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Dia Horário Conferência de Abertura: Palestrante:

15/10 09:00 -10:20 Desafios do conhecimento na contemporaneidade Ivan da Costa Marques

Dia Horário Mesas-Redondas: Palestrantes:

15/10 10:30-12:00 Gênero, ciência e linguagem

Daniela Cardozo Mourão 

Karin da Costa Calaza 

Leandro Cristovao

16/10 14:00-15:20 Ciência, educação e ideologia 

Ciro Reis 

Elielma Machado 

Felipe Ferreira

17/10 17:40-19:00 Ensino, pesquisa e extensão em tempos de 
distanciamento social

Andrea Latgé 

Fátima Kzam 

Lucas Venancio
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Conferência de Abertura: 

 Desafios do conhecimento na contemporaneidade 

Dia: 15/10/2020  Horário: 09:00 -10:20H  

Palestrante: 

Dr. Ivan da Costa Marques - formou-se em Engenharia Eletrônica pelo Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (1967), e obteve mestrado (1970) e doutorado (1973) 
em Electrical Engineering and Computer Science em Berkeley, Universidade da 
Califórnia. Ao voltar ao Brasil retomou suas atividades como professor-
pesquisador da COPPE e do NCE/UFRJ, do qual foi diretor em 1976. Foi 
Coordenador de Política Industrial-Tecnológica da CAPRE e Diretor Técnico da 
Digibrás (órgãos do Ministério do Planejamento) de 1977 a 1980. De 1981 até 
julho de 1986 foi o maior acionista e dirigiu a empresa privada fabricante de 
terminais e outros produtos de informática no Rio de Janeiro (Embracomp - EBC) 
e de agosto 1986 a julho de 1990, foi diretor-presidente da fabricante estatal de 

computadores COBRA S.A. Durante duas décadas obteve experiência na área de economia e engenharia de produção, com 
ênfase em Economia da Tecnologia. Procurou ser ativo técnica e politicamente no cenário brasileiro, atuando principalmente 
em questões vinculadas ao desenvolvimento tecnológico, educação, divisão internacional do trabalho e indústria de 
computadores. De agosto de1990 a julho de 1992 esteve como "visiting scholar" no Historical Studies Committee da New 
School for Social Research, Nova York, NY, EUA, concentrando-se em história das ciências e das tecnologias. Em 1995 voltou 
à UFRJ como professor-pesquisador 40h-DE, atuando no Programa de Pós-Graduação de História das Ciências e das 
Técnicas e Epistemologia (HCTE). Desde então tem se dedicado ao desenvolvimento dos Estudos CTS (Ciência-Tecnologia-
Sociedade) no Brasil. Integra o Conselho Editorial da Editora Fabrefactum, faz parte do comitê editorial e atua como 
parecerista ad hoc em diversos revistas acadêmicas especializadas. Em 2002 fundou coletivamente o grupo de pesquisa 
NECSO (CNPq). Em 2009 foi fundador e eleito em 2011 primeiro presidente da ESOCITE.BR (Associação Brasileira de 
Estudos Sociais de Ciências e Tecnologias), re-eleito em 2013 e 2015. Membro do Conselho e vice-presidente da SBHC - 
Sociedade Brasileira de História das Ciências de 2009 a 2014. Aposentado em 01/12/2014 como Professor Associado IV, teve 
aprovada a promoção para Professor Titular em 10/06/2015 pela Comissão de Avaliação (Resolução 08 do CONSUNI/UFRJ). 
Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa da UFRJ de julho 2015 a maio 2016. 
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Mesa-Redonda 1: Gênero, ciência e linguagem 

Dia: 15/10/2020  Horário: 10:30 -12:00H 

Palestrantes: 

Drª. Daniela Cardozo Mourão -  Possui graduação em Bacharelado em Física pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (1998), mestrado em Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (2001) e doutorado em Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (2005). Atuou como professora visitante da Universidade de Brasília. Atualmente é professora junto ao 
Departamento de Matemática na UNESP em Guaratinguetá. Tem experiência na área de Astronomia, com 
ênfase em Astronomia Dinâmica. 

Drª. Karin da Costa Calaza - Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1994), mestrado em Ciências Biológicas (Biofísica) pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1997), doutorado em Ciências Biológicas (Biofísica) pelo Instituto de 
Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (2001). Participou do programa de 
Doutorado Sanduiche com estágio na Cornell University (2000-2001) sob a supervisão do prof. Robert Duvoisin e 
realizou o pós-doutorado no Visual Neuroscience Departament do Ophtalmology Institute da University College 
London com o professor Glen Jeffery. Atualmente é professora titular do Departamento de Neurobiologia, 
orientadora permanente da Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal Fluminense, bolsista de 
produtividade do CNPq (nível 2/2020-2023) e Cientista do Nosso Estado (FAPERJ/2018-2021). Coordenadora do 

laboratório de Neurobiologia da Retina, tem experiência na área de Morfologia e fisiologia da retina, com ênfase em Citologia e 
Biologia Celular e Biofísica dos sistemas e processos, atuando principalmente nos seguintes temas: neuromediadores, 
desenvolvimento e patologias da retina. Desenvolve estudos que avaliam o papel da cafeína e dos canabinoides no desenvolvimento 
da retina e mecanismos de morte de celular em disfunções retinianas (isquemia e hiperglicemia), utilizando modelo de retina 
avascular e vascular. Mãe de duas filhas nascidas em 2004 e 2007. 

Dr. Leandro da Silva Gomes Cristovao - Possui graduação em Letras (Português-Espanhol) pela 
UFRJ. É Especialista em Língua Espanhola/Instrumental para Leitura pela UERJ, Mestre em Letras 
Neolatinas (Estudos Linguísticos) pela UFRJ e Doutor em Estudos da Linguagem pela PUC-Rio. Tem 
como linhas de pesquisa: relação discurso-identidades sociais; contemporaneidade e imagem social 
das línguas. Atualmente é professor do CEFET/RJ. 
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Mesa-Redonda 2: Ciência, educação e ideologia 

Dia: 16/10/2020  Horário: 14:00 -15:20H 

Palestrantes: 

Dr. Ciro Marques Reis - Doutor em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É graduado 
em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2004), Mestre em História Política (Linha de 
Pesquisa: Política e Cultura) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Janeiro de 2011). Tem vínculo profissional 
com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Técnico Universitário II - Sub-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa). É 
Coordenador da Disciplina Geografia Econômica do Curso de Graduação em Geografia à Distância do CEDERJ desde 
de 2012 (inicialmente como conteudista da material didático para disciplina Geografia Econômica, e a partir de 2014 
como coordenador de disciplina - professor/pesquisador da mesma disciplina). Desde abril 2018 atua como Coordenação 
da Universidade Aberta do Brasil na UERJ (UAB UERJ), como adjunto até dezembro de 2019 e atualmente como 
Coordenador Geral. Entre setembro de 2016 e dezembro de 2019 Coordenou a Iniciação Científica da UERJ, em desde 
janeiro de 2020 assumiu a Direção do Departamento de Capacitação e Apoio à Formação de Recursos Humanos da 

UERJ (DCARH-UERJ). Tem experiência na área de Administração Acadêmica, com ênfase em Administração de Setores Específicos 
(gerenciamento acadêmico de Pós-graduação), com conhecimento sobre Coleta CAPES, APCN, e controle orçamentário PROAP. Presta 
consultoria junto a vários Programas de Pós-graduação de Mestrados Profissionais a Acadêmicos (Coleta CAPES, Gestão de PGs). Colaborador 
do NUCLEAS (Núcleo de Estudos da Américas da UERJ), desenvolvendo temas de pesquisa vinculados ao pensamento autoritário brasileiro nos 
anos 30, é pesquisador do Grupo de Pesquisa Geografia Brasileira: História e Política (GeoBrasil) da UERJ, desenvolvendo temas de pesquisa 
vinculados à globalização e suas expressões territoriais.  

Drª. Elielma Ayres Machado - Possui bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (1991), licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1992), mestrado em 
Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (1998) e doutorado em Antropologia Cultural pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2004). Atualmente é professora associada, colaboradora do PROAFRO-UERJ, 
coordenadora da disciplina Diversidade Cultural e Educação EAD do curso de Licenciatura em Pedagogia (CEDERJ-
UERJ) do Departamento de Ciências Sociais e Educação da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia das Populações Afro-brasileiras, 
atuando principalmente nos seguintes temas: ação afirmativa na educação, relações e questões inter-raciais, antropologia 
e educação. 

Me. Felipe Ferreira - Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - linha Currículo, Docência e Linguagem, sob orientação da professora Dra. Giseli Barreto da Cruz. Mestre em 
Educação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO (2012), na linha de Práticas Educativas, 
Linguagens e Tecnologia. Licenciado em Letras (Português / Inglês / Literaturas de Língua Inglesa ) pela Faculdade de 
Filosofia Santa Dorotéia (2003), possui especialização em Linguística Aplicada ao Ensino (2005) pela mesma instituição. 
Professor do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ, campus Petrópolis, em 
regime de dedicação exclusiva. É integrante do GEPED (Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de 
Professores), grupo que é vinculado ao LEPED (Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de 
Professores), da UFRJ. 
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Novidades na emissão de documentos 
para os estudantes dos cursos de gradua-
ção presencial da UERJ: o Aluno Online 

(www.alunoonline.uerj.br) passa agora a disponibi-
lizar a declaração de matrícula no período letivo cor-
rente, onde consta a informação que o aluno está 
regularmente matriculado e o período máximo de 
integralização curricular, sem a destinação de uso. 
Tudo isso válido àqueles que tiverem, pelo menos, 
uma inscrição em disciplina em curso. 

Para quem ingressou pelo sistema de reserva de 
vagas, outras duas facilidades: a geração, também por 
meio eletrônico, da declaração de cotista e da carta 
bancária. A expedição dos novos modelos irá reduzir o 
fl uxo de procedimentos administrativos e burocráticos 
da UERJ e facilitará a vida do estudante em diferentes 
situações como, por exemplo, no processo de requisi-
ção do passe livre universitário junto ao RioCard. 

Os novos documentos possuem QR Code no 
lugar de assinaturas e carimbos, o que permite a 
identifi cação, a leitura do conteúdo e a verifi ca-
ção da autenticidade através de smartphones ou 
tablets. É possível também fazer esta checagem 
através de um endereço eletrônico disponível na 
própria carta, informando o código de verifi cação 
impresso na própria declaração. 

Nenhuma das declarações geradas eletronica-
mente necessitará, posteriormente, da inclusão de 
assinatura ou carimbo da Universidade. No entanto, 
caso a instituição receptora não disponha de recur-
sos para verifi cação do código, a Sub-Reitoria de 

Graduação (SR-1) esclarece que o estudante deve 
solicitar a inclusão destes registros nas secretarias das 
unidades acadêmicas ou mesmo no Departamento 
de Administração Acadêmica (DAA). 

Estes avanços foram possíveis graças a um 
esforço conjunto da Sub-reitoria de Graduação 
(SR-1), da Diretoria de Informática (DINFO) e da 
Faculdade de Engenharia (FEN). De acordo com a 
professora Elielma Ayres Machado, responsável pela 
Coordenadoria de Articulação e Iniciação Acadêmi-
cas (CAIAC), o setor estuda a expansão do benefí-
cio aos alunos do Instituto de Aplicação Fernando 
Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) e aos bolsistas 
vinculados ao Departamento de Estágios e Bolsas 
(CETREINA). “É uma grande mudança no nosso 
sistema. Uma possibilidade de informatizar, de dar 
autonomia ao aluno e de otimizar e reduzir recursos 
materiais. Em relação à pós-graduação, vamos levar 
essa sugestão para a SR-2”, explicou.

A partir do dia 23 de maio, o Programa de 
Alfabetização, Documentação e Informação 
(PROALFA) - vinculado ao Centro de Educa-
ção e Humanidades (CEH) - recebe inscrições 
tanto para classes de alfabetização inicial como 
para classes de letramento (pessoas alfabetizadas 
que queiram ampliar seus conhecimentos) para 
pessoas da terceira idade, a partir dos 60 anos. 
As aulas acontecem três vezes por semana (ter-
ças, quartas e quintas-feiras), das 14h às 17h, e 
são ministradas por uma equipe multidisciplinar 
que ajuda a melhorar a autoestima e o conheci-
mento de indivíduos que não puderam ter um 

aproveitamento escolar adequado durante a 
infância e a adolescência.

Criado há mais de 20 anos, o PROALFA é um 
programa de extensão da UERJ que tem como 
objetivo construir um espaço educativo direcio-
nado ao aprofundamento de refl exões, discussões 
e práticas em alfabetização e letramento, com o 
intuito de permitir o acesso de todos à leitura, à 
escrita e à matemática. O PROALFA funciona 
na sala 10.014, bloco C, 10° andar do Pavilhão 
Reitor João Lyra Filho, no campus Maracanã. 
Mais informações podem ser obtidas pelo (21) 
2334-0723 (das 13h às 18h).

UERJ implanta melhorias na emissão 
de documentos para o corpo discente

Proalfa abre inscrições para classes de 
alfabetização e de letramento no dia 23

Exposição transforma 
Galeria Candido Portinari 
em uma sala de leitura

Utilizando sofás, vitrines e mesas 
para transformar a Galeria Can-
dido Portinari numa sala de lei-
tura e ambiente atrativo para que o 
público conheça a produção gráfi ca 
dos artistas participantes, dentre eles 
professores, jornalistas e artistas visu-
ais, a exposição “Revista Expandida” 
será inaugurada no dia 26 de maio, 
às 17h. A mostra fi cará aberta para 
visitação de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 18h, no Pavilhão Reitor 
João Lyra Filho, campus Maracanã, 
até o dia 21 de julho.

A exposição conta com tex-
tos de Regina Melin, Traplev, Gra-
ziela Kunsch, Newton Goto, Rosana 
Ricalde e Alexandre Sá. Valendo-se 
do pensamento crítico, eles prome-
tem fazer com que o espectador sinta 
desejo de mergulhar nas páginas e 
compreender seu contexto original. 

"A partir de uma provocação 
curatorial e um tom de retrospec-
tiva, os participantes receberam a 
proposta de revisitar suas produ-
ções gráfi cas e editorias para esco-
lherem suas páginas favoritas ou 
estrategicamente mais signifi ca-
tivas. Deve ser reiterado que esse 
processo de singularização acon-
teceu de certa forma, baseado no 
acaso, gosto ou rejeição: os cri-
térios de escolha adotados pelos 
autores são, desta forma, pessoais, 
o que transformou a empreitada 
num jogo aberto a possibilidades e 
cruzamentos inusitados", afi rmam 
Renata Gesomino e Jorge Menna 
Barreto, curadores da exposição.

Elielma Machado, coordenadora do CAIAC, esclarece que os alunos 
de educação à distância permanecerão com o modelo impresso

A Galeria Candido Portinari fi ca na 
Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã
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Mesa-Redonda 3: Ensino, pesquisa e extensão em tempos de distanciamento social  

Dia: 17/10/2020  Horário: 17:40 -19:00H 
Palestrantes: 

Drª. Andrea Latgé - Possui graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
doutorado em Física pela Universidade Federal Fluminense (1989). Atualmente é professora Titular da Universidade 
Federal Fluminense, bolsista de produtividade do CNPq - nível 1B e Cientista de nosso estado da FAPERJ. Ocupou na 
Universidade os cargos de Coordenadora de Pesquisa da UFF (2011-2013), Coordenadora de Pós-Graduação da UFF 
(2001-2003; 2017-2018), e foi Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFF (2014). Atuou como 
Coordenadora de Cooperação Acadêmica da Superintendência de Relações Internacionais da UFF (2015-2017) e como 
Coordenadora Adjunta da área de Astronomia/Física da CAPES (2011-2018). Hoje é Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-
Graduação, e Inovação da UFF. Sua área de atuação principal é Teoria da Matéria Condensada, na qual estuda 
propriedades eletrônicas e de transporte de sistemas nanoestruturados a base de Carbono. Participa do Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono e atua no Programa de Pós-Graduação em Física da UFF. Mantém algumas colaborações 
internacionais com pesquisadores do Chile, EUA, Espanha e Irlanda. 

Drª. Fátima Kzam - Com formação em Licenciatura em Química e em Engenharia Química pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ, 1985 e 1987), possui Mestrado em Tecnologia de Processos Bioquímicos pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (EQ/UFRJ, 1991), Doutorado pelo Programa Multidisciplinar em Meio Ambiente da 
UERJ (PPGMA/UERJ, 2012) e Especialização nas áreas de Educação Matemática (FFSD-NF, 2002) e Planejamento, 
Implementação e Gestão em Educação a Distância (UFF, 2010). Foi Professora efetiva da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, de 1994 a 2018, tendo se aposentado por tempo de serviço. Atuou no Instituto de Química (DTPB/IQ/UERJ), de 
1994 a 2003; na diretora do Polo de Educação a Distância de Nova Friburgo (CEDERJ), de 2003 a 2011; na Diretora 
Adjunta de Tutoria da Fundação CECIERJ, de 2012 a 2013 e na Subreitoria de Graduação (COPEI/SR-1/UERJ), de 2013 a 
2018. Foi procientista da UERJ/FAPERJ de 2017 a 2018. Atualmente colabora com a instituição como Coordenadora 
Adjunta da Universidade Aberta do Brasil (UAB), junto aos cursos semipresenciais de licenciatura da universidade, e nos 

Cursos de Pós-Graduação stricto sensu em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) e Ensino de Biologia (PROFBIO), orientando 
trabalhos de mestrado. Possui experiência na área de Bioquímica, Processos Bioquímicos e Educação, com ênfase em Educação a Distância, 
principalmente nos seguintes temas: educação em ciências, educação ambiental, ciências ambientais, formação de professores e gestão 
compartilhada das águas. 

Dr. Lucas Venancio P. de C. Lima - Graduado em Engenharia Mecânica na UnB em 2010. Em 2008 foi à França 
pelo programa Brafitec, onde realizou um Master Recherche do Laboratório de Biomecânica da Arts et Métiers Paristech 
(ENSAM), ainda durante a graduação. Defendeu seu doutorado no dia 17 de dezembro 2014 em biomecânica 
computacional na Arts et Métiers Paristech com o tema: Contribuição à planificação cirúrgica de implantes na coluna 
vertebral lombares pelo método de elementos finitos, sendo financiado por uma bolsa do CNPq de doutorado pleno no 
exterior. Posteriormente foi pesquisador e professor temporário na Arts et Métiers Paristech até junho de 2015. Atualmente 
é professor do IPRJ - UERJ na área de mecânica dos sólidos. Vice-diretor do Instituto Politécnico da UERJ desde março de 
2020. Coordenador do projeto FaceShield Nova Friburgo. Desenvolve projetos em mecânica dos sólidos e biomecânica 
computacional. 
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