
Urbanização entre os blocos B e C Revista Soletras

Convênio com a WNMU

Pátria Educadora

Semana de Letras 2015 - "Língua e Ensino da IV Encontro de Egressos do Curso de Ciências 
Linguagem: Rompimento e Resistência”

Biológicas da FFP

Bio na Rua

Lançamento do livro "Poder local e Políticas 
Públicas para Educação em periferias urbanas 
do Estado do Rio de Janeiro”.

Oficina “Refletindo sobre
Genêro, Etnia e Diversidades”

Logotipo vencedor do Concurso InformesFFP

A revista Soletras tem a satisfação de informar que o 
Informamos que as obras de urbanização entre os blocos B número 28 já está disponível, desde o dia 01 de julho, com o 
e C encontram-se em estágio avançado. Esperamos que dossiê "Língua em uso: gramática, discurso e construções". 
estejam concluídas no retorno do recesso. Convidamos todos a navegar no sumário da revista para 

acessar os artigos e outros itens de seu interesse.

Temos o prazer de comunicar que um novo convênio foi, re-
centemente, celebrado pela Faculdade de Formação de 
Professores e a WNMU (Western New Mexico University) e 
será coordenado pelo prof Rogério Novais (FFP/UERJ) e 
pela profª Alessandra Neves (WNMU). O acordo de coopera-
ção tem inúmeros pontos relevantes dos quais destacamos 
o intercâmbio entre professores e alunos, bem como, o de-
senvolvimento de projetos acadêmicos entre as duas univer-
sidades; dentre outros.

No dia 08 de junho, no auditório do NUPEC, as professoras 
Helenice Rocha (DCH/FFP), Marcia Alvarenga (DEDU/FFP) 
e Gil Barão (FEBF/UERJ) debateram o documento "Pátria 
Educadora: a qualificação do Ensino Básico com obra de 
construção nacional", apresentado pela Secretaria 
Estratégica da Presidência da República. No debate, 
promovido por professores(as) e estudantes da FFP como 
atividade de mobilização e luta em defesa da UERJ, as pro-
fessoras presentes reiteraram suas críticas ao caráter exclu-
dente, privatizante e autoritário do documento, afirmando a 
necessidade institucional e política do governo brasileiro 

O sumário e os links para os textos encontram-se em:dialogar com  as entidades do campo da educação brasilei-
ra, tais como ANPED,  CNTE, SBPC, ANFOPE, CPB, 
FORUMDIR entre outras, no sentido de continuar  aprofun-
dando o processo de democratização quantitativa e  qualita-
tiva da educação nacional em todos os níveis.

Cumprimentamos o Departamento de Letras e o CA de 
No sábado, 27 de junho, aconteceu o IV Encontro de Letras pela realização da Semana de Letras 2015, entre os 

dias 15 e 19 de Junho de 2015, debatendo a atual Egressos do Curso de Ciências Biológicas da FFP. Encontro 
conjuntura do ambiente de ensino, provocando estudantes, organizado pela Prof. Ana Cléa Moreira Ayres e pelo Prof 
professores e pesquisadores de todas as áreas, cujo Luís Fernando Dorvillé.
principal objetivo foi pensar uma nova escola, uma nova 

Contou também com a presença de vários ex-alunos do Universidade e uma nova sociedade. 
curso; quatro alunos concluintes e o bolsista de Extensão 
Raphael Velihovetchi. O tema do evento foi "Função Social 
da Escola e Autonomia Docente". 

Parabenizamos os organizadores, Centro Acadêmico de 
A atividade faz parte do Projeto de Extensão do "Grupo de Biologia Chico Mendes e Departamento de Ciências da FFP, 
Egressos do Curso de Ciências Biológicas da FFP/UERJ: pela realização do último “Bio na Rua”, no último dia 01 de 
trocando experiências, compartilhando saberes e construin- julho de 2015, no município de São Gonçalo, pelo sucesso 
do a autonomia docente", coordenado pela Profª Ana Cléa do evento dedicado ao desenvolvimento de atividades que 
Moreira Ayres. proporcionem o contato da população com o conhecimento 

das Ciências Biológicas e a importância profissional do 
biólogo na sociedade. 

Congratulações às professoras Maria Tereza Goudard 
Tavares e Marcia Soares de Alvarenga pela organização e 
lançamento do livro "Poder local e Políticas Públicas para 
Educação em periferias urbanas do Estado do Rio de 
Janeiro". 

Organizada pela coordenação de graduação como atividade 
oferecida pela oficina “Refletindo sobre Genêro, Etnia e 
Diversidades”, a palestra: “O desafio para superação das 
desigualdades sociais baseadas em raça, etnia e gênero” foi 
realizada, na terça-feira, no dia 21 de julho de 2015 
As palestrantes foram a Profª Dayse de Paula Marques da 
Silva (Faculdade de Serviço Social/UERJ) e a Profª Mariza Apresentamos, nesta edição, o logotipo vencedor do Edital de 
de Paula Assis (FFP/UERJ). Extensão: “Concurso de Criação do Logotipo representativo 
Parabenizamos a coordenação de graduação pelas para o Informes FFP”, criado pela aluna Daiana Maria Azevedo 
atividades realizadas junto a comunidade acadêmica neste Magalhães, do curso de Letras, Português/Literatura.  
período. Ressaltamos que serão necessárias algumas adequações do 

logotipo à identidade visual da nossa página eletrônica. 
Parabéns pela criatividade e empenho ao representar a nossa 
Unidade!

O lançamento aconteceu no dia 15 de julho, quarta-feira, na 
sala Gloria Shaper - na UERJ- Campus Maracanã- 1º Andar 
-Hall do Bloco F.

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/
issue/view/940

24ª Semana de Iniciação Científica

A UERJ/FFP receberá o 5° Fórum Rio

Minicursos: 

“Tirando onda com a Matemática”

Semana da Calourada da Geografia 2015.2

Lembramos a todos que de 21 e 25 de setembro acontecerá 
a 24ª SEMIC. Contamos com a participação de todos os 
bolsistas e coordenadores no evento!

O próximo Fórum Rio será realizado na UERJ/FFP, no dia 22 
de agosto. A quinta edição receberá inscrições para 
atividades dentro da programação. O Fórum Rio é um 
evento itinerante de articulação entre instituições e coletivos 
da metrópole.

O objetivo do fórum é diagnosticar desafios e oportunidades, 
construir coletivamente propostas de políticas públicas que 
apontem para o aprofundamento da democracia, a 
superação progressiva das desigualdades e o 
desenvolvimento sustentável contribuindo para a ampliação 
do repertório e fortalecimento de uma cultura de cidadania 
ativa na população, afirmando uma pauta comum para o Rio 
inteiro.

Felicitamos o Departamento de Matemática pela bem-
sucedida realização de dois Minicursos – “Tirando onda com a 
Matemática”, o primeiro minicurso teve como público-alvo os 
alunos da Faculdade de Pedagogia, já, o segundo, candidatos 
ao vestibular da UERJ, estes foram  realizados em encontros 
que se estenderam pelos meses de maio/junho coordenados 
pela Profª Priscila Petito.

Entre os dias 26 de agosto e 1 de setembro de 2015 , ocorrerá 
a semana da Calourada 2015.2 com o tema “CaloureGeo FFP-
UERJ – Geografizando a Educação”. A programação do 
evento está disponível para consulta junto à secretaria do 
Departamento de Geografia.

Dentre as atividades a serem desenvolvidas no evento 
teremos o II Colóquio de Geografia Física que será realizado 
nos dias 01 e 02 de setembro, de 9h às 20:00h no hall e 
auditório da FFP, esta atividade será coordenada pelas 
docentes Ana Valéria Bertolino e Anice Esteves Afonso.
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