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Professores novos

Recepção aos calouros do curso 
de Biologia 

Aula Inaugural

Lançamento de Revista e 
Publicação de livro

Reforma dos laboratórios

Oficinas oferecidas pelo 
PROINICIAR em 2015/1, na FFP:

Eventos futuros:

Eventos, seminários e palestras

Conferência Municipal de 
Educação na FFP

Primeira defesa de dissertação 
do Mestrado do PPGeas

Semana acadêmica do curso 
de Letras

No início deste semestre a FFP começou 
a receber os novos professores que 

   
atuarão em nossos seis departamentos 
acadêmicos. Gostaríamos de desejar-lhes Os calouros do curso de Biologia foram 
as boas vindas e sucesso durante sua recepcionados com uma aula inaugural 
vida acadêmica em nossa Unidade. com a participação dos professores do 

curso, onde foi abordado a organização 
 acadêmica da Unidade, do Departamento, 

as ementas do curso e os projetos de No dia 08 de abril foi proferida com 
pesquisa dos professores entre outros brilhantismo pelo Professor Gaudêncio 
assuntos, a aula foi conduzida pelo Chefe Frigotto a aula inaugural conjunta da 
do Departamento Prof. Anderson Unidade e do PPGedu, com o tema 
Rodrigues Carvalho, parabenizamos a “A conjuntura político-social pós eleições 
iniciativa do Departamento de Ciências.de 2014: fatos, versões e os interesses 
                subjacentes em disputa” com a 

participação de diversos estudantes da 
Graduação e da Pós-Graduação.
 

Parabenizamos o PPGedu pelo 
 lançamento do primeiro número da 

Revista Interinstitucional “Artes de Educar” Com a participação de diversos 
e os Professores Marcelo Guerra Santos e professores em um projeto coletivo 
Ricardo Tadeu Santori ( DCIEN)  pelo coordenado pelo Professor Marcelo 
lançamento do livro “Ensino de Ciências e Guerra Santos, foram concluídas as obras 
Biologia – Um manual para elaboração de de melhorias em dois laboratórios 
coleções didáticas”,  parabéns! utilizados pelo curso de Biologia. 

Parabenizamos o coordenador e os 
participantes pelo esforço coletivo em 
prol da Unidade e pela construção de 
um espaço adequado às necessidades 
dos alunos do curso de Biologia. 

 

APRENDENDO INFORMÁTICA 
Profª Graciane Galdino, 
Local: Laboratório de Informática

2ª e 3ª feira: 20:10 às 21:00h   

REFLETINDO SOBRE GÊNERO, ETNIA E 
DIVERSIDADES 
Ass. Social Graça Botelho, 
Local: Sala 269, 

5ª feira: 15:10 às 17:00h

Inscrições on-line: www.proiniciar.uerj.br

OBS: Ao final das Oficinas serão emitidos 
certificados de 30h.

Exposição

Parabenizamos os professores Afrânio da 
Silva Garcia, Marcos Wiedemar e Marcello 
Pinto pela realização do evento 
“Congresso Internacional Português: 
Lingua do Mundo”, o grupo de pesquisas 
“Linguagem e sociedade” pela realização 
de seu primeiro seminário interno e o 
PPGHS pela palestra “Estranhas 
catedrais” proferida pelo Professor Pedro 
Henrique Ferreira Campos.

Em 26 e 28 de maio a FFP receberá a 
5ª COMESG (Conferência Municipal de 
Educação de São Gonçalo). Na ocasião 
serão promovidos debates acerca da 
adequação do Plano Municipal de 
Educação de nossa cidade ao Plano 
Nacional de Educação, entre outros 
assuntos. 

É com grande alegria que informamos que 
aconteceu em 08 de abril de 2015 a 
primeira defesa de dissertação de 

De 15 a 19 de Junho, a FFP receberá a Mestrado do Programa de Pós Graduação 
semana acadêmica do curso de Letras, em Ensino de Ciências, Ambiente e 
estão previstas atividades tais como Sociedade (PPGeas), defendida pela 
oficinas, conferências, mesas redondas e aluna Daniela Almeida de Souza, 
painéis. Orientador: Prof. Dr. Marcelo Guerra 

Santos. Também destacamos a Aula 
Participem!

Inaugural do Programa de Mestrado 
Profissional em Letras , o Prof Letras.
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