
Dayane dos Anjos e Vinícius Monteiro

Em meio à crise política e econô-
mica vivida pelo Brasil em 2016, a 
realização dos Jogos Olímpicos no 
Rio de Janeiro foi reprovada por 
50% dos brasileiros, de acordo com 
pesquisa Datafolha, divulgada em 
julho deste ano. Mesmo sendo a 
primeira edição dos jogos na Amé-
rica do Sul, os índices de desinte-
resse e reprovação foram recordes.
                 
O evento era visto com muito re-
ceio pelo público, tanto nacional 
quanto internacional. “Na épo-
ca, eu não vi a escolha do Rio de 
maneira positiva. Acho que havia 
outras prioridades para a cidade”, 
disse a professora de Educação Fí-
sica da Uerj Jerusa Souza.

Em 5 de agosto aconteceu a ceri-
mônia de abertura e, com o decor-
rer das competições, grande parte 
das pessoas acabou abraçando o 
evento. “É sempre legal conhe-
cer as histórias de superação que 
acontecem. Principalmente com 

as Paralímpíadas, que permitiram 
uma maior conscientização da so-
ciedade sobre as pessoas com de-
ficiência”, afirma Jerusa. Segundo 
o prefeito do Rio de Janeiro, Edu-
ardo Paes, a cidade recebeu 1,17 
milhão de turistas, sendo 410 mil 
estrangeiros. 

Para muitos deles, a Olimpía-
da superou as expectativas, e 
para grande parte dos cariocas 
o evento, que não parecia muito 
promissor, acabou surpreenden-
do e trazendo melhorias para a 
cidade, como o Veículo Leve so-
bre Trilhos (VLT) e um aumento 
momentâneo na segurança. “O 
evento todo foi lindo, não ficou 
devendo em nada para as outras 
edições”, disse a professora. 

“O resgate dos valores olímpicos 
foi muito importante. As crianças 
aprendendo sobre a importância 
de competir, não apenas ganhar, 
valorizando a amizade. Era algo 
que só a Olimpíada poderia pro-
porcionar”, conclui Jerusa.
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Expediente

Evento aconteceu num cenário recessivo e com ressalvas da população

Olimpíadas dividiram espaço com crise 

Emily Almeida

Três estudantes do Instituto de 
Aplicação Fernando Rodrigues 
da Silveira (CAp Uerj) embar-
caram no primeiro trimestre 
deste ano para o Japão com 
a finalidade de cursar quatro 
anos de graduação em Relações 
Internacionais pela Universi-
dade de Estudos Estrangeiros 
de Tóquio (TUFS). A seleção, 
composta por provas e entre-
vistas realizadas pela própria 
TUFS, ocorreu no ano de 2015 
e aprovou quatro alunos, entre 
os quais houve uma desistência 
por motivos pessoais.

A universidade japonesa, que com-
pleta cem anos de ensino da língua 
portuguesa em 2016, se destaca no 
ensino de idiomas estrangeiros e 
assuntos internacionais, além de ex-
pandir-se e incentivar cada vez mais 
o ensino e aprendizado do japonês 
em diversos países. O convênio en-
tre a Uerj e a TUFS foi renovado 
pela terceira vez, sendo, no total, 
16 anos de parceria. Nesse período, 
alunos de graduação da Uerj e, ago-
ra, do CAp, foram beneficiados com 
bolsas de estudo, e a Universidade 
recebeu um grande número de alu-
nos graduandos e pós-graduandos 
oriundos da TUFS. 

Para Satomi Kitahara, professora 
de literatura japonesa no Institu-
to de Letras (IL) da Uerj, o lon- Os três ex-alunos do CAp já estão no Japão
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AGENDA

Venha participar do novo espor-
te praticado na Universidade! 
Times Masculino e Feminino. 
Não importa o biotipo! Terças 
e Quintas-feiras das 18h às 20h, 
na Uerj Maracanã. Mais infor-
mações: facebook/uerjrugbyclu-
be, @uerjrugby (Instagran) e 
com os alunos: Rafael Américo 
(FEN) – 97685-2494, Octávio 
Sodré (IEFD) – 99728-8429, 
Igor Moriello (FEN) – 99949-
0661 e Arthur Alves (IFCH) – 
98986-6619.

Uerj Rugby Clube

go convênio da instituição com 
a TUFS proporciona uma troca 
de conhecimento importantíssi-
ma, que traz grandes vantagens 
para ambas as instituições, mas 
“a parceria deveria gerar mais 
vagas para alunos da Uerj, já 
que a Universidade recebe mui-
to mais estudantes do exterior”. 
Os alunos selecionados este ano 
— Clara Cortines de Freitas Ta-
vares, Gabriel Edson Figueiredo 
da Purificação e João Antônio 
Alves de Souza de Oliveira Dias 
— já preparam as malas para 
iniciar em abril de 2017 a nova 
jornada no Japão.

Entre os alunos que já vivencia-
ram essa experiência está Saya, 
estudante japonesa de 22 anos 
oriunda da Universidade de Es-
tudos Estrangeiros de Tóquio 
que chegou ao Brasil no final de 
fevereiro para cursar discipli-
nas relacionadas ao estudo das 
línguas japonesa e portuguesa 

no IL. Saya conta que está ti-
rando o maior proveito acadê-
mico possível nesse período. Já 
Taíssa, de 25 anos, é brasileira 
e passou treze meses no Japão. 
A estudante de graduação em 
Português/Japonês foi selecio-
nada no ano de 2014. Para ela, 
o número de interessados cres-
ceu muito de dois anos para cá, 
tornando o processo mais difí-
cil por conta de critérios de se-
leção mais exigentes. Trata-se 
de uma experiência única de 
aprofundar-se em sua área de 
estudo, disse a aluna. 

De maneira geral, o convênio en-
tre as duas instituições, ambas 
reconhecidas e prestigiadas em 
seus países, é uma oportunidade 
rara por se tratar de um processo 
de intercâmbio, em especial no 
caso dos alunos que recém con-
cluíram o terceiro ano do ensino 
médio no CAp, selecionados para 
se graduarem em outro país. 

De 10 a 12 de abril de 2017, o 
Instituto de Psicologia Fenome-
nológico-Existencial do Rio de 
Janeiro (Ifen) realiza o III Con-
gresso Luso Brasileiro de Prá-
ticas Clínicas Fenomenológico-
-Existenciais e o IX Congresso 
Latinoamericano de Psicote-
rapia Existencial com o tema 
“Resgatando o caráter sensível 
da existência”, no Rio de Janei-
ro. Outras informações no site 
www.ifen.com.br ou pelo e-mail 
ifen@ifen.com.br.

Congressos

A Faculdade de Comunicação 
Social (FCS) realiza em 2017 
o Curso de Especialização em 
Jornalismo Esportivo, com ins-
crições abertas até 15 de de-
zembro. Mais informações di-
retamente na Secretaria da 
Pós-Graduação da FCS, na sala 
10.129 F do Pavilhão João Lyra 
Filho, telefones 2334-0300 e 
2334-0501 ou no site www.fcs.
uerj.br, e-mails jornesportivo@
gmail.com e djr@uerj.br e face-
book/jornalismoesportivofcs.

Jornalismo Esportivo

Até 22 de dezembro, artistas e 
curadores interessados em ex-
por trabalhos na Galeria Cân-
dido Portinari, no biênio 2017-
2018, podem se inscrever para 
participarem de seleção reali-
zada pelo Departamento Cul-
tural (Decult). O edital com as 
informações sobre o processo 

está disponível no site www.
decult.uerj.br. Além de um 
formulário, o candidato deve 
enviar currículo, portfólio, 
imagens e fichas técnicas das 
obras e apresentação da pro-
posta. Uma comissão de pro-
fessores da UERJ selecionará 
quatro propostas.

Galeria Cândido Portinari
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Reforma das licenciaturas na Uerj

Com resolução do MEC, direcionamento será desde o início do curso

Vinícius Monteiro

Os cursos de licenciaturas da 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj) passarão por 
uma grande reformulação nos 
próximos anos. Por força da Re-
solução CNE/CP nº 2 do Minis-
tério da Educação (MEC), de 1º 
de julho de 2015, serão necessá-
rios currículos específicos para 
a formação de bacharéis e licen-
ciados, ou seja, grades curricula-
res diferentes.

Atualmente, o caminho do licen-
ciando é o mesmo do bacharel, 
com o acréscimo apenas das dis-
ciplinas do campo pedagógico, 
normalmente realizadas ao fim 
do curso. Com a resolução do 
MEC, o estudante deverá optar, 
não tendo mais a possibilidade 
de conseguir os dois diplomas. 
“Todas as unidades acadêmicas 
da Uerj que oferecem ao mesmo 
tempo bacharelado e licenciatura 
vão ter que fazer reformas cur-
riculares”, diz Tania Carvalho, 
sub-reitora de graduação (SR1). 
Serão criados dois troncos cur-
riculares separados e diferentes, 
seguindo todas as normativas 
previstas para estágios, carga 
horária das disciplinas teóricas 
e outros itens previstos na Reso-
lução nº 2.

“O MEC deu um prazo muito 
curto para isso ser feito, nós te-

Aluna de jornalismo ganha Troféu Carlos Drummond de Andrade

Gabriela Marçal 

Alessandra Araújo, de apenas 
19 anos, recebeu, na noite do 
dia 22 de outubro, durante o 
evento Destaques do Ano, o 
Troféu Carlos Drummond de 
Andrade, em Itabira (MG). A 
estudante do segundo período 
de jornalismo da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) foi homenageada pelo 
seu livro, lançado em maio 
deste ano pela editora Mul-
tifoco, intitulado “V.O.A.R 
– Vivências de Outra Adoles-
cente Revoltada”.

O livro conta a história da per-
sonagem Bianca, uma adoles-
cente brasileira durante seu 
último ano no ensino médio 
nos Estados Unidos, local para 
onde se mudou com os pais 
quando criança. A jovem, por 
escolha própria, prefere se ex-
cluir e não se envolver com 
ninguém da sua escola. A situ-
ação muda quando ela passa a 
seguir os conselhos de adultos 
e tenta interagir com os cole-
gas de turma, faz amigos e até 
inicia um romance, afinal de 
contas, seria seu último ano na 
escola. Entretanto, a partir de 
certo momento, ela começa a 
ter problemas na vida familiar 
e na vida acadêmica que aca-
bam fazendo com que ela se fe-
che novamente em seu mundo.

V.O.A.R não é apenas um ro-
mance fictício inventado pela 
autora, há uma crítica social 
existente no livro que começa 
pelo título. “É a vida de ‘outra’ 
adolescente revoltada que se 
passa em uma escola dos Esta-
dos Unidos. Ou seja, é só mais 
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Professora Tania Carvalho, sub-Reitora de Graduação

Alessandra Araújo se destacou pelo seu livro lançado no início do ano 

uma história clichê. Mas, na 
verdade, não é. Eu tento exata-
mente pegar esses clichês, me 
apropriar deles, e mostrar que 
tem muito mais por trás das 
pessoas. Não é só aquilo que a 
gente vê na superfície. A líder 
de torcida loira não é só a lí-
der de torcida loira. O garoto 
misterioso não é só o garoto 
misterioso. A gótica não é só a 
gótica. Eles têm histórias, sen-
timentos, sonhos. Eles agem 
de tal forma porque algo acon-
teceu ou acontece na vida de-
les”, afirma Alessandra.
 
De acordo com ela, seu livro 
fala de questões que os ado-
lescentes, principalmente os 
de hoje, enfrentam, como, por 
exemplo, depressão, proble-
mas com os pais, questiona-
mentos com relação à sexua-
lidade, pressão na escolha de 
uma carreira. “E, sim, algumas 
das histórias sobre as quais 
eu escrevo eu vivi ou senti. 
O livro serviu, muitas vezes, 
como uma forma de desabafo 
pra mim”, conta a autora.

O Troféu Carlos Drummond 
de Andrade foi criado em 
homenagem ao poeta, con-
tista e cronista, um dos mais 
importantes escritores da li-
teratura brasileira. O prêmio 
existe há 51 anos na cidade 
natal do poeta, Itabira (MG). 
Os ganhadores do troféu são 
escolhidos através de indi-
cação, convites especiais ou 
pesquisas.

“Quando eu soube do prêmio, 
primeiro eu fiquei descrente. 
Porque eu achei que tivesse sido 
só indicada, então nem achei 
que ia ganhar nada. Mas de-
pois eu soube que realmente ia 
ganhar o prêmio e fiquei extre-
mamente feliz porque eu estava 
sendo reconhecida pelo meu 
trabalho. E o reconhecimento 
é algo importante pra mim, eu 
sempre digo, porque, quanto 
mais reconhecimento, mais pes-
soas eu posso atingir, comover, 
influenciar e ajudar com o meu 
trabalho. Esse é meu principal 
objetivo. Eu quero ser escritora 
por isso”, confessa Alessandra.

mos que produzir essas reformas 
todas ainda este ano”, acrescenta 
Tania. Para facilitar este proje-
to de transição, a SR1 estabele-
ceu dois fóruns, o Colegiado das 
Licenciaturas e uma Comissão 
ad hoc. O primeiro é composto 
por um aluno, indicado pelo Di-
retório Central dos Estudantes 
(DCE) e todos os coordenado-
res de licenciatura das unida-
des acadêmicas que oferecem o 
diploma de professor, tanto do 
Campus Maracanã, quanto dos 
outros campi. Já a Comissão ad 
hoc é composta por um núme-
ro de pessoas bem menor e é 
presidida pela professora Inês 
Barbosa, da Faculdade de Edu-
cação, com experiência na área 
de currículos. Ela reúne profes-

sores que já lidam com 
licenciatura em suas 
respectivas unidades e 
que estão estudando as 
necessidades de cada 
curso, como as profes-
soras Nilda Alves, Jane 
Paiva e Marise Peixoto.

A possibilidade de mu-
dança de currículo para 
os estudantes que já fre-
quentam o curso será de-
finida em cada unidade, 
de forma independente. 
Essa é a forma que a SR1 
encontrou para dar sobe-
rania aos coordenadores, 
para que possam exercer 

a cidadania acadêmica. O Insti-
tuto de Aplicação Fernando Ro-
drigues da Silveira (CAp UERJ) 
continuará sendo de suma im-
portância para os licenciandos, 
mantendo-se como o lugar para 
juntar a teoria pedagógica com 
a prática. “O CAp é um colégio 
de educação pública, básica e de 
extrema qualidade, mas os estu-
dantes também precisam con-
viver com outras realidades, já 
que o ensino de qualidade não 
é encontrado por toda a cida-
de. É preciso que o licenciando 
se prepare para essas outras re-
alidades, com situações muito 
problemáticas em que ele possa 
contribuir para mudar esse sta-
tus quo educacional”, conclui a 
sub-reitora.


