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UNIFLU forma primeira turma de
pós-graduação em Mídias e Novas
Tecnologias no Ambiente Escolar

EDITORIAL
CRISTIANO MILLER

Pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão
A

pandemia,

evidentemente,

coloca

inúmeros

obstáculos na vida de todos nós. Mas ela também nos
desaﬁa e nos mostra a necessidade de nos transformarmos, de nos reinventarmos, em diversas áreas.
E com o UNIFLU não tem sido diferente. Muitas foram
e têm sido as diﬁculdades, impostas pela mais grave
crise sanitária dos últimos 100 anos, que assola o
mundo. Mas, apesar de tudo, a superação é perceptível, fruto de muita criatividade e dedicação conjunta
de professores, funcionários e alunos.
O momento exige ações quase sempre sem programação de longo ou médio prazo. As reﬂexões
precisam ser frequentes, para que se alcance soluções
rápidas para as questões que vão surgindo de forma
inesperada. E o UNIFLU tem conseguido ultrapassar
os desaﬁos diários, com ações inovadoras, que vêm
recebendo o reconhecimento interno e externo.
Assim é que, além da rotina intensa de aulas remotas,
inúmeras atividades vêm sendo desenvolvidas no
período, seja com o intuito de incrementar a pesquisa
e as atividades cientíﬁcas, seja para fomentar o
desenvolvimento cultural em prol da comunidade
acadêmica.
Nesse período, foi realizado o I Festival de Música do
UNIFLU, que, em homenagem ao saudoso artista Dom
Américo, contou com a participação de muitos alunos,
sendo um verdadeiro sucesso de audiência.
O Café jurídico movimentou o curso de Direito,
proporcionando aos alunos palestras sobre temas
variados, com professores da instituição, com as salas
virtuais sempre com a sua lotação máxima.
Ainda nesse período, com a apresentação virtual dos
trabalhos de conclusão do curso, ocorreu com
enorme êxito o encerramento da primeira turma da
Pós-graduação em Mídias e Novas Tecnologias, que já
se prepara para o recebimento de novos alunos para a
próxima turma.
Deve igualmente ser destacado que a produção
cientíﬁca do UNIFLU vem dando passos importantes
para assumir em breve uma posição de destaque.
Durante o período da pandemia, foi lançada a Revista
Discente do UNIFLU que dará oportunidade para que
os alunos e ex-alunos da instituição (dos cursos de
graduação e pós-graduação) sejam introduzidos no
relevante universo da pesquisa e da
produção cientíﬁca.

Com a missão de formar e especializar proﬁssionais com competência em suas áreas de
atuação e com consciência de sua responsabilidade social, o Centro Universitário Fluminense
(Uniﬂu) formou a 1ª turma de pós-graduação
em Mídias e Novas Tecnologias no Ambiente
Escolar. Foram 13 meses de estudo e trabalho
teórico e prático. Por conta da pandemia do
covid-19, as apresentações dos trabalhos ﬁnais
foram realizadas através da plataforma Google
Meet, em julho de 2020.
De acordo com a coordenadora da pós-graduação de Mídias e Novas Tecnologia no
ambiente escolar, essa 1ª turma alcançou
professores do Ensino Fundamental e Médio
que desejavam dominar melhor as ferramentas
tecnológicas para levar novidades às suas
aulas. Todos tiveram aulas teóricas e práticas

ministra aulas de Língua Portuguesa e Literatu-

nos laboratórios do curso de jornalismo do

ra na rede particular e pública de São João da

Uniﬂu.

Barra e aﬁrmou que durante sua prática peda-

— Foi uma experiência incrível. Aplicamos
novos

permitiram fossem retomadas as atividades práticas
dos cursos de Odontologia e Fonoaudiologia, com

com

esses

professores

gógica sentia-se distante das atualizações
tecnológicas e isso a afastava dos alunos.

trabalhando áreas como: Fotograﬁa, Documen-

— Eu agradeço muito a todo o corpo docente

tário, Rede Social, Rádio, Videogame e outros

dessa pós que me incentivou a continuar.

meios para tornar a aula mais interessante —

Através dos professores e do curso eu mudei a

contou a coordenadora do curso de pós,

minha visão sobre o que é educação — concluiu

Jacqueline Deolindo.

a pós-graduada em Mídias e Novas Tecnologia

A coordenadora adiantou que, com os

no ambiente escolar Nélvia.

trabalhos de conclusão de curso defendidos e

O Uniﬂu continua a capacitar cidadãos para

aprovados, o Centro Universitário Fluminense

atuar no mercado de trabalho com proﬁssiona-

produzirá um livro para aproveitar todo o rico

lismo e ética, mantendo o elevado padrão de

material que foi exposto durante as apresenta-

atualização e aperfeiçoamento cientíﬁco-pro-

ções.

ﬁssional. Em breve as inscrições estarão abertas

Segundo Nélvia Candido, uma das formadas,

para a nova turma da pós-graduação em

“o curso trouxe um novo horizonte e atualiza-

Mídias e Novas Tecnologia no Ambiente

ção para o método de ensino”. Atualmente ela

Escolar.

Por ﬁm, devemos ressaltar o esforço e o comprometimento institucional (mantenedora e mantida), que

métodos

respeito a um rígido Protocolo de Biossegurança.
São inúmeras as atividades, portanto, que vêm sendo
desenvolvidas de forma incansável pelo UNIFLU.
Sigamos ﬁrmes nesse propósito, para que todas as
diﬁculdades do momento sejam ultrapassadas com a
maior aprendizagem possível, com o crescimento
de todos!
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

Expediente

* Conselho Editorial - Profª Marcele Xavier Torres - Profª Simone Rodrigues Barreto
* Pauta e Textos - Profª Marcele Xavier Torres - Profª Simone Rodrigues Barreto
Lívia de Oliveira Alves - estudante de Jornalismo
* Revisão - Profª Selma Solange
* Desenvolvimento e Design - Ímpar Comunicação - www.impar360.com
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Mudar: um momento de reflexão
CÉLIA MARIA RANGEL NOGUEIRA

Professora e Coordenadora do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico do UNIFLU

Não podemos falar de mudanças de
comportamento, emoções, sentimentos,
sem falar do fator resiliência. Daí a importância de sabermos em que consiste este termo.
Resiliência é um termo originário da física,
muito utilizado pela engenharia, até ser
utilizado em várias outras áreas do conhecimento, inclusive na psicologia, principalmente após as mudanças comportamentais,
emocionais e psíquicas observadas pelos
estudiosos na população sobrevivente do
pós-guerra.
Saindo da física e de uma maneira mais
abrangente, podemos deﬁnir resiliência
como um conjunto de atributos e competências que uma pessoa tem e que desenvolveu
ao longo da vida. Atributos estes que possibilitam o enfrentamento e a superação de
adversidades com um mínimo de sofrimento
e uma menor chance de adoecimento. É
importante compreendermos que para
enfrentar uma adversidade a primeira coisa
que a gente tem que fazer é reconhecer bem
essa adversidade, ou seja, é o ponto central
para entender o que sentimos, dar nome as
emoções, aos sentimentos e ressigniﬁcá-los.
POR QUE MUDAR É DIFÍCIL?
Mudar é se predispor a ouvir e aceitar que o
novo traz expectativas novas mais que, em
consequência, proporciona também vida
nova. Viver é sempre se renovar.

É fácil? Não. Nosso cérebro, ao longo de
nossa existência, vai construindo redes
neuronais que são marcadores de nossas
vivências e aprendizados realizados e ainda
a realizar. Sem que percebamos, nossos
modos de ser, de pensar e de agir, estão
sendo constituídos ao longo do tempo.
Tudo que ocorre ao nosso redor, vamos
captando, aderindo ou excluindo, formando
nossos pensamentos, nossos atos, modos de
ver e sentir o mundo, enﬁm, vamos constituindo nosso viver. A memória é feita de
fatos, sentimentos, dores, acertos e erros,
experiências positivas e negativas vivenciadas ao longo de nossas vidas. O tempo, a
idade e a experiência, nos ajudam muito na
aprendizagem e desenvolvimento da
resiliência.
De onde nasce a resiliência? A resiliência
nasce nas relações afetivas que se constituem no nosso convívio com o outro, do

nascimento à morte. Ela vem dos vínculos
afetivos formados ao longo da vida. Vínculos
que constituímos com a família, os vizinhos,
os colegas de trabalho, amores que chegam,
amores que se vão, enﬁm... Somos seres
sociais. Os bons vínculos sociais, a positividade diante do mundo e das coisas, surgem
dessa relação com pessoas que também são
positivas diante das intempéries do mundo.
As dores são inevitáveis. Nunca ouvimos,
mesmo nos cultos religiosos, que o mundo é
feito só de alegria ou prazer. Porém,
sabemos também que é formado mais de
alegrias do que de dores. Sim, se assim não
fosse não resistiríamos ao próprio nascimento que já é, por si, doloroso. Saímos do
conforto de um ventre, com toda proteção,
para cairmos em um mundo sem saber o
que nos espera. Se perguntarmos as pessoas qual fato ocorrido em suas vidas foi o que
mais as ﬁzeram felizes até o presente
momento, muitas hesitarão na resposta, mas,
se perguntarmos o que mais proporcionou
dores, tristezas, não será difícil trazer ao
consciente. Assim podemos observar que
nossa vida tem muito mais momentos felizes
do que infelizes.
Voltando a resiliência, que é um fator
importante para a aceitação e condição de
mudança em situações que nos ocorrem na
vida, vem ao pensamento a importância da
ação do adulto, de sua representação na
formação moral e afetiva na vida de um ser
humano. Nós precisamos educar as crianças
e jovens, principalmente, para que perce-

bam desde cedo que apesar da boniteza da
vida, é preciso lidar com as frustrações. Os
limites impostos a todos nós humanos e que
aprendemos desde a mais tenra infância,
traz a possibilidade de no futuro saber lidar
com desencantos. As frustrações quando
bem acompanhadas e reﬂetidas durante a
infância e juventude, faz com que as suportemos quando adultos.
Nesse momento de Pandemia, ﬁcamos
isolados. Esse isolamento, para o bem ou
para o mal, transformou a vida de todos nós.
Independente de classe, gênero, etnias,
etc... deu-nos a oportunidade de pararmos
quando não queríamos parar. Se não
ﬁzemos reﬂexões até o momento presente e
tão singular na história, ainda temos tempo
de fazer. Não somos nem seremos mais os
mesmos. Daí a importância de ressigniﬁcar a
vida. Mudar o que nos incomoda, mudar
nos meus relacionamentos para fazê-los
melhores, mudar conceitos arcaicos que não
nos levam a nada e que não nos oportunizam de sermos mais livres, mais humanos,
mais realizados e, por consequência, mais
felizes.
Agradecer à vida mesmo nos momentos
mais dolorosos, acreditar que somos
capazes de mudar e, desejar essa mudança,
já é um grande avanço. Isso faz a diferença.
Que sejamos luz pelos caminhos por onde
passarmos, na convivência com nossos
alunos, amigos, colegas de trabalho e
familiares.

* Esse texto é parte da reﬂexão realizada pela autora para os Docentes do UNIFLU, na abertura do segundo semestre letivo
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ
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Volta às aulas práticas impõe mudanças
na rotina dos Cursos do UNIFLU
gia, Ilma Alessandra, explicou como os
planos de retomada dos atendimentos
foram pensados, seguindo as diretrizes
impostas pelo Município.
“De acordo com o plano de retomada
do município, na fase laranja já estariam
liberadas as atividades práticas das instituições de ensino na área da saúde. Estamos
na fase amarela, portanto o retorno se faz
necessário

para

a

continuidade

das

atividades. Foi nomeada uma comissão de
biossegurança com a participação de
representantes dos cursos de Fonoaudiologia e Odontologia para elaboração do
manual contendo todos os protocolos
necessários para a realização das atividaOs cursos de Fonoaudiologia e Odon-

neutralizar riscos e minimizar chances de

tologia do UNIFLU retornaram com suas

contágio dentro do Campus.” – aﬁrmou o

atividades práticas no dia 13 de julho. A

coordenador.

Reitoria UNIFLU, junto com as duas

A aluna do 9° período de Odontologia,

coordenações de curso criaram um proto-

Ivana Andrade, aﬁrma que o retorno das

colo para os atendimentos e realizações de

atividades dos cursos da área de saúde é

aulas

seguindo

primordial tanto para os alunos quanto

todas as medidas e alternativas de biosse-

para os pacientes que recebem o atendi-

gurança para a realização dos serviços

mento de saúde ofertados pelas clínicas

presenciais em meio a pandemia do

do UNIFLU.

práticas

laboratoriais,

coronavírus.

“Para área que escolhi que é a odonto-

Segundo o coordenador do curso de

logia, acho necessário o retorno. Mesmo

Odontologia UNIFLU professor Rafael

que em meio à pandemia, os problemas

Corrêa, foram realizados cursos preparató-

bucais não deixaram de existir. Além disso,

rios para as adequações dos atendimen-

o retorno das aulas em meio a este

tos. “O Campus II, que abriga os cursos da

momento nos capacita ainda mais, já que

área de saúde (Odontologia e Fonoaudio-

estamos sendo ensinados a atender com

logia), passou por uma verdadeira transfor-

todos os protocolos de biossegurança

mação. Foram estabelecidos novos ﬂuxos

exigidos. Sendo assim, o retorno das

para entrada e saída de alunos, professo-

atividades é benéﬁco tanto para os pacien-

res, funcionários e também de pacientes

tes que precisam do atendimento no

que buscam tratamento em nossa clínica-

UNIFLU quanto para os alunos, que estão

-escola. Todos passaram por treinamentos,

aprendendo a lidar com a situação atual

primeiro por videoconferência e depois

adversa” – disse a aluna.

presencialmente para que pudéssemos

A coordenadora do curso de Fonoaudiolo-

Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

des práticas. Todas as medidas foram
fundamentadas nas determinações da
OMS e também seguindo as orientações
dos respectivos conselhos. Nosso plano de
retorno foi elaborado com muita cautela,
sendo acompanhado diariamente para
que a execução de rotinas padronizadas,
com a sequência de processos de biossegurança, seja eﬁcaz na redução de riscos à
saúde a todos, alunos, professores, funcionários e comunidade em geral” – relatou a
coordenadora de Fonoaudiologia.
A aluna do 7° período de Fonoaudiologia, Tania Machado, especiﬁca também
que o retorno se fez necessário pelo atual
estado mundial.
“O retorno das atividades práticas representa esperança em meio ao caos mundial
que estamos vivenciando. Acredito que
todos envolvidos neste trabalho (professores, funcionários, alunos e pacientes)
necessitavam desse retorno. Retornamos e
percebemos o cuidado da Instituição na
preparação de Normas de
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CONTINUA
Biossegurança e na adequação do espaço.
Tudo feito com muito comprometimento.
Viver o "novo normal" não é fácil, mas torna-se possível quando amparados por professores e por um ambiente que inspira cuidado para quem cuida e para quem é cuidado.” – acrescentou a aluna.
A coordenadora acadêmica do UNIFLU
Marcele Torres aﬁrma que mesmo passando
muitas adversidades, os cursos de Fonoau-

diologia e Odontologia, juntamente com a

retomada das aulas presenciais, motivo pelo

instituição, proveram meios para o retorno

qual, a instituição, tomando todas as medi-

das atividades tomando, é claro, todas as

das de Biossegurança, decidiu pelo retorno

precauções necessárias.

exclusivamente das atividades clínicas e

“Os Cursos da área de saúde apresentam

laboratoriais. Garantindo, assim, a conclusão

em seu projeto curricular uma carga horária

do semestre e a consequente transição para

expressiva de atividades práticas, conforme

os próximos períodos.” – ressaltou a coorde-

determina suas Diretrizes Curriculares. Logo, nadora acadêmica.
a continuidade das atividades dos estudantes estava atrelada à possibilidade de

Jornal Goitacá Informa é expansão de
conhecimento e interação
O Jornal Laboratório do curso de Jorna-

trabalho dos alunos que são realizados

lismo UNIFLU “Goitacá Informa”, criado em

dentro de sala de aula. No geral esses

2015 e lançado em forma de site, passou

trabalhos ﬁcavam apenas como avaliação,

por adequações ao longo dos anos e

jogadas na lixeira do computador e às

agora também migrou para a plataforma

vezes eram muito bons trabalhos. Por isso

do Instagram. A conta é administrada

resolvemos dar protagonismo aos novos

pelos alunos do 4° período de Jornalismo,

jornalistas em formação”, contou.
O Segundo objetivo do jornal laborató-

sob supervisão da professora de Redação
A

rio do curso de Jornalismo UNIFLU foi

proposta do jornal é divulgar as matérias e

ensinar aos alunos como criar um periódi-

textos de interesse público e, ao mesmo

co, um jornal. “Os alunos ﬁzeram um proje-

tempo, colocar em prática os aprendiza-

to editorial, pesquisa de mercado, treina-

dos dos alunos e os materiais produzidos

ram produção de layout, realizam reunião

por eles em sala de aula ao longo da

de pauta e aprenderam a revisar textos.

Jornalística,

Jacqueline

Deolindo.

Então o objetivo é fazer com que eles

disciplina, no 3º período.
Segundo a professora doutora Jacque-

vivenciem a produção jornalística do início

line Deolindo, o jornal proporciona mais

ao ﬁm. Já terceiro objetivo é fazer com que

aprendizado aos alunos, além de tirar as

eles tenham um portfólio com as suas

matérias e reportagens do tradicional

matérias para apresentação em um futuro

papel, proporcionando um espaço maior

emprego,” aﬁrma a professora

de reconhecimento aos alunos.

Jacqueline Deolindo.

- Optamos por fazer um jornal on-line

O aluno do curso de Jornalismo UNIFLU

porque ele não tem custo e é a linguagem

Gabriel Carneiro, um dos responsáveis por

que hoje a maior parte das pessoas prefe-

dar continuidade ao projeto do jornal

re, tornando-se mais fácil de acessar. No

laboratório “Goitacá Informa”, destaca os

Instagram possuímos até o momento 25

diversos aprendizados que adquiriu no

publicações, o que equivalem a 25

decorrer das produções para o jornal.
- Este projeto já está agregando muito

edições -, explicou a professora.
De acordo com Jacqueline, foram três

para mim. Estou aprendendo mais sobre a

os objetivos da criação do canal de comu-

parte teórica, técnica e como manusear

nicação. “Em primeiro lugar, é publicar o

melhor as redes sociais, tendo em vista

Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

que nós mesmos que postamos as matérias. Acredito que é importante porque, de
modo geral, estamos vivenciando um
pouco do que iremos fazer nas futuras
redações, e também o modo de trabalhar
em equipe que ajuda para o trabalho ﬁcar
ainda melhor” explica o aluno do curso de
jornalismo.
Para a Coordenadora Acadêmica Marcele Torres, esse projeto resulta em uma
pré-vinculação dos alunos com o futuro
trabalho

jornalístico,

proporcionando

desde já uma preparação motivacional.
“O Jornal "Goitacá Informa" resulta de
um projeto vinculado a um dos Componentes Curriculares do Curso de Jornalismo. Para a Instituição é importante por
vários motivos, sobretudo, por ser uma
possibilidade de aproximar os estudantes
do mundo do trabalho, fazendo uso dos
novos meios informacionais. Além disso,
atua como mais um espaço de divulgação
das atividades e ações institucionais”,
ﬁnalizou Marcele Torres.
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Novas turmas de pós-graduação na área de
Direito no UNIFLU
Novas oportunidades e mais conhecimento é o que
todos desejam. Pensando nisso, o Uniﬂu abriu a chamada
para novas turmas de pós-graduação na área de Direito.
Foram lançadas recentemente Direito do Trabalho e
Direito Processual do Trabalho e Processual Penal, com
início previsto para o mês de setembro.
Segundo o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão
e Coordenador de Pós-Graduação do Centro Universitário Fluminense, professor Cristiano Miller, os cursos
prometem aperfeiçoar ainda mais o desenvolvimento
educacional dos discentes da área de Direito.
“Os Cursos de Pós-Graduação são um caminho natural importante para o aperfeiçoamento daqueles alunos
que concluam a graduação. É o momento em que certos
temas são vistos de forma mais especíﬁca e aprofundada,
levando mais capacitação aos já graduados”, explicou
Cristiano Miller. O Pró-Reitor e Coordenador de Pós-Graduação acrescentou que os Cursos proporcionam ao
aluno o aprofundamento no estudo de áreas especíﬁcas,
o que certamente o capacita de forma mais adequada
para o mercado. E não é só isso: a pós-graduação permite

maior desenvolvimento na área de pesquisa, fazendo
com que lhe seja possível ganho acadêmico.
Para a advogada Isabela Ulliam, ex-aluna do Curso de
Direito do UNUFLU, que cursou duas pós-graduações, os
Cursos foram um investimento educacional ainda maior.
“A pós-graduação é um investimento proﬁssional, de
forma que o seu corpo docente e as disciplinas propostas
devem ser bem analisados no momento de fazer a escolha da instituição. Como pretendia me atualizar na área do
Direito Civil e do Processo Civil, veriﬁquei que o corpo
docente oferecido pelo UNIFLU era composto por professores de renome nessas áreas, não só na nossa Região,
como também no Estado, de modo que sabia que seria
transmitido o que há de mais moderno no Direito, sem
tirar os olhos da sua essência e do que é basilar. Em
relação às disciplinas propostas, constatei que o programa era amplo e que, por isso, iria proporcionar uma
melhor qualiﬁcação e atualização, o que atenderia perfeitamente minha necessidade de aprimoramento”, comentou a pós-graduanda.

O DIREITO DO UNIFLU AGORA TEM
DIREITO ELEITORAL
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ
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Processo seletivo para editores da
revista discente
Através da Pró-Reitoria de Ensino, Pesquisa e Extensão e da

matrícula 2020.2, incluído o Coeﬁciente de Rendimento (CR), e

Coordenação de Pesquisa e Extensão, o Centro Universitário

uma carta de intenções. Através da carta de intenção avaliamos a

Fluminense (Uniﬂu) abriu, no dia 22 de junho, o processo de

redação e argumentação do aluno. É importante que a mesma

seleção de estudantes para corpo editorial da nova revista discen-

demonstre o interesse do candidato em trabalhar com edição

te. As inscrições começaram em 30 de junho e vão até 30 de

cientíﬁca — pontuou a Coordenadora de Pesquisa e Extensão,

agosto de 2020. As vagas estão destinadas para todos os

Jacqueline Deolindo.

estudantes de graduação da instituição, desde que estejam

O aprovado será responsável por receber o texto dos autores.

regularmente matriculados, já cursado a disciplina Metodologia

Trabalhará em conjunto com os avaliadores e revisores por meio

de Pesquisa ou similar e estejam a, no máximo, 2 semestres da

de veriﬁcação da qualidade do texto para publicação e adapta-

conclusão de seu curso.

ção para as normas cientíﬁcas, como também, montagem da

As vagas serão reservadas através de processo seletivo, sendo:

revista e sua divulgação.

Curso de Arquitetura e Urbanismo - 1 vaga; Curso de Direito - 1

A revista é parte das ações da coordenação de Pesquisa e

vaga; Fonoaudiologia - 1 vaga; Jornalismo - 1 vaga; Letras Portu-

Extensão, mas será supervisionada pelas professoras Marcele

guês - 1 vaga; Letras Libras - 1 vaga; Pedagogia - 1 vaga; Odonto-

Torres, Simone Barreto, Daiana Ataíde e Isabela Mayerhoffer. As

logia – 1 vaga; Tecnologia em Recursos Humanos/Logística - 1

inscrições serão recebidas até o dia 30/08/2020, unicamente pelo

vaga; Pós-graduações - 1 vaga.

e-mail: revistadiscente@uniﬂu.edu.br e todos os documentos

Candidatos à vaga reservada para a pós-graduação são elegíveis todos os estudantes que estejam regularmente matriculados
em quaisquer dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário, desde que, no momento da inscrição, estejam no 1º quadrimestre do curso.
— Formaremos uma equipe com alunos interessados em desenvolver um trabalho de editoração cientíﬁca. É necessário que o
candidato possua um currículo lattes atualizado, comprovante de
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

devem ser enviados em formato de PDF. Informações mais
detalhadas estão disponíveis no portal do Uniﬂu
www.uniﬂu.edu.br.
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Defesa de TCC dos alunos de Arquitetura e Urbanismo
traz novas experiências em tempos de pandemia
A sociedade acadêmica tem passado por

chamada no Google Meet. Devido às novas

e colegas de classe, me fazendo evoluir muito

momento extremamente difícil este ano em

realidades de aprendizado atualmente impos-

como estudante e proﬁssional da área de

virtude das adversidades trazidas pela pande-

tas, esses ajustes se mostraram necessários.

Arquitetura e Urbanismo e, com isso, chegar

mia do Covidd-19 e isolamento social. Mesmo

Contamos com a ajuda dos proﬁssionais de TI

para a apresentação conﬁante como cheguei

assim, o curso de Arquitetura e Urbanismo do

para as apresentações. Portanto, foram obser-

nesse dia tão esperado foi extremamente

UNIFLU manteve as apresentações dos Traba-

vadas a adaptabilidade caracterizada pelo

enriquecedor. Acredito que consegui passar

lhos de Conclusão de Curso. As defesas do

trabalho remoto e os padrões de adaptação

para meus futuros colegas de proﬁssão a

trabalho ﬁnal foram realizadas nos dias 30 e

ao tempo de isolamento” – disse Isabela

referência de que se você se dedicar e se

31 de julho pela plataforma on-line Google

Nunes Mayerhofer.

esforçar para aprender algo novo todos os

Meet e apresentaram assuntos relevantes que

Segundo a coordenadora Acadêmica do

dias vale a pena no ﬁnal, mesmo passando

abrangem revitalização urbana, reformas e

UNIFLU Marcele Torres, mesmo passando por

por muitas adversidades este ano,” concluiu a

construções no território campista, além de

demasiadas adversidades, os alunos e a

aluna formanda em Arquitetura e Urbanismo.

instituições e institutos, por exemplo.

instituição mantiveram ﬁrmes os

Ao todo, foram 12 apresentações que
abordaram os seguintes temas: Escola de
Moda, Revitalização Urbana -

seus objetivos.
“A apresentação dos Trabalhos de Conclu-

Beira Rio,

são de Curso pelos estudantes do Curso de

Centro de Treinamento de Remo Goytacá,

Arquitetura e Urbanismo representa um

Abrigo Institucional Avivar, Fabrica de Massas

momento importante, um ritual de passagem

Alimentícias em Conjunto com um Restauran-

para a vida proﬁssional. A garantia desse

te, Clínica Psiquiátrica, Moradia Universitária,

momento, mesmo nesses tempos adversos,

Teatro popular e Escola de Artes, Centro

conﬁrma o compromisso do UNIFLU com a

Integrado de Obesidade Diabetes, Instituto

manutenção da qualidade e do cumprimento

Superior de Ensino Teológico Judaico Cristão,

do seu projeto curricular integralmente,”

Centro de Bem estar para o Idoso – Sebastião

relatou a coordenadora Acadêmica

Bento e um Centro Administrativo Municipal

da instituição.

de Campos dos Goytacazes.

A aluna do 10° período do curso de Arqui-

A coordenadora do curso de Arquitetura e

tetura e Urbanismo, Thamyres de Freitas,

Urbanismo, Isabela Nunes Mayerhofer, aﬁrma

deixou claro suas experiências no curso até a

que para o melhor desenvolvimento dos

apresentação do TCC.

alunos, certas medidas foram tomadas para a

“A minha experiência com a apresentação na

realização das bancas.

banca de TCC foi um misto de cinco anos de

- As avaliações das bancas ﬁnais de TCC

muito estudo, muita luta e garra, quando pude

2020.1 foram realizadas por meio de vídeo

aprender muitas coisas com meus professores

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO COM
ÊNFASE NA REFORMA TRABALHISTA E NA REFORMA PREVIDENCIÁRIA
INÍCIO: 29 DE AGOSTO DE 2020

Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ
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O ensino do Direito
na contemporaneidade
INÊS CABRAL URURAHY DE SOUZA

Reitora e Coordenadora do Curso de Direito

O desenvolvimento acadêmico dos Cursos de Direito, na

Para que isto aconteça na prática do exercício jurídico é funda-

primeira etapa do século XXI, busca oferecer ao ensino jurídico

mental que os futuros advogados desenvolvam, ao longo de sua

uma nova estrutura, capaz de responder aos desaﬁos de um

formação, um pensamento reﬂexivo, o que implica na construção

tempo marcado pelos avanços da tecnologia e pelas questões

de uma visão crítica, que permita ao proﬁssional fugir das formas

emergentes da nova conjuntura sócio / política / econômica e

reprodutoras e legalistas, questionando as problemáticas jurídi-

cultural.

cas, no seio da pluralidade social de um mundo, que sofre muta-

A integração das disciplinas na formação geral, técnico-jurídi-

ções constantes, que desaﬁam as próprias leis.

ca e prático-proﬁssional, bem como os componentes da matriz

Atualmente, é preciso estar atento à formação contínua do

curricular, as atividades complementares, o acervo bibliográﬁco,

advogado, que conduz a um campo da Pedagogia do Direito, do

o estágio de prática jurídica e a exigência do trabalho de conclu-

método ativo, na medida em que envolve a construção de um

são de curso são parâmetros e instrumentos conducentes à

saber cientíﬁco que se dá de dentro para fora, pelo espírito que

garantia do padrão de qualidade do ensino jurídico, que a Reso-

busca o saber organicamente, pesquisando, buscando novos

lução nº 5, de 17 de dezembro de 2018 faz questão de regula-

caminhos, analisando, comparando, desvendando o que está nas

mentar.

entrelinhas das leis e dos próprios atos humanos. Como bem

O desenvolvimento do espírito cientíﬁco vem associado ao
estímulo cultural e ao pensamento reﬂexivo, fatores básicos para

aﬁrma Túllio Ascarelli: “o mundo pede aos juristas ideias novas,
mais que sutis interpretações.”

uma educação superior, que se pretende de qualidade e aﬁnada

Este entendimento do homem e do meio em que vivem, no

com as exigências de um mundo em permanente transformação.

âmbito do Ensino do Direito, é situar os alunos e futuros proﬁssio-

O Direito para superar os problemas que o tornaram um ramo

nais, no contexto real, discutindo as defasagens existentes entre a

proﬁssional e cientíﬁco de caráter dogmático, necessita não só

lei e a realidade, assim como as legislações circunstanciais e os

aplicar as diretrizes presentes na Resolução MEC nº 5/ 2018, mas

regulamentos de necessidade, surgidos muitas vezes em função

também repensar as atividades acadêmicas, uma vez que o

de modelos políticos / econômicos de situação.

Direito, ao mesmo tempo em que deve privilegiar, na formação

Quando todas as leis se voltam hoje para um resgate da

dos seus proﬁssionais, as disciplinas proﬁssionalizantes, não pode

cidadania que, no Brasil, foi deixada de lado no período da

prescindir de uma formação humanístico-jurídica, que é perpas-

ditadura militar, é hora de se repensar os cursos de Direito, na

sada por disciplinas como Filosoﬁa, Sociologia, Economia e

perspectiva das exigências de um novo tempo e dos novos

Ciência Política.

paradigmas.

Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

10
10

MAISUNIFLU
MAISUNIFLU

1º FESTIVAL
FESTIVAL DE
DE MÚSICA
MÚSICA DO
DO
1º
UNIFLU ÉÉ SUCESSO
SUCESSO
UNIFLU
Duranteos
osdias
dias14
14ee17
17de
dejulho
julhooo
Durante
Centro
Centro

Universitário
Universitário

Fluminense
Fluminense

paçõesespeciais,
especiais,como
comopor
porexemplo:
exemplo:aa
pações

(UNIFLU)realizou
realizouoo1°
1°Festival
Festivalde
deMúsica
Música
(UNIFLU)

cantora ee ex-aluna
ex-aluna do
do Uniﬂu,
Uniﬂu, Karen
Karen
cantora

do Uniﬂu.
Uniﬂu. Segundo
Segundo oo professor
professor Orávio
Orávio
do

Moraeseeoocantor
cantorApollo,
Apollo,ﬁlho
ﬁlhodo
dohomehomeMoraes

de Campos,
Campos, participante
participante da
da Comissão
Comissão
de

nageadoDom
DomAmérico.
Américo.
nageado

Organizadora do
do festival,
festival, durante
durante este
este
Organizadora

Até oo resultado
resultado ﬁnal,
ﬁnal, ocorreram
ocorreram 44
Até

períodopandêmico
pandêmicooogrupo
grupode
deprofesprofesperíodo

apresentações. Após
Após cada
cada transmissão
transmissão
apresentações.

sores ee funcionários
funcionários se
se inspirou
inspirou com
com oo
sores

aovivo,
vivo,aavotação
votaçãoﬁcava
ﬁcavaaberta
abertaao
aopúblipúbliao

objetivo de
de integrar
integrar alunos-artistas
alunos-artistas em
em
objetivo

cono
nostory
storydo
doInstagram
Instagrampor
porum
umperíodo
período
co

tornode
deuma
umaatividade
atividadecultural
culturalprodutiprodutitorno

de 24h.
24h.Entre
Entre as
as três
três ﬁnalistas,
ﬁnalistas,aa vencevencede

va.As
Asinscrições
inscriçõesentre
entreos
osalunos
alunosaconteaconteva.

dora foi
foi aa aluna
alunaAna
Ana Luísa,
Luísa,do
do curso
curso de
de
dora

ceramentre
entreos
osdias
dias22
22ee26
26de
dejunho,
junho,aa
ceram

Fonoaudiologia, que
que recebeu
recebeu aa notícia
notícia
Fonoaudiologia,

premiaçãodo
dofestival
festivalfoi
foiaarenovação
renovaçãoda
da
premiação

com muita
muita alegria
alegria ee esperança
esperança para
para oo
com

matrícula2020.2
2020.2gratuita.
gratuita.
matrícula

seufuturo
futurona
namúsica.
música.
seu

O evento
evento homenageou
homenageou oo cantor
cantor
-- O

Não esperava
esperava ganhar,
ganhar, mas
mas ﬁquei
ﬁquei
—— Não

Dom Américo,
Américo, que
que faleceu
faleceu em
em maio
maio
Dom

muito feliz
feliz ee surpresa
surpresa com
com oo resultado.
resultado.
muito

deste ano.
ano. O
O artista
artista éé nosso
nosso ex-aluno,
ex-aluno,
deste

Signiﬁcapara
paramim
mimuma
umaboa
boaoportunidaoportunidaSigniﬁca

OswaldoAmérico,
Américo,ooDom
DomAmérico,
Américo,que
que
Oswaldo

de para
para investir
investir futuramente,
futuramente, mas
mas por
por
de

recentementenos
nosdeixou
deixoupara
pararesidir
residirno
no
recentemente

enquanto quero
quero continuar
continuar focada
focada na
na
enquanto

Itaóca -- Olimpo
Olimpo de
de nossos
nossos artistas
artistas -- fez
fez
Itaóca

Fonoaudiologia——aﬁrmou
aﬁrmouAna,
Ana,acadêmiacadêmiFonoaudiologia

justiça aa um
um cantor
cantor iluminado
iluminado de
de nossa
nossa
justiça

cado
doUNIFLU
UNIFLUeeganhadora
ganhadorado
doconcurso.
concurso.
ca

cidade”,pontuou
pontuouooprofessor
professorOrávio.
Orávio.As
As
cidade”,

O1º
1ºFestival
Festivalde
deMúsica
Músicado
doUniﬂu
Uniﬂufoi
foi
O

apresentações aconteceram
aconteceram via
via transtransapresentações

organizadopela
pelaCoordenação
CoordenaçãoAcadêmiAcadêmiorganizado

missão ao
ao vivo
vivo em
em formato
formato LIVE
LIVE no
no
missão

cacom
comobjetivo
objetivode
deincentivar
incentivartalentos
talentosee
ca

Instagramoﬁcial
oﬁcialdo
doUniﬂu.
Uniﬂu.
Instagram

darprotagonismo
protagonismoao
aoalunado
alunadodo
doCentro
Centro
dar

Alémdos
dosalunos
alunosque
queconcorreram
concorreramàà
Além

DO UNIFLU
Artista homenageado:

Dom Américo

CentroUniversitário
UniversitárioFluminense
Fluminense––Campos
Camposdos
dosGoytcazes/RJ
Goytcazes/RJ
Centro

premiação,oofestival
festivalcontou
contoucom
comparticiparticipremiação,

UniversitárioFluminense.
Fluminense.
Universitário

11

MAISUNIFLU

Fonoaudiologia e Odontologia do Uniflu debatem
a importância do Teste da Linguinha
O tema despertou muito interesse nos alunos e da comunidade em geral, o que trouxe muita
interatividade no debate proﬁssional. Segundo o cirurgião-dentista, odontopediatra e professor
dos cursos de Odontologia e Fonoaudiologia do UNIFLU, Luiz Maurício Nunes, “alguns alunos, após
a LIVE, procuraram mais informações para uma possível orientação de pesquisa sobre o tema”,
contou Luiz Maurício.
A função do teste é diagnosticar as alterações de frênulo lingual em recém-nascidos, o que
pode interferir diretamente na qualidade da amamentação do bebê e no desenvolvimento da fala.
O frênulo funciona como uma corda que prende a ponta da língua e impede que a mesma ﬁque
agarrada no mamilo e aréola na hora da amamentação.
— Entendo que o maior objetivo do teste da linguinha é o apoio ao aleitamento materno,
colocando o paciente em contato com uma equipe multiproﬁssional atenta a qualquer sinal que
possa interferir na amamentação exclusiva, que deve ser priorizada até os 6 meses de idade —
conclui o professor Luiz Maurício Nunes.

Live do UNIFLU amplia conhecimento e retira
alunos da capsula
O objetivo das redes sociais é conectar
e compartilhar conteúdos entre as pessoas. Para facilitar essa interação, elas
podem assumir diferentes funções, desde
entreter até ampliar as possibilidades
proﬁssionais. Nesse contexto, no dia 8 de
junho, às 19h, o professor de Webjornalismo Júlio Tinoco, juntamente com o administrador e especialista em Marketing
Digital para as redes sociais Davi Coelho
realizaram uma live pela plataforma do
Instagram do UNIFLU, abordando o tema:
“Como encontrar seu público e trabalhar
um perﬁl proﬁssional nas redes sociais”.
Segundo o professor Júlio Tinoco, o
avanço tecnológico trazido para o jornalismo faz toda a diferença no aprendizado
dos discentes do curso de Jornalismo e
por isso, é muito importante discutir as
novas ferramentas oferecidas aos jornalistas nas redes sociais.
- Vivemos numa sociedade em constante evolução, que sempre se apoiou nas
estruturas sociais formadas por pessoas
interligadas. Grupos compostos por
amigos da escola, familiares e membros
do condomínio ganharam uma maior
articulação e penetração quando as redes
sociais passaram a ser também digitais.
Ou seja, não era mais necessário
aguardar uma reunião para comunicar
determinado assunto. Esse avanço da
comunicação entre as pessoas chega ao
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

jornalismo e efetivamente aos jornalistas,
que devem estar sintonizados com essa
nova “prótese” a mediar a comunicação
entre as pessoas, ” aﬁrmou o professor de
Webjornalismo.
O aluno do 6° período de Jornalismo
Yuri Ramos, expressou sua opinião sobre a
importância que esses eventos possuem
sobre a vida dos discentes.
-A realização de lives em exemplo a
“Como encontrar seu público e trabalhar
um perﬁl proﬁssional nas redes sociais”,
proporcionou experiências inovadoras
para mim, construindo novos conceitos,
processos e estruturas para o meu aprendizado, nos tirando da capsula, ” contou o
aluno de Jornalismo Yuri Ramos.
A reitora do UNIFLU Dra. Inês Cabral
Ururahy, explica que a utilização das redes
sociais em instituições de ensino superior
possui uma grande vantagem no aprendizado e desenvolvimento educacional.
“Uma Instituição de Educação Superior, que tem a produção do conhecimento como uma de suas linhas de ação
educativa, tem que trabalhar com as redes
sociais, um espaço de informação e comunicação indispensáveis no momento
contemporâneo. Apesar das críticas de
que as redes sociais são “espaços sem lei”,
acredito que há pontos positivos que
possibilitam aproximações proﬁssionais e
descobertas de perﬁs. Sabemos que,

dependendo de sua ﬁnalidade, as redes
sociais podem ser utilizadas em diferentes
níveis, veriﬁcando perﬁs, ambientes proﬁssionais, chances de empregabilidade,
além de conectar pessoas e compartilhar
informações. Hoje, não só as grandes
empresas, assim como as instituições
buscam essas aproximações proﬁssionais,
com o objetivo de funcionalidade no
momento de escolhas, projetos de vida e
de trabalho. O UNIFLU sempre agiu dessa
forma, procurando estar conectado com
as mudanças no campo do conhecimento”, ﬁnalizou a reitora do UNIFLU.
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Live do UNIFLU
traz o protagonismo à fotografia
No mundo conectado, a imagem tem

as. Ele consegue recortar e reenquadrar o

grande importância no protagonismo das

mundo de uma forma distinta, por isso, se

pessoas. A fotograﬁa, muito conhecida

trata de uma proﬁssão criativa. Além de

como um processo de arte que permite

técnica e estudo, tudo isso tem o mesmo

registrar e reproduzir conceitos através de

peso na criatividade do fotógrafo.

imagens é muito utilizada e suas técnicas

Segundo a reitora do UNIFLU Dra. Inês

são perseguidas por proﬁssionais da

Cabral Ururahy, lives como essa trazem

comunicação como também pelas pesso-

uma visão mais criativa e proporcionam

as comuns. Pensando nisso, no dia 21 de

ainda mais conhecimento aos alunos.

maio, às 19h, foi realizada uma live no

- Não há como negar que os novos

Instagram do UNIFLU que retratou os

ambientes digitais incluem as imagens

conceitos fotográﬁcos a partir da sua

capturadas nos meios virtuais e, que

criação. O professor de fotojornalismo e

muitas delas estão impregnadas de arte,

cineasta Victor Hugo Berenger e a produ-

criatividade, visões estéticas. A presença

tora e fotógrafa documental Carolina

dessas tecnologias na vida dos estudantes

Merat realizaram uma live com o tema: “

já é uma rotina, contudo, considero que

Fotograﬁa: da criação ao estilo”.

ainda temos muito por fazer, inclusive criar

A live contou com participação de

uma “pedagogia do olhar” que leve esses

alunos do curso de jornalismo do UNIFLU,

aprendizes a visualizarem o que está além

proﬁssionais de comunicação da região

da aparência, da superﬁcialidade. Esse

Norte e Noroeste Fluminense, além de

exercício que envolve sensibilidade e

pessoas da comunidade que se interessa-

emoção serve para capturar imagens de

ram pela temática.

qualquer ambiente -, explicou a reitora do
UNIFLU.

O professor de fotojornalismo Victor

A aluna do 6° período de Jornalismo,

Hugo Berenger, explicou que o ramo da
fotograﬁa ganhou grandes proporções, já
que o mundo está em uma constante
mudança.
“A importância de trazer novas experiências para fotograﬁa, é porque se trata de
um campo muito criativo e vasto. Como é
um campo de criação você sempre vai ter
artistas pensando na fotograﬁa, seja na
composição, seja na teoria fotográﬁca,
seja na construção de novas formas de

Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

olhar o mundo. O mundo está em constante mudança, e por isso novos olhares,
novos objetos da fotograﬁa surgem todos
os dias. A todo momento você consegue
ver o mundo de uma maneira diferente”,
comentou o professor do curso de Jornalismo UNIFLU.
O fotógrafo é um artista que olha para
o mundo diferente da maioria das pesso-

Yasmim Lima expeciﬁca a importância da
realização dessas lives para o desenvolvimento dos alunos. “A live sobre “fotograﬁa: da criação ao estilo”, me proporcionou
uma experiência diferente com a fotograﬁa. Com a história da Carolina, pude
perceber que a fotograﬁa explora diversas
áreas, o que nos faz ﬁcar ainda mais
motivados no nosso processo de aprendizagem”, ﬁnalizou Yasmim Lima.
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UNIFLU estabelece protocolo de Biossegurança e
treinamento de alunos e funcionários do
campus II
Os docentes, discentes e funcionários do

Fizemos treinamentos separados pois

Campus II participaram de capacitações

cada função no treinamento pode alterar

on-line e posteriormente as informações

inclusive os tipos de EPIs. Hoje ﬁco feliz de

foram reforçadas nos primeiros dias de

estar presenciando a volta das atividades

retorno. "Vale ressaltar que o retorno

clínicas do Curso proporcionando atendi-

ocorreu de forma gradativa, mais uma

mento digno e com segurança às pessoas

medida adotada para garantir maior segu-

que necessitam. Em média, tínhamos 600

rança a todos”, completou o professor

atendimentos mensais e isso aos poucos

William.

está sendo retomado, claro que por agen-

Através de reuniões e pesquisas o Protoco-

damento e toda segurança necessária para

lo foi elaborado seguindo todas as Normas

o momento —aﬁrmou o professor e mestre

da Organização Mundial de Saúde (OMS)

em Prótese Dentária, Marcus Menezes,

e Conselho Federal de Odontologia.

também membro da Comissão de Biosse-

— Nossa maior preocupação é o cuidado.

gurança e NDE.

30ª Semana da Imprensa proporciona conhecimento
aos alunos, instituições e comunidade
A 30ª Semana da Imprensa, um evento
que acontece todos os anos em parceria
entre o curso de Jornalismo do Uniﬂu e a
Associação de Imprensa Campista (AIC),
sofreu adaptações neste ano por conta da
necessidade de isolamento social. Durante 5 dias assuntos como: liberdade de
imprensa, ação do fotojornalista durante o
regime militar, tendências em mídias
digitais e violência contra proﬁssionais da
área foram debatidos de forma on-line na
rede social do UNIFLU, em lives, proporcionando interação entre graduandos de
jornalismo, proﬁssionais de comunicação
e a sociedade em geral.
De acordo com o presidente da AIC,
Wellington Cordeiro, o evento foi desaﬁador, pois nunca tinham feito num formato
on-line, mas o resultado foi fantástico.
“Como comunicadores, temos que nos
adaptar sempre. A 30ª Semana da Imprensa, tradicional na região, este ano contemplou a participação de proﬁssionais formados pelo UNIFLU e que atuam nos
grandes centros, coo Rio de Janeiro e São
Paulo. Dessa forma, eles puderam
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

compartilhar suas experiências com os
graduandos e comunidade, além de
discutir temas tão necessários para esse
momento”, explicou Wellington.
Para a aluna Isabella Corrêa, que cursa o
último período de Jornalismo no Uniﬂu,
foram selecionados pela organização do
evento ótimos convidados. O conteúdo
foi excelente para o conhecimento e
crescimento proﬁssional.
Além de palestras em formato de lives,
o evento ainda ofereceu 5 oﬁcinas gratuitas aos alunos e comunidade, que foram
realizadas de forma virtual, pela plataforma google meet. Uma das oﬁcineiras foi a
jornalista e Inﬂuencer nas redes sociais
Monique Vasconcelos, explicou em sua
oﬁcina “Tendências Digitais para a Prática
das Atividades Jornalísticas”, o quão
importante é se adaptar e oferecer novas
experiências na produção de conhecimento.
— Para mim, foi uma grande honra
participar da 30ª Semana da Imprensa,
que teve convidados tão especiais.
Mesmo em meio à pandemia, em que

todos nós estávamos em quarentena, a
organização conseguiu fazer esse evento
tão importante para os alunos e sociedade
em geral. Um evento plural, participativo e
totalmente tecnológico — aﬁrmou Monique Vasconcelos, jornalista e Digital
Inﬂuencer, convidada para ministrar uma
das oﬁcinas.
Para a coordenadora do curso de Jornalismo, Simone Barreto, a realização da 30ª
Semana de Imprensa totalmente virtual foi
uma experiência ímpar tanto aos alunos
quanto aos proﬁssionais. “Foi excelente
realizar um evento de 5 dias, com duas
atividades paralelas em cada dia. Tivemos
mais de mil pessoas circulando entre as
salas virtuais abertas para discutir temas
tão relevantes para a imprensa nacional e
local. Ouvimos as experiências de sucesso
de nossos egressos que já ganharam o
mundo e estão fazendo jornalismo nos
grandes centros e isso é estimulante aos
nossos alunos e gratiﬁcantes a nós como
curso e instituição de ensino superior”,
ﬁnalizou a coordenadora.

14

MAISUNIFLU

Direito inicia semestre com expectativas e
novas ideias para o projeto Café Jurídico
de Direito, o que serviu de combustível ao
corpo

docente

para

elaborar

outras

propostas de atividades. “Encerramos o
primeiro semestre de 2020, um semestre
desaﬁador, cheio de situações acadêmicas
inesperadas e que exigiu, mais do que
nunca, compreensão e resiliência por parte
de docentes e alunos. A pandemia da

Café Jurídico

covid-19 nos fez vivenciar adaptações
inesperadas, nossos docentes e colaboradores não pouparam esforços, para que o
ensino continuasse sendo realizado com a
qualidade jurídica estabelecida em nosso
curso. O primeiro semestre foi um processo de adequação e aprendizagem. Superamos desaﬁos, aprimorando nossa capaci-

Em busca do aperfeiçoamento e troca de

professora Inês Ururahy, um dos objetivos

experiência entre os alunos e professores

do projeto Café Jurídico é, sem dúvida,

do curso que exercem também a prática

fortalecer os vínculos entre o corpo discen-

jurídica no seu dia a dia, o curso de Direito

te e docente. Por esta razão, na primeira

Uniﬂu lançou no primeiro semestre de

temporada, convidamos apenas professo-

2020 o projeto “Café Jurídico”, uma rodada

res do Curso de Direito do UNIFLU, ressal-

de conversa exclusiva aos acadêmicos de

ta-se, muitos ex-alunos da instituição.

Direito da Instituição. O projeto aconteceu

- É importante ressaltar que, malgrado a

por meio de encontros semanais com

restrição quanto aos convidados, o Café

transmissão on-line e em tempo real na

conquistou o timbre da pluralidade, na

plataforma Google Meet, sempre às 17h.

medida em que, como sabido, o Direito

O ciclo de palestras obteve vagas limita-

conta com uma plêiade de ramos. Assim,

das contabilizadas de no máximo 200

ouvimos advogados, procurados, defenso-

vagas, dependendo de cada evento.

res, delegados e promotores, cada um

Participaram os professores do curso de

com sua experiência proﬁssional e institu-

Direito Tiago Reid, Antonio Neto, Marcelo

cional, o que foi deveras enriquecedor –

Lessa, profª Célia Maria Nogueira, Jeferson

contou a Coordenadora.

Fernandes,

Marcus Vinícius

Alexandra

Lessa,

Filgueiras,
Andrade,

Graças a experiência bem sucedida, o

Daiana Ataíde, Margaret Miller, Daniel

curso de Direito já está preparando

Rangel, Márcio Caldas, Luiz Francisco,

novidades para o segundo semestre de

Christiano Fagundes e Rafael Crespo, um

2020. Para Inês Ururahy, mesmo com os

dos idealizadores do Café Jurídico.

desaﬁos impostos pela pandemia, foi

Suelange

De acordo com a Reitora do Uniﬂu e
Coordenadora do Curso de Direito, a
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

possível contabilizar um saldo muito positivo entre as atividades acadêmicas no curso

dade de reestruturar e ressigniﬁcar nossa
vida acadêmica, ultrapassando os obstáculos impostos pelo cenário atual”, explicou.
Uma das novidades para o segundo
semestre de 2020 é a continuidade do
projeto “Café Jurídico”. De acordo com a
coordenadora do curso, nesta segunda
temporada, o espectro de convidados será
ampliado, dando chance, inclusive, aos
alunos, para que façam exposições sobre
temas jurídicos. “O projeto Café Jurídico
do UNIFLU inﬂuencia sobremaneira a
realidade do Curso de Direito do UNIFLU.
À guiza de exemplo, menciona-se o fato de
o Café ter se consolidado como um espaço
de fomento ao debate temas jurídicos
relevantes. Dito de outra forma, o Café
estimula a reﬂexão e a construção de um
raciocínio crítico. Outrossim, no Café, além
de debater o Direito e suas teorias, há
momentos de descontração, que envolvem alunos e professores, o que torna o
ambiente acadêmico mais leve, mesmo
em momentos difíceis, como o presente”
ﬁnalizou Inês Ururahy.
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