
Atividades extras 
 

16/10 – Terça-feira 

 

 
Manhã - 9h às 12h 

 
 
X0266/2017-Centro de Empreendedorismo 
 
Local: CCET sala 308N  
Coordenadora: Mariza Costa Almeida  
Contato: mariza.almeida@unirio.br 
Número de vagas: 10 
 
MINICURSO - Noções de Modelagem e Impressão 3D 
 
X0101/2018-Educação Popular e Saúde: construção compartilhada para um cuidado 
criativo e inclusivo  
 
Local: Prédio do IBIO- sala 204 

Coordenador: Carla Pontes de Albuquerque 

Contato: carlapalbuquerque@gmail.com 

Número de vagas: até 50 

horário: 10:00 às 12:00 

 
Será apresentada a trajetória do MST no país, contextualizando a movimentos sociais 
por reforma agrária e urbana no mundo, problematizando o cenário atual do país e 
internacional. 
Um Coletivo do MST RJ formado por ativistas em diversas áreas (educação, saúde, 
cultura, economia solidária, agroecologia, agricultura familiar) realizará também com 
os participantes uma oficina criativa que abordará estes temas. 
 
 

Tarde – 14h às 18h 

 
 
X0266/2017-Centro de Empreendedorismo 
 
Local: CCET sala 308N  
Coordenadora: Mariza Costa Almeida  
Contato: mariza.almeida@unirio.br 
Número de vagas: 10 

mailto:mariza.almeida@unirio.br
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MINICURSO - Noções de Modelagem e Impressão 3D 
 
X0006/2018-Corpo, arte e natureza: metodologia de formação de professores 

 

Local: Prédio do IBIO- sala 203 

Coordenadora: Adrianne Ogêda Guedes 

Contato: Keila Camillo -  971008553  
Número de vagas: 30  
 
MINICURSO: - AMPLIANDO A ESCUTA SENSÍVEL: EDUCAÇÃO ESTÉTICA E FORMAÇÃO 
DOCENTE - Considerando a necessidade de desenvolver a escuta sensível e levando em 
conta a necessidade de pensar em uma escola cujo modelo inclua os sujeitos e suas 
especificidades, visamos propor atividades corporais que envolvem os aspectos 
funcionais e afetivos, relacionando a arte e a presença, ferramentas fundamentais 
para a relação de ensino-aprendizado.  
 
 
X0080/2018-Banda Sinfônica da UNIRIO 
 
Local: Sala Villa-Lobos IVL/CLA 
Coordenador: Sérgio Azra Barrenechea 
Contato: ivl.unirio@gmail.com 
Número de vagas: 80 
Horário: 14h às 15h 
 
Concerto didático da Banda Sinfônica da UNIRIO a ser apresentado na Sala Villa-Lobos 
IVL/CLA para servir de atividade complementar para qualquer aluno da UNIRIO ou 
participante externo.  
 
 
X0077/2018-Clube de Xadrez da UNIRIO 
 
Local: CCET e IBIO 
Coordenadora: Morganna Carmem Diniz 
Contato:  
Número de vagas: 30 ou 40 - verificar abaixo na descrição. 
 

Workshop com os integrantes do Clube de Xadrez e com convidados externos, com 
atividades como palestras, minicursos introdutórios e um torneio presencial. 
 
1) 16/10/18 - laboratório 1 da EIA/CCET - das 16 às 22 horas - até 30 pessoas (aberto 
para a comunidade).  Tutorial de introdução ao xadrez voltado para iniciantes e para 
quem não conhece xadrez. 
 



2) 17/10/18 - laboratório 1 da EIA/CCET - das 15 às 22 horas - até 30 pessoas (aberto 
para a comunidade). Palestras com convidados voltadas para jogadores de nível 
ntemediário. 
 
3) 18/10/18 - sala 203 do CCET/IBio - das 15 às 22 horas - até 40 pessoas.    II Memorial 
Philidor: torneio de xadrez para os alunos da UNIRIO. As inscrições podem ser feitas 
pelo formulário -
https://docs.google.com/forms/d/1iD1vONHiVWLjBbp0zsN_jbWDm0Zkoi9Hh3K_DEGX
thQ/viewform 
 
 
X0221/2018- Jogos para o ensino de contagem  
 
Local: Prédio do IBIO- sala 301N 

Coordenadora: Luzia da Costa Tonon Martarelli 

Contato: luzia.tonon@uniriotec.br 

Vagas: até 50.  

 

Oficina- JOGOS E ESTRATÉGIAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Dentre os diversos recursos disponíveis para que o professor de Matemática atue com 

seus alunos, o uso de jogos como estratégia pedagógica costuma ser negligenciado. Há 

diversas razões alegadas para que isso ocorra, que incluem: desconhecimento das 

possibilidades pedagógicas ou dos jogos em si; crenças, por parte dos professores e 

alunos, acerca do que é uma aula de matemática “de verdade”; medo de perder o 

controle da turma; e falta de tempo para atividades consideradas extracurriculares. Ao 

longo dessa oficina, desejamos mostrar como cada uma dessas razões pode ser 

questionada e os jogos podem ocupar um lugar central como estratégia pedagógica no 

ensino de matemática. A proposta desta oficina é trabalhar o ensino de matemática 

com atividades lúdicas que facilitam a construção do aprendizado.  Serão apresentados 

dois jogos de matemática, um chamado Jogo Bicolorido, que trabalhará a construção 

de análise combinatória; e o outro se chama Corrida para o 100, que trabalhará a 

obtenção da estratégia vencedora: será possível ganhar sempre se soubermos? Para 

tanto, utilizaremos os seguintes recursos: tabuleiro dos jogos, canetas coloridas, folhas 

de papel A4 e lápis. Estas atividades fazem parte do curso Jogos & Matemática que é 

oferecido como projeto de Extensão da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). O público alvo são alunos de licenciaturas em Matemática, alunos de 

pedagogia, professores de escolas públicas e privadas que ensinam matemática e 

qualquer pessoa que aprecie o ensino de matemática. Serão disponibilizadas até 50 

vagas. 
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X0228/2018-Educação é Política  
 
Local: Prédio do IBIO- sala 302N 

Coordenadora: Andrea Rosana Fetzner 
Contato: Faculdade de Filosofia -  uniriofilosofia@gmail.com 
Número de vagas: 50 
 
MINICURSO -  "Educação é Política frente ao Escola Sem Partido" 
Ementa: Discutir as ideias centrais do movimento capitaneado pelo Programa Escola 
Sem Partido a partir da leitura e análise dos documentos apresentados pelo próprio 
programa na sua página na internet. 
 
 
NIS-Núcleo de imagem e som 
 

Local: Tenda do CCHS 

Horário: 16h 

Coordenadora: Carol Carpintéro 
 
 
O documentário Villa-Lobos - Um instituto de música será exibido na terça-feira (16/10), a 
partir das 16h, na Tenda do CCH. O filme, que conta os 50 anos de história do Instituto, é uma 
produção realizada pelo Núcleo de Imagem e Som da UNIRIO e foi dirigido por Plínio Baviera e 
Rodrigo Goulart. 
 

 

17/10 – Quarta-feira 
 

 

Manhã - 9h às 12h 
 
 
INCRA 
 
Local: Prédio do IBIO- sala 301N 

Coordenadora: Claudia Aiub 
Número de vagas: 40 
 
PALESTRA 
Apoiar o projeto de Assistência Técnica e Extensão Rural Ambiental Especializada para 
61 assentamentos, com 12.737 famílias, dos estados de Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia 
e Roraima, através i) do levantamento de informações socioambientais para subsidiar 
a inscrição dos lotes e assentamentos no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ii) Avaliar os 
sistemas de produção existentes, através da aplicação do diagnóstico de sistemas 



agrários, possibilitando informações para análise da realidade existente e projetando o 
fortalecimento da base produtiva. iii) Buscar informações dos ocupantes dos lotes para 
subsidiar uma possível revisão ocupacional por parte do INCRA, iv) fazer pesquisas 
acadêmicas com os dados levantados no diagnóstico dos sistemas agrários dos 
assentamentos para a publicação científica e v) fazer diagnóstico e levantamento da 
Demanda do acesso as políticas de desenvolvimento de assentamentos, em especial 
de Crédito de Instalação do INCRA. 
 
 
Ministério do trabalho –MTE 
 
Local: Prédio do IBIO- sala 302N 

Coordenadora: Claudia Aiub 
Número de vagas: 40 
 
 
PALESTRA 
O objetivo do programa é fornecer qualificação social e profissional para 
prioritariamente a juventude em situação de vulnerabilidade, com recorte etário de 16 
a 29 anos, visando a sua inserção digna no mercado de trabalho. 
Os objetivos esperados para o Programa de Qualificação Social e Profissional para a 
juventude, voltados para o desenvolvimento, são: 
Promover qualificação e inserção digna e ativa no mercado de trabalho aos jovens em 
situação de vulnerabilidade;. 
Fortalecer trajetórias de adolescentes e jovens,  de modo a contribuir para qualidade 
de vida para estes e suas famílias; 
Assegurar a igualdade de acesso para mulheres e homens à qualificação profissional; 
Contribuir para o aumento substancial do número de jovens que demonstram 
habilidades sócio emocionais no mercado de trabalho, as quais têm sido apontadas 
cada vez mais como competências essenciais para o acesso a oportunidades de 
emprego produtivo; 
Reduzir as desigualdades de acesso ao mercado de trabalho; 
Fomentar a ressocialização de adolescentes e jovens em conflito com a lei; 
Fortalecer a formação de capital humano estratégico para o país, de modo a contribuir 
para o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável do Brasil. 
 
 
X0074/2018-Formas de Nutrir: ações de promoção da saúde e proteção do ambiente em 
comunidade vulnerável 
 
Local: Espaço externo da Escola de Nutrição 
Coordenadora: Zelinda 
 
EXPOSIÇÃO  -  pinturas em tecido sobre chás, criadas pelo grupo de idosas da Oficina 
do Galpão das Artes da Comunidade do Chapéu Mangueira e Babilônia em espaço 
externo da Escola de Nutrição, no dia 16 de outubro. 
 



Tarde – 14h às 18h 

 

 

 

X0038/2018- Programa de Extensão: Memória, documento e cidadania: reflexões 

sobre direitos humanos e participação popular  

 

Local: Prédio do IBIO- sala 202N 

Horário: 14h às 16h 

Coordenador: Bruno Ferreira Leite 

 

Palestra sobre o Programa de Extensão: Memória, documento e cidadania: reflexões 

sobre direitos humanos e participação popular, logo após, às 16h será iniciada uma 

Roda de conversa com os projetos vinculados ao programa. 
X0039/2018-Documentos arquivísticos: o que, por que e como preservar?, Coordenador- Bruno F. Leite; 

X0043/2018-Arquivologia e Justiça Social: usos e práticas, Coordenadora- Patricia L. P. Macêdo; 

X0071/2018-Memórias e documentos em perspectiva social, coordenador- João Marcus F. Assis. 

 

 

X0059/2018-Transformando Lixo em Cultura 
 
Local: Prédio do IBIO- sala 303N 

Horário: 14h às 16h 
Coordenadora: Anna Cristina Neves Borges 
Contato: annacrisnb@gmail.com 
Número de vagas: 10 
 
Palestra sobre Aproveitamento Integral de Alimentos.  
 
 
X0202/2018-Manejo em Feridas - Uma integração Ensino ( UNIRIO) e  Serviço ( HOSPITAL 
FEDERAL DO ANDARAI,   HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO  E HOSPITAL 
 
Local: sala 305 da Escola de Enfermagem 
Horário: 13h às 16h  
Coordenadora: Sonia Regina De Souza   
Número de vagas: 20 
 
DESENVOLVENDO A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 
Objetivo: promover um ambiente favorável no trabalho, onde os relacionamentos 
interpessoais sejam sustentados por ações consensuais e Pro-ativas na perspectiva da 
Resiliência.  
 

 



0229/2018- O Instituto de Biociências na rede pública de Ensino 

Local: Hall do IBIO 
Coordenadora: Maria Celia Senra   
Contato: geo.biounirio@gmail.com 
 
EXPOSIÇÃO - Ensino de geociências: tirinhas, história em quadrinhos, desenho 
animado, contos infanto-juvenis 
 

18/10 – Quinta-feira 
 

 

Manhã- 9h às 15h 

 
X0138/2018-CineGeasur     
Local: Auditório Paulo Freire 
Coordenador: Leonardo Villela de Castro 
Contato: gepeadunirio@gmail.com 
Número de vagas: 80 
 
Será uma atividade do CineGeasur com exibição dos curtas-metragens "feli(Z)cidade" e 
"Tião", de autoria do cineasta Clementino Junior, seguido de debate sobre direito a 
cidade, meio-ambiente e genocídio de juventude negra.  
Mais informações sobre os filmes em: https://vimeo.com/user6168839.  
 
 

Tarde – 14h às 18h 

 
 
 

X0079/2018-Núcleo em Interconsulta  

Local: Anfiteatro da Clínica Médica - HUGG 
Horário: 17h às 19h 
Coordenadora: Terezinha de Souza Agra Belmonte 
Número de vagas: 15 
 
PALESTRA - Relação mãe - bebê e pontos de confluência com a relação profissional  saúde – 
paciente. 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/user6168839


X0156/2018-Direito e Cinema  
 
Local: Auditório do CCJP 
Coordenadora: Simone Schreiber 
Contato: cthaise@hotmail.com 
Número de vagas: 80 
 
Mini curso: Direito e Cinema – a utilização do audiovisual para aproximar o público dos 
seus Direitos.  
 
A mulher e seus Direitos: Discussões sobre reprodução e dignidade. Situação de 
vulnerabilidade  das mulheres. Perspectivas e projetos de mudança sob o olhar do 
Direito. Exibição de filme sobre a temática e exposição de palestrantes.  
 
A Favela e o Direito: A realidade e dilemas legais perante os confrontos na cidade do 
Rio de Janeiro.  A Intervenção Militar e suas consequências. Direitos humanos e 
diálogo com as comunidades. Racismo e política anti-drogas. Exibição de filme sobre a 
temática e exposição de palestrantes. 
 
Cidadania e o Direito: perda de direitos e políticas do estado. As “reformas” e as 
perdas de direitos. Burocracia e estado. A justiça como instrumento para resolução de 
conflitos? Exibição de filme sobre a temática e exposição de palestrantes. 
 
Serão emitidas Horas de Atividade Complementar para os participantes.  
 
 
X0186/2018 -Observatório de arquivos e direitos humanos  
 
Local: Sala de multimídia da Biblioteca Central 
Coordenadora: Priscila Freitas de Carvalho 
Contato: priscila.carvalho@unirio.br 
Número de vagas: 25 
 
PALESTRA - O evento proposto pelo projeto se constitui em uma palestra que será 
ministrada pela arquivista do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos 
Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em ciência da 
informação Carolina Martins Ferro. O evento acontecerá no dia 18/10/2018, a partir 
das 16 horas na sala multimídia da Biblioteca Central e está sujeita a lotação de 25 
pessoas. O tema da palestra se concentra na relação dos arquivos com os direitos 
humanos através das resoluções das Conferências Gerais da UNESCO, realizadas a 
partir da década de 1990 e de 2000 e dos Instrumentos Internacionais de Direitos 
Humanos da ONU.  
 
 
 
 
 



X0276/2017-NUTRIÇÃO E SAÚDE - APRENDIZADO BÁSICO 
 
Local: Prédio Nutrição- 4º andar- Sala 7  
Horário: 14:00 às 18:00 
Coordenadora: Edira Castello Branco De Andrade 
Contato: nutricaoesaude.unirio@gmail.com 
Número de vagas: 25 
 
“Técnicas de congelamento de frutas e hortaliças”, com 4 horas de duração, atividades 
teórica e prática, oferecido ao público em geral e com divulgação digital. Este, além de 
promover conhecimento sobre tratamento e preparo de alimentos, incentivará 
conciliar a rotina do dia a dia com a conservação dos alimentos, no intuito de diminuir 
as perdas durante o pré e pós preparo. 
 

 

X0300/2018-Luz, Câmera, Ação: A presença das relações de gênero e do racismo no cinema 

Local: Prédio do IBIO- sala 202N 

Coordenadora: Vanessa Bezerra de Souza 

Contato: Projetoluzcameraacao@gmail.com 
Número de vagas: 40 
 
OFICINA - O foco da oficina ofertada pelo Projeto “Luz, Câmera, Ação: A Presença das 
Relações de Gênero e do Racismo no Cinema” pretende realizar uma oficina dentro da 
faixa de horário de 14h às 17h, no dia 18/10/2018, durando entre 1h30 e 2h, que 
foque no debate acerca do racismo estrutural que afeta pessoas negras desde a 
infância. 
Temos como proposta para a realização da oficina projetar o curta “Cores e Botas”, 
que se passa nos anos 80 e mostra a história de Joana, que tem um sonho de ser 
Paquita, porém ela é negra e nunca se viu em uma Paquita no programa da Xuxa. 
Apesar de pertencer a uma família bem sucedida que a apoia, a menina ainda sim 
sofre racismo na hora de participar de um concurso da escola. 
Após isso, levaremos a dinâmica do “Abrigo Subterrâneo”, que busca dividir os 
participantes em grupos e fazer com que avaliem quem merece ou não entrar no 
abrigo subterrâneo que contém vagas limitadas. Ao final da dinâmica, os grupos 
justificam as suas escolhas. 
O direcionamento do debate será voltado para a análise das relações sociais entre as 
raças num país como o Brasil, onde a questão de raça ainda é debatida de forma 
superficial dentro do Serviço Social. 
 
 
X0271/2018-GEO-OFICINAS: UMA PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO DAS GEOCIÊNCIAS 
 
Local: laboratório de Geologia e Paleontologia (Lab 315) prédio IBIO/CCET 
Coordenadora: Deusana Maria Da Costa Machado 
 

mailto:nutricaoesaude.unirio@gmail.com


18 atividades entre Geo-oficinas, filme e debates para 6 turmas de alunos do 9o ano 
do Colégio Pedro II. 
 
 
 
 

19/10- Sexta-Feira 

 
 
 

Tarde – 14h às 18h 

 

X0028/2018-Entendendo e Ensinando sobre Síndrome de Down 
 

Local: Hall do auditório Vera Janacópulos 
Coordenadora: Carmen Lucia Antão Paiva 
Horário: 14h às 17h 
 
Lançamento da cartilha Entendendo a Síndrome de Down.  


