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Fake News e pós-verdade em debate
na 31ª Semana da
Imprensa
Tradicional na instituição, o evento promovido pela

Associação de Imprensa Campista (AIC) em parceria
com o Centro Universitário Fluminense (UNIFLU)

chegou a 31ª edição em 2021. O tema central desta

vez foi “Checagem jornalística em tempos de Fake
News e Pós-Verdade”.
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INCLUSÃO E DOCÊNCIA ESPECIAL SÃO TEMAS
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Inclusão e Docência Especial são temas
discutidos na Semana Acadêmica do
Curso de Pedagogia
O curso de Pedagogia do Centro Universitário Fluminense

relevância para os estudantes de Pedagogia, sobretudo porque

(UNIFLU) realizou no último mês de maio, dos dias 17 a 21, sua

“é cada vez mais urgente garantir uma inclusão de fato, questão

Semana Acadêmica - evento virtual que contou com a participa-

que passa necessariamente pela tomada de consciência dos

ção dos alunos, professores e proﬁssionais da educação do Muni-

proﬁssionais que atuam na escola”.

cípio de Campos e região. Na programação, palestras sobre

Dando sequência à programação, no segundo dia do evento, a

Tecnologias para uma Escola Inclusiva no TEA; Efetivação de

professora Rachel Klem mediou um debate sobre educação e

Escolas que Educam e Cidades que Geram Cultura; Docência

cultura no Município de Campos que contou com a participação

Especial com Crianças Atípicas e Suas Infâncias; o Ser Pedagogo

do Presidente da Comissão de Cultura de Campos e Especialista

e a Importância do Lúdico na Formação das Infâncias.

em Ciências Sociais Integradas, Maicon da Silva Cruz. No terceiro

Já na abertura do evento, a professora convidada – doutoranda

dia de evento, o tema discutido pela professora convidada Maria

em Cognição e Linguagem da UENF - Fabrízia Miranda de

Luíza Brotinho Vieira levantou a discussão sobre crianças atípicas

Alvarenga falou sobre os desaﬁos e as possibilidades presentes

e suas infâncias. Nesta oportunidade, discutiu-se sobre as respon-

construção de uma escola inclusiva. Para a Coordenadora do

sabilidades das instituições de ensino na garantia de uma educa-

Curso, professora Manuela Hentzy, esta é uma temática de grande

ção que considere as diferenças.

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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Curso de Odontologia Realiza Semana
Acadêmica

O curso de Odontologia do Centro Univer-

atuais e que apresentam extrema relevân-

sitário Fluminense (UNIFLU) realizou nesse

cia para o momento atual da proﬁssão, e

semestre a sua semana acadêmica. O

que contemplasse os alunos desde o 1º ao

evento virtual foi realizado no último mês

9º período, além de também buscarmos

de maio, dos dias 17 a 20, pela plataforma

alcançar a comunidade odontológica da

YouTube no canal ‘Pensamento Acadêmi-

região com essa programação variada”,

co’, do UNIFLU. A semana acadêmica ofere-

aﬁrmou.

ceu ao corpo docente palestras com temá-

O Pró-Reitor do UNIFLU, Dr. Christiano

ticas variadas, abordando temas da área

Miller, destaca que a pandemia trouxe

como ‘Assistência odontológica domiciliar

novos desaﬁos para a realização do evento

antes e pós-pandemia’, ‘Harmonização

a realização do evento. “Apesar do momen-

Orofacial: aspectos éticos e legais’, ‘Impac-

to difícil, que requer a realização da semana

to do tratamento ortodôntico na face’ e

acadêmica

‘Resina composta: transformando sorrisos

consegue cumprir seu papel de maneira

sem nenhum desgaste’. O evento contou

bastante satisfatória e importante. Isso só é

com a participação de diversos palestran-

alcançado pelo esforço conjunto do corpo

tes, incluindo Drª. Ada Lavor, Dr. Casimiro

discente e docente”, declarou. O coordena-

Abreu Possante de Almeida, Dr. Rogério

dor Rafael destaca também que o formato

Pedrosa, Dr. Marcelo Venturinelli e Dr.

virtual do evento trouxe novas oportunida-

Renato Voss.

des. “O formato online nos traz a oportuni-

Na abertura do evento, o coordenador do

dade de receber palestrantes como a Drª.

curso, Rafael Gomes Côrrea Silva, destaca

Ada Lavor, que está em Campinas, e prova-

que a instituição realizou as escolhas dos

velmente teríamos diﬁculdade de contar

temas com foco na relevância atual para o

com sua participação se o evento ocorresse

ensino acadêmico. “Buscamos trazer temas

presencialmente”, disse.

virtualmente,

a

instituição

Autores campistas protagonizam em projeto no curso de Letras
O curso de Letras do Uniﬂu está sempre inovando. A graduação

estava aí a oportunidade de aprender junto com meus alunos esse

lançou no primeiro semestre de 2021 o projeto “Literatura Regional”

tema tão importante”, contou, acrescentando que os encontros ainda

para os alunos do 7º período. A iniciativa foi idealizada pelo coorde-

aguçaram a sensibilidade poética dos alunos. “Ganhamos todos com

nador do curso Christiano Fagundes, e pelo professor Erivelton

essa experiência fascinante. São muitas histórias que não constam em

Rangel de Almeida, e trouxe como propostas transformar as aulas em

livro nenhum”, completou.

uma programação diversa com convidados regionais ligados à área

A aluna Fernanda Pessanha ressaltou como o projeto ampliou seu

da literatura, tais como as professoras Dra. Analice Martins e Ana Lúcia

conhecimento acerca da literatura campista e a inspirou. “Através do

Tavares e os escritores João Vicente Alvarenga e Winston Churchill

projeto eu pude perceber o quanto a cidade de Campos dos Goyta-

Rangel.

cazes é rica de autores incríveis. Ter contato direto com esses grandes

As aulas ao longo do semestre exploram a literatura de Campos e

nomes da literatura campista, poder conhecer suas histórias, suas

envolvem os alunos no aprendizado, ouvindo diretamente de

inspirações, de onde nasce a poesia em suas obras, me inspirou

grandes autores da região e de professores especializados em sua

profundamente na literatura”, aﬁrmou.

bibliograﬁa suas histórias e relações literárias. “Pensamos em

Fernanda contou também que o projeto teve grande impacto em sua

escolhas que pudessem contemplar de forma diversiﬁcada os vários

formação pedagógica e poética. “Tornei-me também ainda mais

atores de nosso cenário literário regional, aqueles que já se foram e

poeta e apaixonada pela minha terra depois de todas as palestras

que se encontram entre nós, passando pelos vários gêneros

incríveis. Enquanto futura educadora, sinto a necessidade de levar

literários”, revelou Erivelton.

grandes nomes como Antônio Roberto, Arlete Sendra, João Vicente,

O projeto já está dando frutos e inspirando alunos. O professor Erivel-

José Cândido de Carvalho e tantos outros para a sala de aula como

ton conta que os encontros foram uma grande oportunidade. “Duran-

forma de valorização da arte que nós produzimos. Enquanto campis-

te a minha graduação em Letras não estudei Literatura Regional. Ao

ta, sinto como se tudo isso ﬁzesse parte da minha história, e faz”.

receber o convite do nosso coordenador não pensei duas vezes,
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Fake News e pós-verdade são debatidos na 31ª
Semana da Imprensa
Tradicional na instituição, o evento promovido pela Associação de

No dia 09, a exposição da oﬁcina teve como tema “Uso de dados

Imprensa Campista (AIC) em parceria com o Centro Universitário

públicos no Jornalismo”, com o jornalista Gustavo Smiderle e às 20h,

Fluminense (UNIFLU) chegou a 31ª edição em 2021. De 07 a 11 de

a jornalista com especialização em Comunicação, Cultura e Lingua-

junho, de forma virtual, alunos, professores e proﬁssionais da comuni-

gem/Uniﬂu e mestra em Cognição e Linguagem/Uenf, Liliane Barreto,

cação se reuniram de forma virtual, para participarem das oﬁcinas e

apresentou palestrou sobre “Fake news, bolhas ideológicas e pós-ver-

palestras sobre o tema “Checagem jornalística em tempos de Fake

dade no contexto da Covid-19 no Brasil”, mediada pela professora do

News e Pós-Verdade”. As palestras ocorreram de segunda a sexta-fei-

curso de Jornalismo Jacqueline Deolindo.

ra, sempre às 20h, com transmissão pelo canal do Uniﬂu no Youtube

Já no dia 10, o jornalista e professor, Mozarth Dias, apresentou a

“Pensamento Acadêmico”. A programação também foi transmitida

oﬁcina intitulada “Startups e inovação no Jornalismo” e às 20h, a

pela TV Câmara, no canal aberto 19.3. Este ano o evento também

analista de distribuição do projeto ÉNois Conteúdo, Gabriella

recebeu o apoio do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Estado

Mesquita, realizou a live “ÉNois na checagem de conteúdos jornalísti-

do Rio de Janeiro.

cos”, mediada pelo professor do curso, Vítor Menezes.

A programação de abertura oﬁcial, realizada no dia 07, contou com

Para fechar a programação da 31ª Semana da Imprensa, foi ministra-

a participação do presidente da AIC, Wellington Cordeiro, a coorde-

da no dia 11, a oﬁcina “Produção de crônicas jornalísticas e literárias”,

nadora do curso de Jornalismo, Simone Barreto e com o presidente

com o jornalista Vitor Menezes e às 20h, o fotógrafo, designer e

do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Estado do Rio de Janeiro,

pesquisador, Leonardo Vasconcelos, ministrou a palestra “Manipula-

Mário Sousa. Além da live de abertura, também foi ministrada aos

ção fotográﬁca na imprensa de ontem e hoje”, mediada pelo profes-

alunos a oﬁcina de escrita e edição de texto jornalístico, com a

sor do curso de Jornalismo, Mozarth Dias.

jornalista Suzy Monteiro, através da plataforma Google Meet, um
pouco m ais cedo, às 18h40.

O aluno do quinto período de Jornalismo, Gabriel Carneiro, ressaltou a importância da Semana da Imprensa para o seu aprendizado, “A

No dia 08, às 18h40, a antropóloga Thais Nascimento promoveu a

Semana da Imprensa sempre contribui muito para o nosso aprendiza-

oﬁcina com o tema “Construção do Artigo Cientíﬁco” e às 20h, foi

do, principalmente por abordar tópicos que queremos trabalhar ou

realizada a palestra “Checagem de notícias na imprensa local” que

até desconhecemos. O mais importante dessas palestras e oﬁcinas é

contou com a participação da editora do site Folha 1, do jornal Folha

que vão sanando algumas dúvidas que temos”. Para o graduando, o

da Manhã, Joseli Mathias e a editora de conteúdo de redes sociais do

evento ajudou muito para que os alunos tenham mais certeza e

jornal Terceira Via, Ulli Marques. A live foi mediada por Thais Nasci-

clareza na hora de escolher a função que irá exercer no mercado após

mento, professora do curso de Jornalismo.

a formação.
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Palestra sobre a Lei Orgânica estimula participação
dos alunos de Pedagogia
Com o tema “A lei Orgânica do município

envolvem o tema devem ter a participação

de Campos dos Goytacazes”, a Presidente da

do proﬁssional da educação”, enfatizou a

Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima,

coordenadora Manuela.

Maria Auxiliadora Freitas, realizou, no dia 22

A aluna Edilane Leão do 3° período de

de abril, a palestra organizada pelo Centro

Pedagogia explicou que a palestra foi funda-

Universitário Fluminense (UNIFLU) para os

mental para o seu aprendizado. “Pude apren-

acadêmicos da área de pedagogia. A exposi-

der mais qual a real função e contribuições

ção utilizou como ferramenta a plataforma

que um cargo de Vereador(a) deve ter na

on-line Google Meet. Alunos e professores
do curso ouviram atentamente a explanação

LEI ORGÂNICA

sociedade, contribuindo com o meu crescimento proﬁssional e social”.

sociedade e tem papel fundamental, por isso

Para a professora do curso de Pedagogia,

De acordo com a coordenadora e professo-

a interação nessas discussões é um passo

Márcia Luzia, é fundamental que os estudan-

ra do curso de Pedagogia da instituição,

importante, pois prepara os alunos para o

tes entendam como se dá a instalação de

Manuela Hentzy, a palestra teve como objeti-

mercado de trabalho e permite uma visão

uma Comissão para o exercício democrático

vo trazer aos discentes a importância da

mais holística. “A pedagogia é uma área que

da elaboração de uma Lei. “O propósito da

participação das discussões que inﬂuenciam

trata do processo de aprendizagem e de

palestra foi motivar os futuros professores

os rumos de nossa cidade. “A democracia

transferência de conhecimento. As discus-

que cursam Pedagogia para que entendam a

exige participação. Trazer os nossos repre-

sões orçamentárias e das políticas públicas

importância de conhecer e participar das

sentantes para falar sobre as políticas

de nosso município precisam de instrução

políticas públicas, uma vez que a voz de

públicas que estão em andamento sensibili-

para serem aplicadas. Perceber isso sensibili-

todos precisa estar garantida nas decisões

za os alunos para esses temas e fortalece a

za o futuro proﬁssional de pedagogia, dando

que deﬁnem os destinos dos cidadãos do

coletividade”, informou a coordenadora da

profundidade às questões pedagógicas,

nosso país, pois a Legislação Educacional é

graduação.

pois a educação básica é uma das responsa-

direito e dever de todo cidadão”, ressaltou a

bilidades do governo local e as decisões que

professora.

da convidada e suas experiências.

Segundo Manuela, o Uniﬂu está inserido na

Curso de Direito do Uniflu realiza projeto
de preparação para concursos
O curso de Direito do Centro Universitário Fluminense (Uniﬂu)

ex-alunos do Uniﬂu que alcançaram aprovação em concursos

realizou neste semestre o projeto extensivo ‘Preparação Permanente

públicos e atuam como juízes, promotores e delegados, trazendo

para Concursos’, o PPPC. As aulas foram iniciadas no último mês de

aos alunos debates relevantes na área. “São abordados temas atuais

Abril, sendo desenvolvidas de forma on-line em encontros quinze-

e de grande relevância para a construção crítica do conhecimento

nais aos sábados. O programa oferece ao corpo docente uma troca

jurídico, mantendo assim a motivação do aluno em alta e garantindo

de experiência com egressos do curso em sua programação focada

chances maiores de passar em um concurso público”, completou.

na preparação para aprovação em concursos públicos, abordando

Drª. Inês ainda ressalta a importância do projeto para a formação dos

diversos temas atuais da área do Direito, como ‘Controle de Constitu-

alunos. “O Curso de Direito comporta uma área de atuação bastante

cionalidade’, ‘Prisão em Matéria Penal’ e ‘Controle de Administração

ampla, o que costuma ser um atrativo diante da ﬂexibilidade que

Pública’, entre outros, além de realizar sorteio de livros, indicações

proporciona ao futuro bacharel. Um percentual dos alunos tem por

bibliográﬁcas e atividades complementares.

objetivo a aprovação em concurso público o que exige um planejado

A coordenadora do curso de Direito do Uniﬂu, Drª. Inês Cabral

estudo”, explicou.

Ururahy, destaca que o corpo docente do projeto é formado por
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ
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2021 com foco especial na
Pesquisa e extensão

O Centro Universitário Fluminense
(UNIFLU) lançou em 2021 dois programas
de incentivo à pesquisa. O primeiro é o
Programa de Iniciação Cientíﬁca e Tecnológica Uniﬂu (PIC&T UNIFLU), voltado ao
estímulo à pesquisa acadêmica discente.
O segundo programa é o Programa de
Extensão Comunitária Uniﬂu (PROEX
UNIFLU), que busca consolidar a cultura
extensionista na instituição e entre seus
públicos, promovendo a formação do
estudante, a qualiﬁcação do professor, de
técnicos administrativos e o intercâmbio
com a sociedade. Editais foram abertos
para os alunos do Uniﬂu se inscreverem
desde o dia 12 de Abril, encerrando no
dia 12 de junho. As informações sobre os
dois programas, bem como pré-requisitos, lista de documentos para inscrição
estão no site do Uniﬂu (www.uniﬂu.edu.br).
O prazo de execução da pesquisa é de um
ano e no decorrer do processo o aluno
deve apresentar dois relatórios e participar do Seminário de Iniciação Cientíﬁca/Mostra de Extensão do UNIFLU. Os projetos buscam consolidar a cultura de
pesquisa na instituição, promovendo a
comunicação cientíﬁca entre docente,
discente, o UNIFLU e outras instituições.
Centro Universitário Fluminense – Campos dos Goytcazes/RJ

Segundo a coordenadora de Pesquisa e
Extensão, Jacqueline Deolindo, a pesquisa e a extensão têm como objetivo contribuir para a formação dos discentes
enquanto cidadãos plenos, críticos, éticos
e comprometidos com os problemas e
demandas da sociedade brasileira, tendo
em primeiro plano a região e a comunidade em que estão imediatamente inseridos. “A pesquisa e a extensão possibilitam
tudo isso ao envolverem o aluno nos
processos de produção do saber, tornando-o protagonista de projetos que envolvam seus principais gostos, interesses e
curiosidades. Além disso, dão a ele a
oportunidade de aprender com o orientador, alguém mais experiente e que servirá
como tutor nessa jornada do jovem
cientista”, aﬁrmou Jacqueline.
A coordenadora também destaca a importância da iniciação cientíﬁca para o Uniﬂu.
“A instituição cumpre com a oferta desses
programas no seu compromisso com a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa
e a extensão, tanto para devolutiva dos
benefícios do conhecimento produzido
quanto para se aproximar e aprender com
os saberes dessa mesma comunidade”,
explicou.

Para o corpo discente, os projetos
também são uma grande oportunidade.
“O aluno tem diante de si a oportunidade
de ser produtivo no que se refere à aquisição do saber, ele não apenas recebe o
que é passado pelo professor mas se
lança ativamente à descoberta, ao desenvolvimento de uma metodologia, a um
estudo crítico de uma realidade que passa
ser muito mais próxima, adquirindo muito
mais maturidade e maior autonomia”,
aﬁrmou Jacqueline.
O discente interessado deve desenvolver
ou associar-se ao projeto de um professor,
que será seu orientador ao longo do
projeto. A realização da inscrição será
responsabilidade do docente. Para
efetivar a inscrição, o aluno precisará
apresentar comprovante de matrícula no
semestre corrente, cópia do documento
de identidade com foto, declaração de
não-vínculo empregatício, histórico com
C.R. (se estudante do 2º período em
diante), cópia do CPF, termo de compromisso e cópia de seu currículo Lattes.
Além disso, para o PIC&T também será
preciso da carta de aceite do orientador e
para o PROEX é necessário a carta de
aceite do coordenador da ação extensionista e do orientador.
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Curso de Direito Uniflu participa do
3º WEBINAR ‘CAARJ 4.0’
O curso de Direito do Centro Universitário

disciplina e muito estudo e a participação em

Fluminense (UNIFLU) marcou presença na

eventos dessa natureza é de muita importân-

programação do 3º webinar‘CAARJ 4.0 nas

cia para que o proﬁssional do Direito esteja

Faculdades – Regiões Norte e Noroeste’ com

sempre atualizado”.

a apresentação da palestra intitulada ‘Dano

A palestra realizada pelo UNIFLU apresentou

Moral Trabalhista’. O evento virtual foi realiza-

o tema ‘Dano Moral Trabalhista’, e discutiu os

do no último dia 29 de abril, pelo canal da

tipos de assédio moral trabalhista. “No

CAARJ na plataforma YouTube, e buscou

contrato de trabalho, os sujeitos não estão

promover uma comunicação direta entre a

em situação de igualdade, uma vez que o

Ordem de Advogados do Brasil (OAB) e os

empregado é o mais fraco, ou seja, o hipos-

estudantes de Direito no interior do Rio de

suﬁciente, e isso acaba tornando-se um

Janeiro. A Caixa de Assistência da Advocacia

campo bastante fértil para que ocorra o

do Estado do Rio de Janeiro (CAARJ), é

assédio moral”, explicou a coordenadora do

instituição própria da OAB-RJ criada em

curso de Direito, Dr.ª Inês Cabral Ururahy de

1942 por decreto pelo ex-presidente da

Souza, que também participou do evento. A

República Getúlio Vargas e oferece aos

programação contou com mais temas de

advogados, advogadas e seus dependentes

diversas áreas do Direito, como a ‘argumen-

benefícios de lazer, cultura, entretenimento e

tação jurídica’ e a ‘capacitação do advogado’.

outras atividades.

A 3ª edição contou ainda com uma novida-

De acordo com o professor do UNIFLU e

de: os alunos participantes receberam uma

palestrante do evento, Christiano Fagundes,

carteira de adesão à CAARJ trazendo benefí-

a participação do curso em eventos como

cios ao discente, como a participação em

esse tem expressiva a relevância tanto para

eventos acadêmicos com certiﬁcadoe a

que o corpo docente quanto para o discente,

possibilidade de descontos em empresas

pois proporciona muita atualização quanto a

conveniadas à CAARJ.

legislação. “A legislação está em constante

A aluna do 6º período de Direito Cíntia

alteração. Tivemos, por exemplo, a Reforma

Gomes da Silva ressaltou a importância da

da Previdência Social, a Reforma Trabalhista,

participação em programações da OAB.

alterações recentes no Código Penal, na Lei

“Eventos como esse nos estimulam a seguir

de Licitações, ou seja, o ordenamento

carreira e nos ajuda muito na ﬁxação de

jurídico brasileiro sofre mudanças quase que

conhecimento”, aﬁrmou Cíntia.

diariamente. Tudo isso exige dedicação,
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