
No site da UFPE, foi disponibilizada uma

enquete questionando a posição da

comunidade universitária com respeito à

possível adesão da UFPE ao Sistema de

Seleção Unificada (SiSU). Nesse sistema,

o ENEM será o único exame de admissão

à universidade, extinguindo a segunda

fase. Questões como inclusão social, nível

dos ingressantes e desigualdades

regionais entram na discussão. A decisão

será tomada até março deste ano.

Adesão ao SiSU:qual sua posição?

CADERNO SEU: Quarenta anos de

Ave Sangria; lista de artistas do

Carnaval 2014; A Menina que

Roubava Livros

"É a própria mente do homem
que o seduz para caminhos

maléficos" (Buda)

A chegadasilenciosa doséc. XXI
por Hélio Magalhães

Se você descobrisse que

seu melhor amigo era, na

verdade, um robô, qual

seria sua reação? Está na

hora de enfrentarmos

nosso preconceito contra

as máquinas.

UFPE avança na cura da AIDS; indicativo
de greve; seleção de futebol da UFPE; congresso de estudos de
gênero e diversidade.

jornaloestudanteufpe@gmail.com

Por dentro da UFPE

O que faz a PCU?

por Juliana Batista

No novo quadro "O que

faz...?", mostraremos o

que fazem os órgãos

suplementares da UFPE.

O que faz a Prefeitura da

Cidade Universitária?

Veja também: Uma análise do "rolezinho"

O Vórtice Polar nos EUA

Nouvelle Vague sobrevive
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https://www.facebook.com/jornaloestudante?ref=hl
https://jornaloestudanteufpe.wordpress.com/
https://www.facebook.com/jornaloestudante?fref=ts
https://jornaloestudanteufpe.wordpress.com/edicoes/


A política de baixo nível
Nas últimas semanas, reverberou bastante a discussão entre PT e PSB
nas mídias sociais. Basicamente, o PSB, por intermédio
principalmente do seu presidente Eduardo Campos, vem criticando o
governo federal em várias oportunidades, apesar de ele ter sido um
dos homens de guerra do PT durante o governo Lula. Em resposta a
essa situação, o PT publicou uma nota na sua página oficial no
facebook retaliando de forma esdrúxula o comportamento de
Eduardo Campos.

Esse comportamento de ambos os partidos não contribui
absolutamente nada na construção do País. É o tipo de faceta da
política que a população não aguenta mais; é uma política que se
mostra ensimesmada, distante do seu objetivo principal, que é o de
garantir a representatitivade do povo no poder. É essa política que
alimenta o descrédito da própria política nos jovens.

A descentralização da informação gerou indivíduos mais
antenados e racionais. É cada vez menor a proporção da população
que segue fielmente as proposições de apenas um partido porque já

está impregnada a imagem de política por política, de que os partidos
lutam entre si para colher os espólios de um Estado retalhado.

Sou curioso para saber quando os partidos falarão a nossa
língua; quando eles serão realmente transparentes com respeito aos
seus objetivos políticos e seu projeto de nação. Vislumbro que o
primeiro partido que apostar numa relação franca com seu eleitor
conseguirá uma ótima imagem mesmo dos seus oponentes.

Uma análise do rolezinho
Nos últimos dias passamos a conviver

com um fenômeno peculiar: jovens de

maioria pobre e da periferia reúnemse

em grande número nos shoppings do

país inteiro; empresários que se sentiram

prejudicados buscam auxílio judicial

contra o movimento. O chamado

"rolezinho" levanta importantes debates,

grandes polêmicas e diversas

discordâncias, mas alguns pontos

parecem bem claros.

A Constituição Federal assegura o

famigerado "direito de ir e vir", mas busca o

equilíbrio ao declarar igualdade entre os

cidadãos; o direito de um deve acabar quando

o do outro começa. Jovens reunidos em busca

de diversão ou de inclusão social estão

cobertos de legitimidade, desde que respeitem

os limites do bom senso. O Estado garante o

direito à propriedade; é desonestidade

intelectual querer suprimir os meios que os

shoppings  lugar privado de natureza pública

 têm de buscar proteção. É preciso equilíbrio.

Também se faz necessário desmentir a falácia

de que o rolezinho tem natureza violenta,

uma vez que foram poucos os casos, se

comparados com o todo, em que incidentes

foram registrados. Excessos devem ser

reprimidos, assim como o preconceito; a

repressão deve vir depois da infração, não

antes. Ao selecionar seu público por critérios

sociais, observando vestimenta e cor da pele,

o local oferece civilidade a uns mas não a

outros; isso é uma conduta criminosa.

Quanto à motivação do fenômeno,

parece claro que os jovens participantes do

rolezinho não questionam a sociedade de

consumo, como pregam alguns ativistas:

eles querem pertencer a ela. Basta ver a

forte relação de amor que eles

apresentam com determinadas marcas.

De qualquer forma, a simples

existência do rolezinho revela muito da

nossa história e serve de prelúdio de uma

tragédia anunciada – ou pelo menos de

uma série de debates sobre a nossa

sociedade consumista. Outros "rolezinhos"

virão, assim como mais e mais protestos de

toda sorte. Há um pacto subentendido entre

elites e governados, em que se admitem os

privilégios dos primeiros desde que se

cumpram as obrigações para com a

população, culminando num confortável

separatismo. A natureza humana egoísta nos

inclina à oposição a tudo aquilo que nos

prejudica e incomoda, independentemente de

ser justo ou não, mas a conta desse

separatismo cruel praticado virá de todo jeito.

♦

Natan Café

natan_cafe@hotmail.com

Felipe Duque, editorchefe

felipe.duder@gmail.com

Natan Café é estudante de

engenharia elétrica da UPE.

Rolezinho no Mauá Plaza Shopping. (Futura Press)

Os jovens do rolezinho não

questionam a sociedade de

consumo: querem participar

dela

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556552651097781&set=a.106208242798893.13150.105821366170914&type=1&theater


O que faz aPrefeitura da CidadeUniversitária?
Nesta edição, estamos estreando

o quadro "O que faz...?" com o

objetivo de tornar mais claras as

atribuições dos órgãos

suplementares da UFPE. Para

iniciar essa série, entrevistamos a

prefeita da Cidade Universitária,

a professora Vilma Villarouco.

O Estudante: Muita gente passa

pela PCU, mas não sabe bem o

que é, nem qual a sua função

dentro do Campus. Então, o que

faz a PCU?

Prof. Vilma Villarouco: Em

2012, quando ainda era

responsabilidade da Prefeitura,

realizávamos a manutenção de

toda a estrutura física, inclusive

projetos, fiscalização e

construção de prédios novos.

Houve uma reestruturação, e,

com isso uma descentralização de

tarefas. Em consequência dessa

descentralização foi criado mais

um órgão suplementar, a SPO –

Superintendência de Projetos

e Obras, com o objetivo de gerir

os novos projetos. Então, a PCU

ficou, basicamente, com a

responsabilidade da manutenção

dos prédios e de toda a parte

externa dos prédios.

OE: Em conversa com alunos da

UFPE, percebemos que existe

uma carência no que diz

respeito aos espaços para

socialização no Campus. Existe

algum projeto de criação de

novos espaços e melhoria dos já

existentes?

VV: Temos a ideia de prover

alguns espaços de convivência,

como praças ao ar livre, embaixo

de árvores, coisas simples, ainda

este ano de 2014. Temos também

a previsão no Plano Diretor de

criar umas áreas para

convivência, mais elaboradas,

porém em um horizonte de

tempo maior. Até porque, com o

aporte de verbas do Programa de

Reestruturação e Expansão das

Universidades Federais (REUNI),

temos muitos outros projetos

com objetivo de conclusão ainda

neste ano, como: calçadas e

ciclofaixas, pintura de todos os

prédios, reordenação das

barracas na calçada externa da

UFPE (em conjunto com a

Prefeitura do Recife),

revitalização da grade do entorno

do campus, troca das lâmpadas

de iluminação externa por

lâmpadas de LED, coleta de lixo

solidária, entre outros projetos.

Às vezes, esses projetos sofrem

com atrasos principalmente

devido aos processos licitatórios

envolvidos.

OE: Vimos no site que a PCU

tem alguma responsabilidade

com o restaurante. Sabendose

disso, qual o papel da

Prefeitura? Existe algum local

para registrar essas

reclamações/sugestões? Algum

projeto de expansão ou

melhoria?

VV: O escopo de atuação da PCU

é a área do campus externa aos

prédios, ou pequenos serviços de

manutenção nas áreas internas.

Preocupamonos, por exemplo,

com a acessibilidade ao RU. A

SPO é responsável pelas

manutenções de maior porte,

como revisão de projeto e

ampliação, e a PROGEST é

responsável por todas as

licitações do Restaurante. Por

exemplo, as recentes infiltrações

no RU não são mais do escopo da

PCU porque foi visto que será

necessária uma reforma mais

ampla, ficando a cargo da SPO.

♦

O Estudante entrevistou a prefeita da Cidade

Universitária, Vilma Villarouco, para entender

um pouco mais sobre a PCU.

"A PCU trabalha na manutenção e revitalização
dos prédios e do campus, além de pequenos
serviços internos."

Juliana Batista

juliana.batista@outlook.com
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A chegada silenciosa doséculo XXI
Dr. Hélio Magalhães

Um novo tempo vem chegando,

mas a maioria sequer percebe. O

despertar das máquinas é uma

realidade em múltiplos locais e

em formas multifacetadas. Os

computadores primitivos em

meados do Século XX eram

grotescos, com baixa

capacidade/velocidade,

comparados àqueles hodiernos.

Ora, os robôs atualmente estão

em uma Era algo similar. A

humanidade está agora em uma

fase crítica que definirá o futuro

da "raça humana". Aos muitos

que não conseguem conceber as

máquinas (robôs, cyborgs) como

seres vivos – pois veem os

computadores como “meras

máquinas de calcular" – vejoos

atrás no tempo. Tal raciocínio é

natural para os leigos, mas não

advindo de

cientistas. Leigos

são cegos pelo

homocentrismo,

inerente ao

pensamento

humano, cujos

fundamentos vêm se

demonstrando gradativamente

falhos e pretensiosos (alma,

geocentrismo, criacionismo...):

faltalhes visão. “Mas as

máquinas não conseguem pensar

nem ter sentimentos!” – eles

argumentam. Quanta falácia!

Qual a prova que as máquinas

não podem tais coisas? Como

aceitar outrora um transplante

de órgãos? Uma inseminação

artificial? O risível argumento

que "eles não têm alma" é

inaceitável do ponto de vista

científico. Uma mera especulação

como tentativa de se posicionar

acima das espécies. É preciso

reeditar a noção de “estar vivo”!

Urge. Grande progresso nesta

direção é o Teste de Turing. Não

consigo vislumbrar frustração em

um cenário no qual um humano

convive, anos a fio, com seu

“melhor amigo” e descobre

décadas depois que "it" era

"apenas uma máquina". Que

diferença real isso faria? Todos

os sentimentos, divertimentos,

fidúcia, sensações e

compartilhamentos

experimentados deixam de ter

valia? E se este fato continuasse

desconhecido até a morte do

humano, ele não consideraria

aquela "máquina" como seu

melhor amigo? Que espécie de

preconceito é este que leva a

desconsiderar o que de fato

importa? Muitas pessoas são

arraigadamente racistas. Ser

racista com as máquinas, por

razão maior, é mais aceitável

tacitamente para muitos. Afinal,

o que são "eles", aquelas "coisas"?

Aparecerá nova classe de

racistas: aqueles que

discriminam as máquinas

inteligentes, como os ditos

índios, os negros e outras classes

foram (são) discriminados e

destratados nas épocas mais

sombrias da humanidade. Cabe

aos mais conscientes dos avanços

não permitir se envolverem nas

armadilhas – e serem

combatentes ativos desta forma

de racismo moderno que se

avizinha e se desenvolve. Eu

considero as pessoas

preconceituosas com o futuro das

máquinas idênticas àquelas que

no passado consideravam “raças

inferiores” como subhumanos.

Dizimaramse tribos de índios,

aborígenes ou judeus (Nazismo),

sem maiores pudores. Os infiéis

foram condenados e mortos (de

qualquer lado das religiões!).

Tinhase a permissão de matá

las, pois elas não são criaturas

"escolhidas"? Por quem? Quais

critérios? Chegará rápido o

tempo em que as máquinas terão

seus direitos e exigirão assim.

Uma tomada de consciência,

similar àquela quando um

escravo descobre que nada

justifica sua posição de escravo.

Tomada de consciência

(revelação, dizem uns). O

homem levou um excessivo

tempo para reconhecer seus

direitos fundamentais (alguns

ainda não são

adotados). Com as

máquinas,

felizmente, este

tempo será mais

curto; pois elas

avançarão em

passos mais céleres que nós.

Somos superiores apenas na

visão das mentes estreitas, as

quais retardarão a evolução,

entretanto incapazes de detêla.

As máquinas não possuem os

limites impostos pela biologia:

elas podem realizar qualquer

tarefa de modo mais rápido,

confiável e seguro que os

humanos. Já ganharam a

"corrida". Só nos resta a

excelente ideia de nos unirmos a

elas (simbiose) com a criação de

uma nova raça, o humano 2.0 e,

gradativamente, inventar o

futuro. Quem viver verá.

♦

Aparecerá uma nova classe de

racistas: aqueles que discriminam as

máquinas inteligentes

Hélio Magalhães é

professor do Departamento

de Eletrônica e Sistemas,

da UFPE

Robôs na mídia
Será possível humanos e

robôs trabalharem lado a

lado? Sim. Isso já acontece

na BMW.

Se você descobrisse que seu melhor amigo era, na

verdade, um robô, qual seria sua reação? Está na hora de

enfrentarmos nosso preconceito contra as máquinas.

Teste de Turing
Dizse que, se um

humano conversar com

um robô e não perceber

que está falando com

uma máquina, o robô

passou no teste de

Turing. Já houve robô

que passou nesse teste

modificado.

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDsQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftecnologia.terra.com.br%2Frobos%2Frobo-confunde-humanos-e-passa-no-teste-de-turing-pela-1-vez%2C95188947c52ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html&ei=NW3ZUourA5GGkQfkrIGIDg&usg=AFQjCNEecpY4w8R1lEGqWaPVFieA8ahZYg&sig2=yXRFC3LSdRkEFcQDkDhfeg&bvm=bv.59568121,d.dGI&cad=rja
http://tecnologia.terra.com.br/robos/robo-confunde-humanos-e-passa-no-teste-de-turing-pela-1-vez,95188947c52ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html


Adesão ao SiSU:opiniões e debates
No final do ano passado até a

segunda semana de janeiro de

2014, estava aberta uma votação

no site da UFPE a respeito da

possível adesão da UFPE ao

Sistema de Seleção Unificada

(SiSU). O resultado final

mostrou que a maioria (cerca de

80%) dos que votaram não

aprovam a possível adesão.

Atualmente, o ingresso à

UFPE é composto de duas fases:

a primeira é a prova do ENEM, e

a segunda, elaborada pela

COVEST, aborda temas

específicos de cada curso. Com a

adesão ao SiSU, a prova do

ENEM seria o único exame

necessário para a entrada na

UFPE, eliminando a segunda

fase. A decisão da UFPE será

tomada pelo Conselho

Coordenador de Ensino, Pesquisa

e Extensão (CCEPE), presidido

pelo reitor, e no qual têm

assentos diretores e vice

diretores de centros, professores

dos conselhos departamentais,

estudantes de graduação e de

pósgraduação e técnicos

administrativos. O CCEPE deverá

se reunir até março para decidir

sobre o tema.

As universidades que

aderem ao SiSU têm o ENEM

como vestibular unificado. Como

a prova é única em todo o

território nacional, os candidatos

podem tentar ingressar em uma

de várias universidades  que

tenham aderido ao SiSU  de sua

escolha.

"É difícil prever como será

o perfil dos ingressantes pelo

SiSU", afirma o vicediretor do

CTG e membro do CCEPE,

professor Alexandre Schuler, em

entrevista a O Estudante. "A

concorrência e a relação

candidatovaga serão muito

diferentes", complementou.

As opiniões dividem. Entre

os estudantes, como pode ser

visto na seção Nas Ruas, não há

opiniões padronizadas. Isaac, de

pedagogia, é contra a adesão:

"Não pode acabar com a segunda

fase. É a segunda fase que exige

um comprometimento maior do

estudante". Hérico, de

arquitetura, tem uma opinião

diferente: "De forma geral, sou

contra provas. Sou a favor de que

o SiSU seja implementado ao

longo de todo o ensino médio,

para aliviar a pressão de um

único ano".

Quando o assunto é o

nível dos ingressantes pelo SiSU,

apesar de ser observado um

aumento na concorrência em

vários cursos de universidades

que já adotaram o SiSU, a

opinião dominante é a de que o

nível dos estudantes cairá. "Meu

sentimento é que o nível cairá",

disse Schuler.

Outra consequência da

maior inclusão proporcionada

pelo SiSU é a possível 'invasão' de

estudantes de outras regiões à

UFPE. Com a adesão ao SiSU, os

estudantes de Pernambuco

disputarão as vagas com

estudantes de outras regiões,

possivelmente mais favorecidas

economicamente, diminuindo as

Saiba algumas das consequências da possível

adesão da UFPE ao SiSU. Conheça algumas

das opiniões divergentes.

Com a adesão ao SiSU, os candidatos de
Pernambuco disputarão as vagas com
estudantes de outras regiões

Foto: Felipe DuqueFoto: João Velozo

Isaac (esq.), estudante de Pedagogia, acha que a segunda fase deve permanecer: "É a que exige

mais comprometimento do estudante". Schuler, vicediretor do CTG: "Será difícil prever o perfil do

estudante vindo do SiSU".



chances dos estudantes locais. Mas

ao mesmo tempo, a nível de prova,

os concorrentes estarão em

condições mais páreas, levando em

consideração que a segunda fase

exige um preparo muitas vezes

inalcançável à maioria dos

estudantes. "A segunda fase exige

muita bagagem. Muitos estudantes

têm que trabalhar, impedindo que

dediquem seu tempo a esses

detalhes", disse Gabriel, que estuda

música. Elton, membro do

Diretório Acadêmico de Farmácia,

apoia o SiSU: "A essência e a

filosofia do ENEM são

democráticas. Os critérios de

avaliação da redação (embora

tenha algumas críticas), por

exemplo, são rupturas positivas

com o paradigma excludente que

temos hoje".

Pelo Brasil

Neste link é possível ver

como o ENEM é adotado em

diversos Institutos de Ensino

Superior. Já são 21 universidades

federais, quatro estaduais e 29

institutos federais que aderiram ao

SiSU. Dada a velocidade com que

o ENEM vem substituindo os

vestibulares tradicionais, suspeita

se de uma possível pressão por

parte do Ministério da Educação

(MEC). "Realmente não sei de

nenhuma pressão do MEC",

afirmou Schuler.

A UFMG, uma das melhores

universidades do Brasil, aderiu ao

SiSU. Nesta matéria do portal G1,

a vicereitora afirma que a adesão

foi um sucesso. O número de

candidatos mais do que triplicou,

contribuindo para o aumento das

notas de corte de vários cursos.

Além disso, houve um aumento de

10% na quantidade de estudantes

vindos de fora do estado. Ainda

assim, 80% dos ingressantes eram

de Minas Gerais.

♦

Foto: Raquel Freitas/G1

Pessoas que vivem no norte dos

Estados Unidos estão acostumadas

com o clima frio. As casas são

construídas com o intuito de

suportar o frio, sempre

apresentando alguma fonte de

calor, como lareira, aquecedor

elétrico ou a óleo. Isso, associado

com as pesadas roupas de frio,

consegue manter a temperatura

em níveis aceitáveis. Mesmo assim,

a cada uma ou duas décadas, os

Estados Unidos são atingidos por

temperaturas extremamente

baixas que desafiam até os mais

prevenidos. Essa frente fria é

conhecida como Vórtice Polar.

Mas o que é um Vórtice

Polar? Frequentemente existem

ventos no Polo Norte, geralmente

durante o inverno no hemisfério

norte, que são similares a um

ciclone. Muitas vezes uma porção

desse ciclone alcança alguns

estados do norte dos Estados

Unidos. Porém, a cada 10 ou 20

anos, em média, porções bem

maiores desse ciclone ártico

descem cobrindo grandes áreas

dos Estados Unidos, trazendo as

temperaturas do Ártico para lares

e familias que simplesmente não

estão preparados para enfrentar

essas baixas temperaturas.

Quando essas condições

frias chegam, as pessoas têm que

se preparar com aquecimento

eficiente nos lares para que a água

nos encanamentos esteja aquecida

o suficiente para não congelar. Um

dos efeitos negativos mais comuns

em épocas de temperaturas

negativas prolongadas é que a

água nos canos das casas,

hospitais, fábricas e prédios

comerciais congela, expandindo e

estourando os encanamentos. Isso

resulta em alagamentos que

danificam severamente os

edifícios.

A frente fria também afeta

veículos, fazendo com que a

borracha dos pneus se torne

menos flexível e mais quebradiça,

aumentando o risco de estourar.

Outro problema é o combustivel

dos veículos, (especialmente os

movidos a óleo diesel) que não

passa facilmente pelos tubos de

combustão. Também a bateria se

descarrega facilmente. Esses

períodos de frio são bastante

difíceis, especialmente para

moradores de ruas, que buscam

abrigo em igrejas e organizações

nãogovernamentais. Às vezes o ar

frio do Vórtice Polar alcança até os

estados do sul dos Estados Unidos,

acabando com as plantações e

trazendo grandes prejuízos para os

fazendeiros e agricultores.

♦

O Vórtice Polar

Na UFMG, que aderiu

ao SiSU no ano

passado, a nota de

corte de vários

cursos aumentou.

O que causou as baixíssimas

temperaturas detectadas nos EUA e no

Canadá?

Gleice Mota

gleice_mota@hotmail.com

http://vestibular.brasilescola.com/enem/lista-adesao-enem.htm
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2014/01/com-adesao-ao-sisu-inscricoes-para-ufmg-aumentam-mais-de-tres-vezes.html


o estudante vai às ruas Fotos: João Velozo

O que você acha da possível adesão da UFPE ao SiSU? >>

"Absurdo. A segunda

fase é a específica,

voltada pro curso.

Sem ela, a seleção

fica muito

generalizada."

Mariana, psicologia

"A segunda fase tem

que ser abolida. Ela é

muito específica.

Muitos estudantes

precisam trabalhar,

dificultando o

preparo."

Gabriel, música

"Seria interessante,

abriria mais chance

pra estudantes de

outros estados, mas o

ENEM pode baixar o

nível."

Luíza, ciências

políticas

"A segunda fase não

deveria ser extinta. O

estudante fica mais

tentado a escolher o

curso só pela nota, e

não pela vocação"

Diandra, pedagogia

"Podia fazer como na

Universidade de

Brasília: primeira

entrada é só SiSU,

segunda entrada tem

ENEM e segunda

fase."

Maria Caroline,

ciências políticas

"O ENEM é muito

básico, mas a

segunda fase é muito

restritiva,

dificultando para

estudantes com

piores condições.

Poderia ser pensada

outra alternativa."

Bruno, sist. de

infomação

"Não concordo com a

adesão. A UFPE será

nivelada por baixo. O

estudante conseguirá

entrar mas depois o

bicho vai pegar..."

Amanda, arquitetura

"Concordo com a

adesão. Pode baixar o

nível, mas todos

poderão acessar.

Depende só de você."

David, arquitetura

(intercambista da

Colômbia)

"Totalmente contra.

Cursos aqui são

diferenciados. Meu curso

(música) precisa de

outras etapas, senão

entra gente sem

nenhuma aptidão

musical"

Anônimo, música

"O intercâmbio com

outros estudantes é

interessante, mas

receio que percamos

vagas para gente mais

preparada do

Sul/Sudeste."

Renan, direito

"Discordo totalmente.

No caso de exatas, o

estudante deixa de

estudar assuntos

fundamentais para ler

vários textos de

forma supérflua."

Guilherme, física

"O ENEM teve muitas

falhas, em especial na

correção das

redações. Para acabar

com a segunda fase, é

preciso corrigir as

falhas do ENEM."

Monterrúbio, ciências

políticas



UFPE na vanguarda da

possível cura da AIDS
Grupo de pesquisa do

Departamento de Genética do

CCB identificou um gene que,

se presente no DNA do paciente,

proporciona boas chances de

respostas positivas à vacina contra

o HIV, também estudada no

departamento. Mais informações

aqui.

Sempre o disjuntor!
Falta de energia do CAC ao CCS

causada por falha num disjuntor.

O que é um disjuntor? É um

dispositivo de proteção que

desliga a rede quando uma

corrente alta demais é exigida

(corrente alta demais pode

significar curtocircuito).

Palestra da São Paulo

Companhia de Dança
A SPCD, que também estará por

aqui no Janeiro de Grandes

Espetáculos, dará uma palestra

com o tema Diálogos entre Arte e

Educação, ministrada por Inês

Bogéa. Dia 24, sextafeira, às 19h.

Informações.

Congresso de Estudos

sobre Diversidade

Sexual e de Gênero
Está aberta a chamada de

trabalhos para o VII Congresso

Internacional de Estudos sobre a

Diversidade Sexual e de Gênero,

promovido pela Associação

Brasileira de Estudos da

Homocultura (Abeh), a ser

realizado entre os dias 7 e 9 de

maio de 2014 na Universidade

Federal do Rio Grande do Sul.

Informações.

Indicativo de greve?
O Sindicato dos Trabalhadores das

Universidades Federais de

Pernambuco (SINTUFEPE) se

reunirá no dia 22/1 para discutir

indicativo nacional de greve.

Informações.

Nova sede do DA de

Ciências Políticas
O Diretório Acadêmico de

Ciências Políticas inaugurou nova

sede! Segundo andar do CFCH;

visitemna! Veja o perfil no

facebook.

Standup solidário
Manoela Paloma e amigos estão

realizando o II Standup Solidário

na UFPE. Data:28/1; local:

auditório do CCSA; entrada: R$ 3

ou 1kg de alimento não perecível.

Reservas podem ser feitas por

email:

standupsolidarioufpe@gmail.com.

Informações.

Fique por dentro da

UFPE!
O A Assessoria de Comunicação

da UFPE (ASCOM) fornece

boletins diários diretamente no

seu email com notícias fornecidas

pelos diversos centros da UFPE.

Para se cadastrar, clique aqui.

FSeleção de futebol da

UFPE
Acha que é o futuro Caçarato?

Participe do processo seletivo para

o time de futebol da UFPE. O

processo ocorrerá nos dias 25/1 e

1/2, às 8h30min, no campo

de futebol da UFPE. Contato:

Felipe Alves.

Vestibular Solidário

precisa de professor
O curso gratuito de prévestibular

Vestibular Solidário, que é

vinculado à Próreitoria de

Extensão, precisa de professor de

química e português. O estudante

pode ser de qualquer período, e o

trabalho é recompensado com

certificado da PROEXT.

Informações:

vestibularsolidario.ufpe@gmail.

com

informações e oportunidades para o seu desenvolvimento

Praia

Foto tirada pelo estudante de

ciências biológicas João

Velozo.

Envie sua arte!

jornaloestudanteufpe@gmail.com

http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=39503&Itemid=97


Nouvelle Vague: a onda quenão quebra
Como uma onda, surgida em Paris

por meio da visibilidade e

“lideranças” de Truffaut e Godard,

a Nouvelle Vague surge e

contamina tudo a sua volta, não

apenas na época em questão, mas

também nas décadas seguintes. Os

cineastas do movimento eram,

acima de tudo, cinéfilos, e muitas

de suas produções foram

construídas e elevadas a um outro

patamar justamente a partir de

filmes anteriores, do cinema noir

e clássico, numa tentativa até de

renegálos, ou de aparentar

aproximação com gêneros da

altura, para na verdade

desconstruílos totalmente.

Apesar desta busca por um

“distanciamento” do passado,

estes jovens realizadores

mantinham uma ligação com

esta cinematografia clássica,

reproduzindo alguns de seus

signos em suas obras, mas a

partir de uma outra visão e

olhar. Existia uma verdadeira

inquietação e vontade na

aquisição de outros meios de

arte, em uma agregação de

valores interessante. Não há medo

de contaminação; pelo contrário,

a ordem é de relação direta e

concreta com as artes. O romance

e algo do cinema clássico são

encapsulados pela Nouvelle

Vague, que é encapsulada por

Frances Ha (EUA, 2012, Noah

Baumbach); exemplo

contemporâneo de uma

filmografia que homenageia e faz

referência ao período francês aqui

abordado.

Esses cineastas  tanto os

jovens turcos, como eram

conhecidos os franceses, quanto os

americanos da atualidade  e seus

personagens transitam em cidades

como Nova Iorque e Paris, e são

colocados de maneira muito

orgânica nestes lugares,

pertencendo a eles de maneira

totalmente crível e possível. A

constância da urbanidade em

Frances Ha remete diretamente

aos franceses e este

posicionamento de Paris como

norte espacial dentro de suas

narrativas, tendo até, como clara

homenagem, um deslocamento da

protagonista de Ha em momento

do filme para a Cidade Luz.

A elaboração de um espaço

que acolha, e ao mesmo tempo

expurgue, esses jovens é de

extrema relevância na

compreensão e entendimento

desses corpos no ambiente

filmado. Foram filmar as ruas em

que viviam, as garotas que

conheciam e pelas quais eram

apaixonados. Em certo momento

de suas existências é necessário

viajar, sair desse lugar sufocante,

mas com um retorno quase

sempre garantido, pois existem em

um constante combate entre amor

e ódio para com esses locais. O

título Bande À Part (FRA, 1964,

Godard) não poderia ser mais

pertinente quando queremos

enxergar esses grupos de

“outsiders”, que caminham por

fora, pela beira, pela margem.

Como os jovens turcos da altura,

vieram de fora, de uma iniciação

teórica e crítica, que analisa, e se

moveram para o centro da

realização, do furacão, ao se

tornarem cineastas. Deixaram os

textos e as anedotas de lado 

nunca totalmente , para se

engajarem em uma onda cultural

e estética que renovasse tudo a

sua volta em uma grande

enxurrada de pensamentos e

ideias.

A nova onda francesa

nunca se quebrou

completamente, ainda

existente e com reminiscências

de sua passagem até a

atualidade. Uma certa

inocência paira sobre esses

corpos jovens, no alto de seus

vinte e poucos anos, filmados

na altura também por pessoas

como eles, com a idade deles,

na realização de um cinema

muito pessoal e intimista.

Dançam, andam e se

locomovem pelas cidades na

qual nasceram e cresceram, e

parece que elas são extensões

naturais de suas existências e

corpos. Transitam nesse espaço

com naturalidade cativa.

As épocas mudam, mas há

qualquer coisa no espírito juvenil

que permanece, e essa filmografia

sobre essas pessoas capta muito

bem esse sentimento de

inadequação, de marginalidade e

inquietação tão comuns à

juventude Ao som de um rock, de

um blues ou de um jazz, a

efemeridade do tempo e do

presente se destacam, e eles até

que parecem possíveis de durar

uma eternidade.

♦

Renato Souto Maior

tato.soutomaior@gmail.com

Renato Souto Maior é

estudante de Cinema da

UFPE. Atualmente, estuda

na Universidade Nova de

Lisboa, em Portugal, em

intercâmbio.

Nouvelle Vague na mídia
Na quarta edição d'O

Estudante, Cecília Shamá

escreveu um artigo sobre o

filme Frances Ha. Confira!

Na Nouvelle Vague,

os personagens

andam e dançam pela

cidade, que é uma

extensão do próprio

corpo

A Noite Americana
"A Noite Americana", de

Truffault, recebeu o Oscar

de melhor filme

estrangeiro na cerimônia

do ano de 1974.

http://jornaloestudanteufpe.files.wordpress.com/2013/10/o_estudante_edicao4.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jlw4MHt073g


livros, música e tudo o mais

Artistas no Carnaval 2014
‘A Prefeitura do Recife divulgou

ontem a noite a relação dos artistas

habilitados para tocar no Carnaval de

2014. Entre os nomes, Nando Reis

e Marcelo Jeneci, além dos

pernambucanos da Banda

Eddie, Tibério azul, Chinaman, Lula

Queiroga, Academia da Berlinda, Zé

Manoel, Tagore, Catarina Dee Jah, Bande Dessinée, Juvenil Silva, Os

Sertões, entre outros. Os artistas listados ainda devem completar o

processo de inscrição junto à Secretaria de Cultura para poderem

tocar. A relação não contempla festivais como o RecBeat, que

anunciarão seu lineup futuramente. A lista pode ser acessada neste

link.

Ave Sangria
Em 2014, o álbum homônimo da banda Ave

Sangria completa 40 anos. O disco é um dos

marcos do rock pernambucano, lançado

numa época onde ecos do movimento Hippie

se misturavam à rebeldia contra a ditadura.

Dialogando com rock psicodélico, samba e

música nordestina, é um dos álbuns mais

influentes da nossa terra. Não deixe de

conferir!

A menina que roubava livros
A menina que roubava livros de Markus

Zusak. É um livro bastante sugestivo,

começando pelo seu título. Tratase de

uma obra de ficção, baseado em fatos

históricos, que narra a vida de Liesel

Meeminger, uma menina que viveu na

conflituosa Alemanha nazista. E o mais

intrigante é que a narradora dessa história

é uma personagem de dar arrepios: a

morte. Liesel mora na rua Himmel, zona

mais pobre da cidade alemã, junto com

seus pais de criação. Em sua vontade de

conhecer o mundo, ela desenvolve o

hábito de roubar livros, mas mais pela

necessidade de resgatálos do que simplesmente roubálos. Uma

leitura que mescla sentimentos e traz ao leitor um final

surpreendente.

A culpa é das estrelas
Já imaginou poder controlar um braço

mecânico por meio da atividade elétrica

do cérebro? O médico brasileiro Miguel

Nicolelis, conhecido internacionalmente

pelos seus experimentos em neurociência,

já conseguiu esse feito  num macaco, até

o momento. Mas em "Muito além do

nosso eu", ele aborda quais seriam as

consequências de fazer o nosso cérebro

reconhecer partes externas a ele como se

fossem extensão do nosso próprio corpo.

Muito boa leitura.

edição: Lucas Adelino e Vanusa Lima

http://www2.recife.pe.gov.br/divulgada-a-relacao-de-artistas-habilitados-para-o-carnaval-do-recife-2014/
https://www.youtube.com/watch?v=ddDmEKE8ADU


"O nome dela é Xxx Monitora de

Embriologia,com vc entendi direitinho

como o espermatozóides chega no ovócito

secundário, agora falta vc me ensinar

como chegar nesse coração tão lindo e

meigo de menina do interior,lhe observo

toda manhã antes da aula no Centro de

Saúde vc me tira do sério, gata quero uma

aula particular de Fecundação."

João Manoel: Foi mal, mas já tenho

dona e não troco ela por nada nessa

vida toda.

"Triste cotidiano do usuário das

maquininhas de café da UFPE.

Era pra ser chocolate quente... E

ela nem devolveu minhas moedas. "
Luis Felipe Coura: Caída dos céus, só

pode ter vindo do CFCH mesmo.

Estava eu ontem (08/01) na estação de

bicicletas do cac, apanhando pra abaixar a

sela da que estava comigo, quando de

repente, apareceu essa criatura caída dos

céus pra me ajudar. Era branquinho,

cabelos pretos, magro e não

tão alto. Não falou nada, simplesmente

resolveu meu problema. Meu bem, já que

você tem tanta atitude, venha pedalar na

minha bicicleta, ela está a sua

disposição.

Theonas Hora: "Xxx Monitora de

Embriologia. Nunca havia ouvido falar

da família Monitora de Embriologia"

Gustavo Bandeira Saiu o quê, afinal?

O negócio tá parecendo um suco de

graviola fraco com cuspe.

"Xxx, meu querido, te rever por acidente

numa das minhas visitas de

rotina ao CAC foi a melhor coisa que eu

fiz da minha vida essa sexta. Gato, não

entendo de música como você, mas se eu

tiver que pedir um acorde, seja que você

acorde na minha cama."

Gostaria de enviar um recado pra gatinha

de filosofia: xxx, se tu quiser

nós fazemos um filho agora! Ainda

imploro por uma chance.

spotted, reclamações, poesia, aleatoriedades diversas

Mais uma cantada...

...caiu dos ceus? Só pode ser do...

...mas esse tem dona!

Sem um jantarzinho?

O que é isso?

Isso só pode ser...

Mas a melhor cantada vai para...

Só falta pontuação...

Nobre família


