras entidades, com uma representação 
de aproximadamente 80 instituições, a 
Ufes finalizou a elaboração de seu Pla-
no de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) 2015-2019.

A solenidade de lançamento será 
realizada no dia 10 de agosto, às 10 
horas, no auditório do Centro de Ciências 
Exatas (CCE), campus de Goiabeiras.

O objetivo do documento é definir a 
missão, o diagnóstico estratégico, a vi-
são de futuro, os objetivos e os proje-
tos estratégicos da Universidade para os 
próximos cinco anos. O PDI possibilita 
criar uma referência para a condução 
das ações institucionais, além de per-
mitir seu monitoramento e avaliação. 
Sua finalidade principal é proporcio-
nar o ambiente ideal para o desenvol-
vimento da instituição.

O reitor Reinaldo Centoducatte ex-
plica que a Universidade não pode ser 
um ente acadêmico isolado. “O Pla-
no é um balizador fundamental para 
o planejamento e o desenvolvimento 
da Universidade, pois projeta a nossa 
instituição para o futuro. É um docu-

Ufes tem novo Plano de 
Desenvolvimento Institucional
Documento aponta os objetivos da instituição para os próximos cinco anos

“A Universidade não pode ser um ente acadêmico isolado”, afirma o reitor.

Adminstração Central

Pesquisa vai
nortear atividades 
acadêmicas

A revisão do Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI) da Ufes (2016-
2019) entra, nesta segunda-feira, 
3, em nova fase. Uma pesquisa com 
11 questões será enviada por e-mail 
a todos os estudantes, docentes e 
servidores técnico-administrativos 
com o objetivo de definir parâme-
tros para o desenvolvimento do 
ensino, da pesquisa e da extensão 
na Universidade. 

O PPI deve estar em sintonia 
com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), pois é o docu-
mento que vai nortear as práticas 
institucionais na área acadêmica, o 
seu compromisso com as questões 
sociais, bem como os mecanismos 
de inserção regional da Ufes e suas 
concepções sobre os processos de 
ensino, aprendizagem e avaliação. 
Ele começou a ser revisado em ou-
tubro de 2014, será debatido com 
a comunidade universitária e fina-
lizado em novembro de 2015. 

Após essa pesquisa inicial, o 
Grupo de Trabalho responsável pela 
revisão do PPI vai realizar um semi-
nário com representantes de todos os 
segmentos da Universidade para ela-
borar a versão final do documento. 

Foto: David Protti
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Estão abertas as inscrições para 
três editais de pós-graduação na 
Ufes. Ao todo são 37 vagas distri-
buídas nas áreas de Oceanografia 
Ambiental (16 vagas para o mes-
trado e 9 para doutorado) e Ensino 
de Física (12 vagas).

Conheça as oportunidades: 

Ensino em Física - mestrado: as 
inscrições deverão ser feitas até 7 de 
agosto pelos Correios ou na Secreta-
ria de Pós-Graduação em Ensino de 
Física, localizada no Centro de Ciên-
cias Exatas, no campus de Goiabeiras.

Oceanografia Ambiental - mes-
trado e doutorado: as inscrições de-
verão ser feitas até 9 de outubro na 
Base Oceanográfica da Ufes, loca-
lizado em Aracruz, ou via Correios.

Engenharia de Segurança do 
Trabalho - especialização: as ins-
crições deverão ser feitas até 19 de 
fevereiro de 2016 no prédio CT-VIII, 
localizado no Centro Tecnológico, 
campus de Goiabeiras.

Todos os editais estão disponí-
veis no site da Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação: www.prppg.
ufes.br. Mais informações também 
podem ser obtidas pelo telefone 
(27) 4009-2434.

editais de  
pós-graduação

Acontece na Ufes

O Centro de Artes da Ufes recebe 
entre os dias 05 e 07 de agosto pesqui-
sadores de todo o país para o VI En-
contro Nacional de Pesquisadores em 
Comunicação e Música (Musicom).

O evento, organizado pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em Comunica-
ção e Territorialidades (PÓSCOM), tem 
como objetivo estimular debates que 
evidenciam a música como instrumen-
to de mediação na contemporaneida-
de. A edição deste ano traz como tema 
“As dimensões do cotidiano na inter-
face mídia, música e consumo”. 

A prog ra mação conta rá com 
apresentações de trabalhos, mesas 

coordenadas e palestras com os pro-
fessores Eduardo Vicente (Universida-
de de São Paulo - USP), Thiago Soares 
(Universidade Federal de Pernambuco 
- UFPE) e Fabrício Silveira (Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos - Uni-
sinos), além de lançamento de livros 
e de produtos musicais. As atividades 
serão realizadas no prédio da Admi-
nistração do Centro de Artes.

Os interessados em participar po-
dem se inscrever no site http://www.
musicom.mus.br, onde também está 
disponível a programação completa 
do evento. Os participantes terão di-
reito a certificado. 

Centro de Artes recebe 
Encontro de Pesquisadores 
em Comunicação e Música

PPGHIS realiza III Colóquio de História das 
Doenças entre os dias 11 e 13 de agosto

O Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) realiza entre os dias 11 e 13 de 
agosto o III Colóquio de História das Doenças. 

O evento agrega diversos pesquisadores de diferentes regiões do Brasil para discutir a 
temática das doenças no país, além de incentivar estudantes a formarem núcleos de estu-
dos sobre as doenças e suas consequências na sociedade. O colóquio será composto por 
comunicações coordenadas e mesas de discussões, com temas como o estudo da epilepsia 
e a história da poliomielite.

O colóquio será realizado no auditório do IC-II, no Centro de Ciências Humanas e Na-
turais (CCHN), campus de Goiabeiras. Para participar como ouvinte, basta se inscrever no 
site www.lhpl.ufes.br, onde também estão disponíveis outras informações sobre o evento.

Evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
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Somente o Centro de Educação Física e Desportos recebeu R$ 968 mil em obras

Ufes investe mais de R$2,5 
milhões em acessibilidade

A Ufes, por meio da Prefeitura Uni-
versitária, investiu entre os anos de 
2013 e 2015 mais de R$ 2,5 milhões 
exclusivamente em reformas e ade-
quações de prédios para garantir aces-
sibilidade. As calçadas do anel viário 
do campus de Goiabeiras – que têm 
mais de 3 km de comprimento – foram 
adequadas com piso podotátil (também 
conhecido como calçada cidadã), que 
ajuda os deficientes visuais a se loco-
moverem com mais segurança. 

Entre os investimentos também estão 
a sinalização vertical e horizontal, a pin-
tura de vagas especiais, o nivelamento de 
calçadas e a manutenção de elevadores. 

CEFD - No primeiro semestre des-
te ano, as obras se concentraram no 

Centro de Educação Física e Despor-
tos (CEFD), onde foram investidos R$ 
968 mil. 

As obras, já concluídas, foram rea-
lizadas no Núcleo de Pesquisa e Exten-
são em Ciências do Movimento Corporal 
(Nupem), que recebeu a instalação de ele-
vador (foto) e de rampas, além do nive-
lamento das calçadas que dão acesso ao 
prédio. Também está em andamento a 
reforma do ginásio principal, que terá 
sua estrutura modernizada para acolher 
a comunidade de forma mais confortável, 
inclusive pessoas com limitações físicas.

De acordo com o vice-coordenador 
do Núcleo de Acessibilidade da Ufes, 
Eduardo Ozorio, atualmente estudam 
na Universidade 45 pessoas com algu-
ma limitação física.

Acontece na Ufes

Jornal Informa 
tem novo visual

O jornal Informa está de cara 
nova. Com a proposta de ampliar 
o espaço para a divulgação de no-
tícias sobre as atividades acadê-
micas, administrativas e culturais 
realizadas pela Universidade, o 
jornal ganhou um novo formato: 
está maior e com o dobro de pági-
nas (oito, em vez de quatro).

A circulação também mudou. O 
jornal, que antes era semanal, agora 
será quinzenal. O objetivo é atingir, 
num mesmo período, todos os pú-
blicos da Ufes, inclusive estudantes, 
servidores técnico-administrativos 
e professores que atuam em seto-
res localizados fora de Vitória, onde 
a entrega é mais demorada. 

Além disso, o informativo ga-
nhou novas seções, como a Foto 
do Leitor e a Agenda Acadêmica.  

“Estamos sempre atentos a mu-
danças que possam ser feitas para 
melhorar o processo de comunica-
ção e de divulgação entre a comuni-
dade acadêmica”, afirma o superin-
tendente de Cultura e Comunicação 
da Ufes, Edgard Rebouças. 

O jornal Informa é produzido 
pela Secretaria de Comunicação da 
Ufes desde a década de 1990.  Sua 
publicação se destina à divulgação 
das atividades desenvolvidas pelas 
áreas de ensino, pesquisa e exten-
são, além de fatos e decisões rela-
cionados à Administração Central.

Inscrições abertas para Concurso de 
Inovação na Gestão Pública Federal

Estão abertas, até o dia 17 de agosto, as inscrições para o 20º Concurso 
Inovação na Gestão Pública Federal, organizado pela Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap). Os interessados podem se increver por meio 
do site http://inovacao.enap.gov.br/.

Além de reconhecer e premiar equipes de servidores públicos que imple-
mentam práticas inovadoras em gestão, o concurso visa à disseminação de 
iniciativas que possam promover a melhoria da gestão dos serviços públicos. 

O concurso é promovido anualmente com o apoio do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão. 

Foto: Jéssyka Saquetto
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O Programa de Pós-Graduação 
em Ensino na Educação Básica do 
Centro Universitário Norte do Es-
pírito Santo (Ceunes) realiza no dia 
11 de agosto a Jornada Franco-Bra-
sileira em Educação Matemática. 

O evento vai promover o encon-
tro de pesquisadores e professores 
e fazer um recorte especial dos sa-
beres da matemática entre Brasil e 
França no período de 1890 a 1970. 
A jornada tem início às 8h30, no 
auditório da Biblioteca do Ceunes, 
com entrada gratuita.

No encontro serão realizadas 
duas palestras com professores da 
França e a apresentação de seis 
pesquisas em andamento que estão 
sendo desenvolvidas por estudan-
tes do Programa.

A Jornada está inserida no âm-
bito do desenvolvimento do projeto 
coletivo de pesquisa denominado 
“O ensino de matemática na escola 
primária nos séculos XIX e XX”. As 
reflexões surgidas a partir da produ-
ção de artigos e de eventos servem 
de referência para discussões acer-
ca de determinados temas e mos-
tram o movimento dos trabalhos em 
diferentes tempos e espaços.

Quem circula pela Ufes já está acos-
tumado a ver estudantes e servidores 
portando a caneca amarela que é for-
necida pelo Restaurante Universitário 
(RU). Por isso, ela virou um dos sím-
bolos mais lembrados da Universida-
de, além de estimular a adoção de uma 
atitude que contribui para a preserva-
ção do meio ambiente.  

Algumas pessoas adotaram a cane-
ca em sua rotina mesmo fora da Ufes. 
É o caso do servidor da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes, 
Lucio Mauro Barbosa. A exemplo das 
histórias narradas nos filmes O Fabu-
loso Destino de Amélie Poulain e Amor 
sem Escalas, ele tem levado sua ca-
neca do RU a todas a viagens que faz 
pelo mundo. Lucio fotografa a caneca 
e publica as imagens em seu perfil no 
Facebook, num álbum intitulado Ufes 
sem Fronteiras. 

Ele conta que a ideia surgiu de for-

ma espontânea, para sair da mesmice. 
Agora o objeto já virou item necessá-
rio na bagagem. 

“Quando eu viajo e coloco as fotos 
na internet, as pessoas já perguntam 
onde está a foto com a caneca. Nin-
guém quer saber das minhas fotos nos 
lugares, só querem saber da caneca na 
foto”, conta.

Desta forma, levar a caneca do RU 
nas viagens tornou-se, mais que uma 
oportunidade de fazer fotos divertidas, 
uma forma mais ecológica de passear. 

A caneca é entregue a estudantes e 
servidores no ato do cadastro no res-
taurante, onde não é permitida a entra-
da de copos descartáveis ou de vidro. A 
medida está em funcionamento desde 
2010 e tem o objetivo de diminuir o lixo 
descartável e incorporar a ideia de re-
dução do consumo de copos descartá-
veis, material que demora cerca de 200 
anos para se decompor.

Que tal usar 
sua caneca 
também fora 
da Ufes?
A proposta é reduzir o consumo 
de copos descartáveis

Caneca do RU passeia em Roma. O registro foi feito pelo servidor Lucio Mauro Barbosa. 

Abertas as inscrições para cadastro  
no Programa de Assistência Estudantil

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) publicou edital 
de cadastramento no Programa de Assistência Estudantil (Proaes) para os que 
estão ingressando no segundo semestre de 2015 e estudantes ainda não cadas-
trados. As inscrições começam no dia 3 de agosto e vão até o dia 14 de agosto.

Para se cadastrar o estudante deve preencher o questionário on-line no Portal 
da Assistência Estudantil (ae.ufes.br) e entregar os documentos exigidos no dia 
específico de cada curso, de acordo com o calendário da Proaeci. Todas as datas 
e mais informações estão no edital disponível no site proaeci.ufes.br.

Entre os auxílios oferecidos estão os de moradia, material de consumo, ali-
mentação e transporte. Um dos principais critérios para a concessão dos benefí-
cios é ter renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per 
capita. Também é necessário estar matriculado em curso de graduação presencial.

Jornada franco-
brasileira sobre 
educação 
matemática no  
Ceunes

Acontece na Ufes

Foto: Lucio Mauro Barbosa
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Cine Metrópolis
O Cine Metrópolis traz uma 

programação diversificada para o 
início do semestre letivo 2015/2. 
A novidade é a estreia do filme 
Amor, Plástico e Barulho no dia 3 
de agosto, às 18h30. Logo depois, 
às 20h30, serão exibidos os longas 
Eu, Mulher; Irmã de Cena e Insular. 
Até o dia 8 de agosto, sempre às 
13 horas, serão exibidos os filmes 
E.T.- O Extraterrestre, A História Sem 
Fim, Karatê Kid - A Hora da Verdade, 
Os Caça-Fantasmas e Curtindo a Vida 
Adoidado.  

A programação completa do 
Cine Metrópolis e informações 
sobre a venda de ingressos estão 
disponíveis na página do cinema 
no Facebook.

Teatro Universitário
O espetáculo Elton John Tribute, 

com o maestro Rogério Martins e 
Banda, chega ao Teatro Universitá-
rio nos dias 08 e 09 de agosto. O 
espetáculo é considerado o maior 
tributo ao artista britânico e o único 
licenciado pela editora e gravadora 
de Elton John.

As apresentações serão no sá-
bado, às 21 horas, e no domingo, às 
19 horas. Os ingressos podem ser 
adquiridos no site www.ingressos.
com ou na bilheteria do Teatro. In-
formação pelo telefone 4009-2953.

Espetáculo Kaô e Outras Patifarias
O grupo de teatro Kaô e Outras 

Patifarias, vinculado ao projeto de 
extensão Encantos e Encontros, do 
Centro Universitário Norte do Espírito 
Santo (Ceunes), se apresenta no dia 7 
de agosto em diversos pontos da ci-
dade de Vitória. A apresentação será 
às 10 e às 12 horas na Praça Costa 
Pereira. Já às 15 horas, a apresenta-
ção será no Teatro Carlos Gomes e, às 
20 horas, na rua Sete de Setembro.

Todas as apresentações têm 
entrada gratuita e são abertas ao 
público. O grupo de teatro faz par-
te do projeto Circuito Multicultural 
da Ufes, que tem o apoio do Minis-
tério da Cultura. 

Cultura

Ufes inicia 
projeto do Dia 
Internacional da Cultura

Integrar os estudantes estrangei-
ros a toda comunidade universitária 
é uma das propostas do projeto Dia 
Internacional da Cultura na Ufes, que 
será realizado a partir de agosto pela 
Superintendência de Cultura e Comu-
nicação e a Secretaria de Relações In-
ternacionais (SRI).

A ideia partiu da vice-reitora Ethel 
Maciel com o intuito de convidar os 
estudantes brasileiros a conhecerem 
os alunos estrangeiros e seus países 
de origem. “Queremos apresentar os 
projetos de pesquisa e de cooperação 
internacional que a Universidade de-
senvolve, além de despertar nos alunos 
brasileiros o potencial de se tornarem 
estudantes de mobilidades”, afirma a 
secretária de Relações Internacionais, 
Jane Méri Santos.

O projeto será realizado na última 
quinta-feira de cada mês, quando a Ufes 
se tornará sede do país homenageado. 

agenda cultural

Programa Afro-Diáspora completa 4 anos
Com uma programação voltada para a diversidade do continente africano, o programa 

Afro Diáspora, da Rádio Universitária 104.7, completa quatro anos no ar no dia 7 de agosto.
O programa é um projeto de extensão do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Ufes 

(NEAB/Ufes), coordenado pela professora Patrícia Rufino, e conta com sete integrantes 
entre apresentadores, editores e colaboradores.

Segundo um dos apresentadores, Adriano Monteiro, o nome do projeto remete ao 
processo de retirada dos africanos para outros continentes. “A proposta é que o programa 
seja um espaço midiático no qual o negro possa se ver representado, além de levar para 
o público as manifestações desses processos culturais que têm, como essência, a cultura 
africana”, afirma. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas.

A primeira edição do Dia Interna-
cional da Cultura vai contemplar Cabo 
Verde, que é o país de onde a Ufes recebe 
mais estudantes e que, em 2015, come-
mora seus 40 anos de independência. O 
evento está agendado para 27 de agos-
to, no auditório do Centro de Ciências 
Exatas (CCE), no campus de Goiabeiras.

Entre as atividades programadas es-
tão a apresentação do país, feita pelos 
próprios estrangeiros, opção de comi-
da típica no cardápio do Restaurante 
Universitário e atividades culturais re-
ferentes ao país, como cinema, dança, 
literatura e música. A programação da 
Rádio Universitária e da TV Ufes tam-
bém será alusiva à comemoração.

O projeto será permanente e a pre-
visão é de que o Dia Internacional da 
Cultura na Ufes celebre, até junho de 
2016, Estados Unidos, Itália, Cuba, Ale-
manha, Angola, França, Guiné Bissau, 
Peru, Portugal e Reino Unido. 

Evento acontecerá sempre na última quinta-feira de cada mês, a partir de agosto
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