CADERNO SEU: Revivendo "Ram",

"Jamais, em todo o mundo, o ódio
acabou com o ódio; o que acaba
de Paul McCartney; Madame
Butterfly; O Visconde Partido ao Meio; com o ódio é o amor." (Buda)

A Terceira Via.
O consumo
como um ato
político
por Tiago Franca

Estamos
comprando
muito mais pelo desejo
do que por necessidade.
Mas não precisa ser
assim.
Podemos
ser
consumidores
mais
éticos.

O que faz a CPA?

por Juliana Batista

Faça sua história
ainda na graduação
Que atividades extracurriculares você tem
feito ultimamente? Você sabia que boa
parte das competências e habilidades de
que você precisará na sua vida pode vir
de atividades extracurriculares? Nesta

edição, mostramos alguns estudantes que
aproveitam ou já aproveitaram algumas
dessas oportunidades. Enriqueça seu
currículo e sua experiência de vida.

Por dentro da UFPE Intercâmbios para a Suécia; Bike PE de
graça para usuários do VEM; X Encontro de Biologia;
inscrições no curso de línguas do NLC, e muito mais.

Revisão aberta
por pares
por Hélio Magalhães

Por uma
educação para
os estudantes
por Felipe Duque

Conheça a comissão que se
encarrega
da
autoavaliação institucional
da
UFPE.
Como
os
estudantes
podem
participar desse processo?

A revisão de artigos
científicos
de
forma
anônima beneficia o
revisor mas não beneficia
a ciência.

Já paramos para pensar
em como somos passivos
no
nosso
próprio
processo
educacional?
Temos que tomar as
rédeas da nossa própria
educação.

jornaloestudanteufpe@gmail.com

O controle das corporações
Na última semana de janeiro, um tribunal dos Estados Unidos
garantiu aos servidores de internet o fim da neutralidade da rede, ou
seja, os servidores não serão mais obrigados a fornecer tratamento
equânime aos diversos serviços da internet. Por exemplo, um servidor
pode cobrar uma taxa a mais aos seus clientes para acessar
determinados sites com velocidade mais alta, assim como o mesmo
servidor pode diminuir a velocidade de acesso a outros sites 
possivelmente concorrentes dos sites pagos.
Aqui no Brasil, está sendo discutido o desenvolvimento de
sementes estéreis (ou seja, que geram plantas que não se
reproduzem), com o objetivo de proteger a propriedade intelectual
das empresas desenvolvedoras. Isso significa que uma mera empresa
poderá potencialmente deter os 'direitos' sobre uma forma de vida  o
milho, por exemplo.

Esses dois exemplos mostram como as corporações controlam
nossa vida. Sabendo das condições financeiras desses jogadores, a
liberdade que o capitalismo prega é tão utópica quanto o socialismo
teórico. Poderão os pequenos agricultores escolher não utilizar as
sementes estéreis? Claro que não, porque as empresas farão questão
de eliminar a concorrência comprando estoques das sementes
originais.
Restanos, portanto, refletir sobre o real modelo que queremos
à vida econômica e social da humanidade. Não confiemos nas
corporações.

Felipe Duque, editorchefe
felipe.duder@gmail.com

O consumo como um ato
político

Tiago Franca é vegano e
professor do Departamento de
Ciências Administrativas.

Tiago Franca
tiagofrancab@bol.com.br

Vivemos em uma sociedade marcada pelo
consumo, ou seja, pela compra e utilização de
bens e serviços. O consumo acabou por
ocupar um lugar central em nossa sociedade
moderna ocidental, mas não era isso que
ocorria
em
épocas
passadas.
As
características centrais do consumo moderno
demonstram que estamos comprando cada
vez mais baseados na emoção, desejo,
individualismo e alienação, em detrimento da
utilidade,
necessidade,
coletividade
e
consciência. A “necessidade” de imitação do
outro, a busca pelo prazer, a defesa ou
afirmação de um status, entre outros, são
reforçados culturalmente a tal ponto que
podemos afirmar que a compra é um aspecto
que define nossa existência, nossa identidade,
ou de outra forma, posso afirmar que
“compro, logo existo".
Em nossa sociedade, consumir é ser
livre. A liberdade neoliberal é a liberdade de
consumo. Mas nosso consumo pode gerar
impactos não apenas em nós, mas sobre
outros seres, sobre o nosso planeta. Dessa
forma existe um conflito: devese resguardar
a “liberdade” individual ou esse interesse não
pode extrapolar o bem estar socioambiental
da comunidade planetária? Será que uma
finalidade egoíca é primordial? Ou, devese

considerar que não estamos tratando de um
problema individual mas de um direito
coletivo, afinal compartilhamos a mesma
casa? A partir dessa última visão, o consumo
pode deixar de ser uma forma de reprodução
das estruturas sociais dominantes, da
manutenção do statusquo, para tornarse
também uma estratégia de ação política que
incorpora valores como solidariedade e
responsabilidade
socioambiental.
Vários
termos, que costumam ser considerados como
sinônimos, consideram o consumo uma ação
política (transformadora?) e individual,

Em nossa sociedade, consumir
é ser livre; a liberdade
neoliberal é a liberdade de
consumo
dentre eles: consumo sustentável, ético,
responsável, consciente ou político. Através da
compra ou boicote de um produto, a
utilização racional de bens ou serviços,
separação de resíduos para reciclagem, pode
se colaborar ou não para ampliação dos
impactos sociais e ambientais nocivos sobre o
nosso planeta.
Existem muitas dicas de práticas

“sustentáveis”, passando pela utilização dos
7 “erres” (Recusar, Reduzir, Reutilizar,
Reciclar, Repensar, Resignificar e Radicalizar)
até questões mais pontuais como: consumo de
alimentos
orgânicos
e
agroecológicos,
consumo de alimentos naturais (vendidos a
granel e integrais), eliminação (ou redução)
do consumo de produtos de origem animal;
boicote aos alimentos transgênicos; fazer uso
dos órgãos de defesa do consumidor;
consumir produtos de empresas, cooperativas
ou grupos informais sem histórico de
impactos sociais e ambientais; participar de
movimentos sociais, ambientais, ONGs ou
campanhas; incentivar a economia solidária e
o comércio justo; consumir produtos com
certificado ambiental.
Sabemos que pelo simples fato de
estarmos vivos, já geramos impactos sobre
outros seres na Terra. Muitas vezes teremos
que escolher entre os menores impactos, ou
muitas vezes hierarquizarmos as escolhas
sobre os seres humanos, os demais animais,
os ecossistemas, os demais seres vivos, etc.
Mas ainda assim, nossa pergunta não deixa de
ter importância: o quanto estamos conscientes
dos impactos do que consumimos, e o que
estamos fazendo na prática sobre isso?
♦

O que faz a Comissão Própria
de Avaliação?
O Estudante entrevistou a coordenadora da
Comissão Própria de Avaliação para conhecer
um pouco sobre as atividades dessa comissão.

Juliana Batista
juliana.batista@outlook.com

O Estudante: Quem faz parte
da Comissão Própria de
Avaliação?
Fernanda Alencar: Somos, ao
total, 51 membros, que é a maior
CPA do Brasil. Cada centro tem,
teoricamente, 3 representantes:
um discente, um docente e um
técnico administrativo. Além dos
centros, também temos
representação dos órgãos
suplementares (Biblioteca
Central, Núcleo de Tecnologia da
Informação etc). Entretanto,
como há muitas vagas ociosas,
criamos um núcleo gestor (NG),
que cuida do dia a dia da
comissão. No NG, temos um
coordenador, um vice
coordenador, um técnico, dois
professores e um representante
da reitoria. Estamos mudando o
nosso regimento interno (RI)
para incluir dois discentes
também. Mas, no momento, em
termos práticos, já temos um
discente no NG.
OE: Como são escolhidos os
membros?
FA: No RI, decidimos que a

Foto: Felipe Duque

Continuando a série de matérias
sobre os órgãos da UFPE, nesta
edição mostramos o que faz a
Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da UFPE. Reivindicação
constante dos estudantes, a
avaliação institucional (do curso,
dos professores, da
infraestrutura) é uma das
principais atribuições da CPA.
Entrevistamos a coordenadora da
CPA, a professora Fernanda
Alencar, do Departamento de
Eletrônica e Sistemas.

efetivação pode ser feita ou por
indicação do diretor do centro ou
por eleições diretas, nas quais
participam os estudantes,
técnicos e professores de cada
centro.
OE: O que já fez a CPA?
FA: Como a CPA é algo
relativamente novo (nosso RI só
foi elaborado em 2011 ou 2012),
estamos ainda nos estruturando.

cursos etc. No ano passado,
realizamos uma discussão sobre o
ENADE com os cursos que o
prestariam; conseguimos também
dois funcionários exclusivos da
CPA, e uma sala, que fica no
segundo andar da Biblioteca
Central.
OE: Quais os planos para o
futuro?
FA: Alterar o Regimento Interno

A avaliação dos cursos e das condições de ensino
é uma das principais atividades da Comissão
Própria de Avaliação
Entretanto, algumas coisas
podemos ressaltar. Auxiliamos a
PROACAD na elaboração do
piloto de avaliação das condições
de ensino que foi feita no
semestre 2013.1, diretamente no
Siga. Além disso, auxiliamos
diversos cursos sob avaliação do
MEC (Museologia, Oceanografia,
Dança, por exemplo), realizando
simulações de avaliação,
discussões das condições dos

para que existam dois
representantes estudantis na CPA,
e para que a participação do
estudante seja reconhecida como
prática de horas complementares.
Trabalhar em conjunto com a
PROACAD para avaliação das
condições de ensino, envolvendo
o NTI.
No projeto piloto desta avaliação
(discente avaliando docente),
4545 alunos participaram, o que

é muito pouco diante da
quantidade de alunos
pertencentes aos cursos que
foram avaliados (todos do CTG,
CCSA, CAA [Centro Acadêmico
do Agreste], Centro de Vitória e
alguns outros cursos).
No semestre 2014.1, essa
avaliação será repetida dentro do
Siga, com os cursos que não
foram avaliados e depois com
todos os cursos. A partir de
então, a avaliação será feita
semestralmente.
OE: Como os estudantes podem
participar da CPA?
FA: Participando de forma
efetiva das avaliações, expondo
os motivos das insatisfações com
a forma de avaliação dos
professores, a falta de didática.
Ou seja, o estudante precisa falar.
Pode também participar da CPA.
Procure com o diretor do seu
centro se a vaga discente está
ocupada.

Em defesa da revisão
aberta por pares

Um manifesto em prol da transparência e da divulgação da
identidade dos revisores técnicos de publicações científicas.
Um assunto a ser ponderado pela comunidade científica.

Dr. Hélio Magalhães
Recentemente fui convidado pelo de suas respectivas posições. sólidos no intuito de soar
que
um
político rigoroso e agradar aos editores. É
periódico British Journal of Imagine
Mathematics
&
Computer argumenta: não ficarei livre para que eles precisam fazer uma
Science para definir minha manifestar a minha opinião e seleção limitadora, dado o
posição sobre o assunto. Na poderei sofrer constrangimentos! grande número de submissões.
política de migração para o Open Em um partido, não se pode Esse processo também protege os
peer review, os revisores que “fechar questão” em todos os editores, os quais podem se
preferirem
anonimato
são tópicos. Esse argumento só é resguardar sob o escudo do
respeitados. Tive a satisfação de válido em um dado percentual anonimato: “estou basicamente
constatar que modelos abertos de temas ligados à filosofia transcrevendo o balanço do
vêm se difundindo – o que basilar do partido. Nesses casos, parecer dos revisores”.
Tratase de uma proteção
considero uma evolução positiva. o tal político poderia se abster,
O processo padrão de mas não votar contra a matéria. aos revisores e aos editores, mas
revisão por pares opera com Na maioria dos casos, ele votaria não à ciência. Ao assinar a
revisores anônimos. A ideia da com liberdade e prestaria contas revisão e se expor, o revisor
para
si
a
manutenção deste sigilo tem de suas posições aos que o chama
responsabilidade. Se a rejeição é
argumentos em sua defesa. Em elegeram para representálos.
Ora, o processo de revisão adequada, ela será julgada pela
primeiro lugar, torna o processo
confortável para o revisor; por pares, com modelo anônimo, comunidade e de nada adiantará
autores de artigos poderiam não vem gerando severas distorções, possíveis reações do autor. Se ela
e
até é inadequada e pouco rigorosa,
ter equilíbrio e levar para o “lado inconsistências
pessoal". Fazer um trabalho insensatezes. Já que o revisor ele se expõe à comunidade.
Precisa fazer um
abalizado de revisão
trabalho sério de
implica
esforço
A revisão anônima tratase de uma
revisão, pois está
árduo
e
proteção
aos
revisores
e
aos
editores,
“mostrando
sua
relativamente pouco
cara”; pondo em
reconhecimento. E
mas não à ciência
prova
seu
sem temores de
domínio,
retaliações,
o
processo, em princípio, favorece não se expõe, ele aceita julgar competência e poder critico.
ao revisor a aceitar o desafio. É um trabalho – por razões Decerto pode haver retaliações
algo similar à ideia do voto curriculares – mesmo quando de parte de colegas que não são
secreto em uma reunião: opinar não possui a devida competência um modelo de cientista. Mas...
sem prestação de contas é mais para tal (apenas para exibir uma Sejamos ousados e menos
confortável
e
tem
menor pretensa competência científica temerosos. Prefiro voto aberto,
“potencial”
dano.
Na aos colegas: eu reviso para o manifestantes sem máscara.
Os modelos de divulgação
transposição para o modelo de International Journal Z!). E se faz
colegiados, um deputado vota uma revisão errada ou insensata, de ciência estão evoluindo. A
em
uma
matéria não há ônus da sua revisão. mudança de paradigmas (Open
confortavelmente quando não Engajase em um jogo no qual só Access Journals, enciclopédias
presta contas aos que o se tem a ganhar e pouco a abertas, Open Library, etc.)
elegeram.
Tratase
da perder. Muitas – talvez a maioria enfrenta alta resistência. Aos
manifestação por trás de uma – das revisões atuais são colegas ligados aos meios de
camuflagem (dito: para evitar arranjadas de última hora, a la divulgação de avanços técnico
consequências). O deputado e o legère. Não é preciso ponderar científicos, convidoos a uma
manifestante deveriam retirar duas vezes: podese rejeitar um reflexão.
suas máscaras e assumir o ônus trabalho sem argumentos mais ♦

Acesso aberto
Em janeiro de 2013, o
ativista pelo livre acesso a
publicações científicas
Aaron Swartz se suicidou
após ter sido acusado de
baixar artigos de acesso
restrito. Veja a discussão.

Ciência aberta
Você sabia que a estrutura
de uma proteína ligada ao
HIV foi descoberta por
meio de um jogo aberto?
A ciência aberta prega que
os laboratórios de
pesquisa devem abrir suas
portas para a colaboração
da sociedade. Saiba mais.

Hélio Magalhães é
professor do Departamento
de Eletrônica e Sistemas,
da UFPE

Por uma educação para
os estudantes
Felipe Duque
felipe.duder@gmail.com

Já paramos para pensar em como somos passivos na nossa
própria educação? Somos engessados por currículos extensos;
sufocados por aulas e avaliações supérfluas. Está na hora de
sermos protagonistas da nossa própria educação.

No livro ‘How to change colleges’ mudou desde então  em todo o para conseguir um diploma, mas
de Harold Taylor (tradução livre: mundo. O problema do desprezo para desenvolver suas aptidões.
‘Como mudar as faculdades’), o ao estudante por parte do nosso Certamente ele vai errar e trocar
autor discorre sobre os diversos sistema educacional está tão bastante de áreas, mas até isso
problemas do ensino superior arraigado na nossa cultura que faz parte do aprendizado.
dos
Estados
Unidos
que aprendemos a nos deixarem
Outro grande problema é
culminaram, no final da década levar;
aprendemos
que
a o famigerado método de aula e
de 60 e início da de 70, numa universidade deve ser um avaliação. As aulas e as
‘Primavera das universidades’, ambiente
infeliz,
estático; avaliações não levam em conta o
que foi basicamente um grito à aprendemos a deixar outras que o estudante quer aprender
modernidade de um corpo pessoas cuidarem da nossa na disciplina. Pelo contrário:
estudantil
engajado
que própria educação.
desde o começo já temos uma
percebeu que a vida universitária
Perguntemonos,
então: ementa estática e extremamente
estava alheia aos acontecimentos como
podemos
deixar
os detalhada. Quando os estudantes
da época (Guerra do Vietnã, estudantes
escolherem
sua forem o centro do sistema
conflitos
raciais,
dicotomia própria educação?
educacional, as disciplinas serão
capitalismo/socialismo).
Primeiro, os estudantes muito mais flexíveis. Se o
De
forma
bastante têm que ser ouvidos, têm que ter estudante não tem a liberdade e
sucinta, o autor bate diversas lugar em posições de decisão na a responsabilidade de aprender o
vezes na tecla de que a principal estrutura universitária. Essas que ele quer aprender, ele nunca
causa desse descontentamento lideranças estudantis formariam vai aprender mais do que lhe for
era a ausência do corpo a nova liderança estudantil exigido.
estudantil
nas
O processo
decisões
de
entregar
a
Numa educação realmente
educacionais
educação
dos
libertadora, os estudantes são livres
estratégicas
das
estudantes
aos
faculdades. Sem a
estudantes
para comandar sua própria educação
participação
dos
certamente
tem
estudantes,
sua
muitos
desafios.
realidade e seus anseios eram central da universidade; teriam Por exemplo: temos professores
desconsiderados – e desprezados voz de maior peso junto à dispostos a esse atendimento
– pelos administradores e reitoria e aos professores. O mais personalizado?; e os alunos
professores, responsáveis pela passo mais importante nesse quando entram na universidade,
é
delegar será
gestão
da
faculdade. processo
que
têm
maturidade
Começaram, então, a procurar responsabilidades às lideranças suficiente para guiar a própria
seus refúgios em outras fontes; a estudantis. As autoridades têm educação?; com o currículo mais
mais sedutora, como sempre, é o que perceber que os estudantes flexível, como será a acreditação
devem ser o centro do sistema das profissões? São perguntas
radicalismo.
No livro, o autor também educacional.
razoáveis e instigantes, mas esse
Além
disso,
toda
a tipo de questionamento é comum
propõe de forma bastante prática
mudanças drásticas no sistema estrutura curricular deve ser e necessário para mudanças
A
carga
de desse porte. Contudo, tendo em
de ensino superior estadunidense modificada.
de forma a evitar esse tipo de disciplinas obrigatórias deve ser mente uma educação realmente
conflito no futuro. No centro de drasticamente reduzida, ou, se libertadora e que promova o
todas as mudanças está a possível, eliminada. O estudante crescimento individual e coletivo,
soberania dos estudantes na deve fazer seu próprio currículo esses desafios têm que ser
escolha de sua própria educação; baseado nas suas vontades encarados de forma pragmática
para o autor, o sistema pessoais e profissionais. Ele deve e, ao mesmo tempo, apaixonada.
educacional deve servir ao ser livre para transitar em cursos ♦
de diversos departamentos; ele
estudante e ao seu aprendizado.
Entretanto, pouca coisa não mais cursará a universidade

Educação na mídia
A Câmara elaborou um
projeto de lei para reformar
o ensino médio. Veja o que
o exreitor da UFPE, Mozart
Neves Ramos, pensa sobre a
proposta.

Robótica nas escolas
do Recife
A prefeitura do Recife
lançou na quintafeira
passada o maior projeto
de ensino de robótica do
Brasil. Todas as escolas
públicas do município
ofertarão cursos de
robótica. Saiba mais.

Felipe Duque é estudante de
engenharia eletrônica da
UFPE.

Faça sua história
ainda na graduação
Sair do ensino médio e entrar na
universidade significa muito mais
do que assuntos mais difíceis
para
estudar.
Novas
oportunidades
se
abrem,
proporcionando
muitas
possibilidades de crescimento
pessoal e profissional, e de
contribuição efetiva à sociedade.
Entretanto, ainda é grande a
quantidade de estudantes que
desconhecem
essas
possibilidades. Com o intuito de
enriquecer sua experiência como
estudante da UFPE, trazemos
aqui diversos exemplos de
estudantes
que
estão
aproveitando
essas
oportunidades  dentro ou fora
da UFPE.
Programa de Educação Tutorial
Comecemos
com
um
programa que poucos conhecem:
o Programa de Educação Tutorial
(PET). Esse programa do governo
federal disponibiliza bolsas para
estudantes
trabalharem
na
promoção
de
atividades
referentes
ao
seu
curso,
estimulando
as
atividades
extracurriculares.
Jacqueline
Joachim, estudante de Ciências
Sociais e integrante do PET de
Ciências Sociais, falou conosco
sobre o PET. "Trabalhamos para
fortalecer o ensino, a pesquisa e a
extensão.
No
ensino,
promovemos discussões sobre
textos que não são abordados em
sala de aula. Na pesquisa, cada
membro do PET desenvolve sua
própria
pesquisa,
recebendo
sugestões dos demais estudantes.
Na extensão, temos o Cineclube
O Pátio, que promove discussões
a partir de filmes exibidos para
jovens vulneráveis de Santo
Amaro".
Dá para ver que

A vida de estudante não se resume a comparecer
às aulas. Conheça algumas oportunidades que
podem alavancar seu desenvolvimento pessoal e
profissional.

participar
de
um PET toma
bastante tempo.
Quando
perguntada
sobre
a
motivação para
participar
do
programa,
Jacqueline
destacou que se
motivou
pela
"chance
de
aprender
a
construir
coletivamente o conhecimento e Bárbara Alcântara, presidente do
DA de engenharia biomédica e
o raciocínio crítico".
membro do coletivo Eu Quero
Sempre Mais, participa do ME
Movimento estudantil
porque acredita numa UFPE
Nesse bojo de construir melhor, "numa UFPE mais
uma
sociedade
melhor voltada aos estudantes, e não
coletivamente, destacamos a tanto à burocracia".
possibilidade de se juntar ao
movimento estudantil (ME) da Monitoria
UFPE.
Maicon
Vasconcelos,
Quem se interessa mais
estudante de História, membro
do coletivo Aurora e do Diretório pela carreira acadêmica, pode
tentar uma monitoria. Carlos

"Me motivo com o sentimento de que posso
intervir positivamente na sociedade e na
universidade", diz Maicon Vasconcelos
Acadêmico (DA) de História,
acredita que o ME deve, entre
outras coisas, promover o senso
crítico aos estudantes. "Também
me motivo com o sentimento de
que posso intervir positivamente
na sociedade e na universidade",
disse. Um dos meios para essa
intervenção é apoiar as lutas dos
estudantes por seus direitos. "Por
exemplo, os estudantes do curso
de odontologia precisam comprar
seus materiais, que são bastante
caros. Isso é uma questão de toda
a UFPE e da sociedade, não só de
odontologia",
disse
Maicon.

Ferreira, de ciências contábeis,
foi monitor de Contabilidade
Intermediária. "O monitor auxilia
o professor, tirando dúvidas com
alunos, resolvendo exercícios, e
ajudando a elaborar o roteiro das
aulas".
A
monitoria
pode
contribuir bastante com seu
crescimento: "o contato direto
com o professor, a prática
constante dos conteúdos, a
experiência de falar em público
proporcionam
um
grande
crescimento
pessoal
e
profissional, e um pouco de
experiência na rotina de um

professor universitário também".
Empresa júnior e estágio
Para quem prefere uma
experiência mais próxima do
mercado, Henrique Amaral, do
quarto período de ciências
contábeis, sugere experiência em
empresa júnior. Ele é diretor
financeiro da ACE Consultoria,
empresa
júnior
do
CCSA.
"Respondo juridicamente pela
empresa e controlo toda a parte
financeira",
disse.
Quando
perguntado sobre sua motivação,
Henrique destaca que se motiva
"pela oportunidade de ter contato
com todas as áreas da empresa.
Esse conhecimento diminuirá o
choque
universidademercado
depois que me formar." Apesar de
o
trabalho
ser
voluntário,
Henrique aposta numa outra
fórmula: "Costumamos dizer que
na ACE, não ficamos mais ricos, e
sim mais caros". Outra alternativa
próxima do mercado de trabalho
é o estágio. Irene Sultanum,
estudante de engenharia de
energia,
estagia
numa
multinacional da área de energia
renovável. "No momento, estou
trabalhando num projeto de
biomassa, diretamente com o

gestor
do
projeto,
gerenciamento do projeto".

Começando da esquerda
superior, no sentido
horário: Maicon, do
coletivo Aurora; Irene,
estagiária; Bárbara, do
DA de engenharia
biomédica; Henrique,
diretor da ACE, e Paulo,
empreendedor.

no

ONG
Uma
outra
experiência
próxima do mercado é a obtida na
organização
nãogovernamental
AIESEC.
Diferentemente
da
maioria das ONGs, a AIESEC não
trabalha diretamente com caridade
ou
trabalho
social,
mas
proporciona essas oportunidades
aos seus membros por meio de
intercâmbios. Além disso, seus
membros também podem obter
facilmente cargos de liderança e
intercâmbios, com todo o aparato
necessário para quem nunca teve
essa oportunidade.
Empreendedorismo
Se você quiser ainda mais
liberdade, Paulo Ribeiro, estudante
de engenharia química, aposta no
empreendedorismo. "Fundei o
Aprendizado
Acelerado,
uma
plataforma sobre como aprender
melhor e mais rápido, fazendo uso
de livros, treinamentos e cursos,
além da experiência que adquiri
desenvolvendo
meu
próprio
método. Também trabalho como
consultor de marketing estratégico
para empresas estrangeiras que
têm interesse no Brasil". Mas nada
disso acontece à toa: há toda uma
motivação por trás: "Acredito que
negócios são a melhor forma de
expressão de filosofias de vida. Se
você pode criar um negócio em
alguma área, você tem a chance de
literalmente criar o mundo em que
você quer viver. Negócios são meu
modo de mudar as coisas e
impactar a vida das pessoas, sem
precisar esperar pelo Estado. O
empreendedor tem o verdadeiro
controle sobre seu próprio estilo de
vida".
Além dessas oportunidades,
há várias outras que proporcionam
diferentes
graus
de
desenvolvimento
pessoal
e
profissional: intercâmbio, iniciação
científica, trabalho voluntário na
comunidade etc. Experimente!

Oito oportunidades para seu desenvolvimento

>>
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PET: Interface entre o mundo acadêmico e
atividades extracurriculares. Promove o
desenvolvimento de habilidades não vistas em sala de
aula. Pode ser remunerado.

Iniciação científica: qideal para quem quer seguir
carreira acadêmica. Possibilita interação com
professores e desenvolve habilidades de pesquisa. Pode
ser remunerado (bolsista);
Intercâmbio: pode ser profissional (Ciência sem
Fronteiras, Erasmus, AIESEC) ou cultural, com
ênfase em ONGs (AIESEC). Desenvolve o
autoconhecimento e habilidades de 'sobrevivência';

Estágio: atividade obrigatória para muitos cursos.
Promove contato direto com o mercado de trabalho
real;
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Empreendedorismo: como você é o seu próprio
chefe, a rotina pode ser mais flexível, mas demanda
Empresa júnior: ideal para quem procura contato
mais
trabalho. Desenvolve foco em resultado, liderança,
mais forte com o mercado. Trabalho voluntário.
Desenvolve trabalho em equipe, foco em resultado, produtividade entre outras competências;
produtividade;
Monitoria: desenvolve habilidades de docência
Movimento estudantil: promove desenvolvimento
(envolve falar em público, planejar aulas). Pode ser
intelectual e experimentações ideológicas. Procure o remunerado.
DA do seu curso ou fique por dentro das atividades
divulgadas no facebook
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O que você quer para a sua vida?
Felipe Duque
felipe.duder@gmail.com

Se não sabe ainda o que quer,
experimente as diversas oportunidades.

Conversando com professores, percebo que mesmo os
mais novos e inovadores sentem um alto grau de
insatisfação devido à falta de engajamento da turma.
É claro que isso pode ser, em parte, culpa da própria
dinâmica da aula, mas nós, os estudantes, precisamos
admitir que poderíamos contribuir mais.
Compreendo perfeitamente a falta de
engajamento daqueles que já sabem o que querem
para a vida. Ora, se pretendo seguir carreira
acadêmica, não me sentirei muito animado para
cursar uma disciplina que seja muito voltada ao
mercado. Mas se o estudante não souber o que quer,
o desengajamento é sintomático.

Proponho uma excursão. Uma excursão
intelectual pela própria UFPE, pelo seu próprio curso,
com o objetivo de encontrar aquele assunto ou área
que entre em ressonância com sua vida. Experimente
um semestre de pesquisa, um semestre de empresa
júnior, um semestre de monitoria, e, enquanto isso,
mantenha a cabeça aberta para os assuntos das
disciplinas que você está cursando, observando se há
algum assunto que faça você se motivar a estudar
sozinho. Descubra o que você quer para a sua vida e
se entregue a isso.

informações e oportunidades para o seu desenvolvimento
compartilhar notícias e formar um diários diretamente no seu email
grupo de interessados a respeito com notícias fornecidas pelos
diversos centros da UFPE. Para se
da mobilidade na UFPE.
cadastrar, clique aqui.
O reitor Anísio Brasileiro lançou
nota oficial a respeito da Campus
Caruaru
segurança no campus após o
BrasilSuécia
a acomodar Centro
sequestrorelâmpago
de
uma começa
procura
pós
estudante de Economia dentro do estudantes
A Casa do Estudante do Centro graduandos em exatas
campus. Leia a nota aqui.
Acadêmico do Agreste (CAA) da Estudantes de pósgraduação das
Bike PE de graça para UFPE começa a acomodar áreas de energia, meio ambiente,
estudantes a partir do segundo cidades sustentáveis, aeroespacial,
usuários do VEM
semestre
de
2014.
Mais entre outras, têm a oportunidade
Usuários do VEM não precisam informações.
de obter bolsas de estudo em
mais pagar a taxa anual de R$ 10
universidades da Suécia no
para utilizar as bicicletas do Bike
na creche âmbito do programa Ciência sem
PE. O cadastramento deve ser Inscrições
Fronteiras. Informações.
feito no site do Bike PE. universitária
Estão abertas inscrições para a fila
Informações.
embaixador
de espera da Creche Universitária Seja
Inscrições no curso de (Centro Municipal de Educação CHOICE!
Infantil Paulo Rosas). As vagas são Já pensou em fomentar iniciativas
línguas NLC
geram
riqueza
e
destinadas
aos
filhos
de que
Estudantes do Núcleo de Línguas professores,
desenvolvimento social para as
e Cultura (NLC) cujo auxílio é estudantes e técnicos da UFPE. O camadas
mais
pobres
da
pago pela PROAES deverão prazo de inscrição é até dia 17. população? Conheça o movimento
realizar
suas
inscrições Informações.
CHOICE!
diretamente no NLC. Informações.

Segurança no campus
depois do sequestro

BrasilSuécia
Fique por dentro da Centro
Mobilidade urbana mais
procura
pós
UFPE!
humana e sustentável
A Assessoria de Comunicação da graduandos em exatas
Um grupo de estudantes da UFPE
criou a página Movase UFPE para

UFPE (ASCOM) fornece boletins Estudantes de pósgraduação das

áreas de energia, meio ambiente,
cidades sustentáveis, aeroespacial,
entre outras, têm a oportunidade
de obter bolsas de estudo em
universidades da Suécia no
âmbito do programa Ciência sem
Fronteiras. Informações.

X Encontro de Biologia
O X Encontro de Biologia está
recebendo trabalhos até o dia 21
de fevereiro. Alguns dos temas
chave incluem: biodiversidade no
semiárido,
biotecnologia
no
semiárido e políticas públicas no
semiárido. Informações.

livros, música e tudo o mais

Madame Butterfly
Já tentou ouvir ópera? No começo
pode ser bastante complicado, mas
começando do jeito certo, seus
ouvidos poderão se acostumar e até
apreciar a beleza desse espetáculo
completo, que combina música e
teatro. Para começar,
recomendamos a ópera Madame Butterfly, do compositor italiano
Giacomo Puccini, que conta a história de um marinheiro americano
que se envolve com uma japonesa em uma e suas missões. Você pode
assistir a ela integralmente no youtube.

O visconde partido ao meio
AO cubano naturalizado italiano Ítalo
Calvino costura neste curto livro a história
de um visconde que foi atingido por uma
bala de canhão, sendo então dividido em
duas metades: uma é maligna, e outra é
extremamente bondosa. A leitura é leve
mas induz reflexões interessantes.

Ram
O primeiro álbum de Paul McCartney pósBeatles é marcadamente
libertador. Gravado em sua casa no interior
da Inglaterra, com seus equipamentos
pessoais, é notória a mudança no estilo de
composição. Livre da concorrência artística
com John Lennon, Paul enquadra melodias e
arranjos bastante diferentes daqueles dos
Beatles. São relativamente mais simples mas
com belíssimas harmonias vocais, como na
faixa Dear Boy. Vale a pena conferir também
o alcance vocal de Paul em Monkberry Moon
Delight, e a melodia contagiante de The Back Seat of My Car. Ouça o
álbum completo aqui.

A terceira via
O exguru econômico de Tony Blair,
Anthony Giddens, tenta traçar neste breve
mas denso livro as diretrizes do que se
chama atualmente de 'terceira via', que
seria um caminho diferente da dicotomia
entre esquerda e direita, absorvendo
aspectos dessas duas frentes e adicionando
uma forte componente ambiental. É um
daqueles livros em que cada frase nos faz
pensar, interrompendo a leitura diversas
vezes. Mas o crescimento intelectual após
essa leitura é certo, contribuindo à sua
formação política.

spotted, reclamações, poesia, aleatoriedades diversas

Meu teddy bear

Integrachão

Xxx, aluno de ciencia da computação, te vi no
final da prova de Lógica, vi seu nome na ata,
me apaixonei no ato, se vir isso por favor fala
aqui embaixo, to com vergonha de falar ctg
por private mas você é MUITO lindo, adoro
teddy bears, vem ser meu ursinho aqui na
minha cama, ou me orienta pro seu coração e
me usa como objeto, LINDO!!!

Interessante como tanta gente estaciona em
frente às paradas de ônibus na UFPE. Mesmo
com tantas vagas, o sujeito escolhe
exatamente aquela na faixa amarela, em
frente à parada.

Mas a melhor cantada vai para...

Rima do dia
Passando aqui pra dizer minha manhã
de ontem foi mais feliz com a simpatia
da garota do segundo período de
arqueologia que me deu carona para a
UFPE transbordando de alegria nas
primeiras horas do dia.

Tem gente integrando até o chão do
CCEN...

Eletrização
Inshalá!
moreno árabe que faz o primeiro período
de licenciatura em ciências sociais,
saiba que fico ereta toda que passas pelo
niate/ce!!! me chama de faixa de gaza
e me faz tremer, me leva pro ramadã, deixa
eu ser tua meca, seu iluminadx!!!!
Beijos dx icognitx

Banheiro sem tranca
Os banheiros masculinos do CTG até têm
tranca, mas todos os soquetes estão
obstruídos com massa corrida. Impossível
fechar a porta.

Parada de ônibus, e não de carro

Xxx de Engenharia Elétrica, você com
esse jeito tímido cativa muito.
Ahh.... Se você deixar eu te eletrizo e te
mostro toda minha potência
energética!!!

Essa vai pro menino liiindo de viver que
estava no CDU/TORRÕES hoje por volta
das 16:30h. Moço, sem cantadas baratas
pra você, porque o que eu queria te dar
mesmo era uma aliança pra você pôr na
mão esquerda. Apenas gostaria que
soubesse de três coisas:
1: Você tem o nariz e as mãos mais lindos
que eu já vi na vida. Aliás, o jeito como
tamborilava os dedos na sua mochila cinza
e passavaos pela sua barba perfeita com
um sinalzinho lindo ao lado me deixou
hipnotizada.
2: Não sei qual o teu curso, mas tenho a
certeza de que você é o rapaz mais bonito
do seu prédio.
3: Espero realmente que te marquem nesse
post, pra que eu possa saber um bocadinho
a mais sobre você.
Te desejo um lindo dia. Tão lindo quanto
você fez ficar o meu!

