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Patrícia Marinho

A psicóloga fala sobre a importância da educação sexual para a saúde e a sociedade. Páginas 12 e 13
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Educação

A cara da Unifor

Youtube ﬁrma-se
como aliado do
aprendizado

Inquietude na
produção do
conhecimento

Apesar da grande quantidade de vídeos de entretenimento, o Youtube
facilitou o acesso ao conhecimento
para muitos estudantes. A categoria
educacional da plataforma, o YouTube Edu, soma mais de 500 mil visualizações diárias. A praticidade para
acompanhar as aulas online, a grande
variedade de conteúdos e professores,
os edutubers, são fatores que atraem
os estudantes. Página 16

As diferentes áreas de conhecimento se encontram dentro da
Universidade de Fortaleza (Unifor). Bete Jaguaribe e Vasco Furtado são exemplos da diversidade
de possibilidades da Unifor. Bete
é ligada à área da arte e cultura.
Vasco Furtado dedica-se à área da
pesquisa. Os dois são inquietos e se
destacam em suas especialidades.
Páginas 8 e 9

Bitcoin

Mulheres grávidas em vulnerabilidade social são amparadas pelo Projeto Chama. A
ONG oferece abrigo, apoio psicológico e médico, além de ajudar as mães a serem
reintegradas na sociedade. Páginas 10 e 11

Ensaio

Altares em
Salvador
A capital da Bahia conta com mais de 200
igrejas em seu território. Victória Veloso,
estagiária do Foto NIC, visitou e registrou
igrejas de algumas cidades baianas. O ensaio mostra as belezas e particularidades
dos santuários. Páginas 18 e 19
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Projeto Chama
ajuda gestantes
em estado crítico

As moedas virtuais representam o novo
mercado de aplicação de finanças. As bitcoins existem há cerca de 10 anos e não
têm vínculo com as autoridades financeiras. As bitcoins são consideradas moedas deflacionárias com inflação controlada. O alto valor da moeda contribui para
o aumento dos investidores que pensam
no futuro. Apesar de promissora, a aplicação de capital nas bitcoins também é
arriscada. Página 17
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O poder das
criptomoedas
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Opinião
Editorial

Lara Montezuma, estudante de Jornalismo

Mudanças por meio
do social

O mundo que não sai no jornal

NIC Repórter chega ao seu sétimo número e reúne
matérias sobre saúde, projetos sociais e tecnologia.
O maior enfoque desta edição são os projetos sociais e seu impacto na vida das pessoas. O “Projeto Chama”
beneficia mulheres grávidas em estado de vulnerabilidade
social. Outra ação é mantida pela Associação Teatral Populart, que possibilita o acesso à cultura pelos teatros de rua.
Na 6ª edição apresentamos o Abrigo Thadeu Nascimento,
o primeiro abrigo para homens trans do Brasil. Nesta edição,
lamentamos seu fechamento. Sinônimo de luta e resistência,
o local teve suas atividades encerradas por falta de recursos
financeiros.
O atual estilo de vida dos jovens também é pauta deste
número. Maus hábitos têm contribuído para o desenvolvimento precoce de problemas de saúde. A saúde mental dos
universitários também é retratada nas próximas páginas.
“A Cara da Unifor” apresenta duas personalidades do
campus. Bete Jaguaribe é coordenadora do curso de Cinema
e Audiovisual da Unifor, diretora da Escola Porto Iracema
das Artes e luta em prol de causas culturais e políticas. Vasco
Furtado é Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
(DPDI) e responsável pelo Parque Tecnológico (TEC) da
Unifor. Os dois representam áreas distintas de conhecimento
e mostram inquietação e dinamismo em suas trajetórias.
A educação sexual é tema da entrevista desta edição. O
assunto é pouco discutido no Brasil e não existem leis que
obriguem a educação sexual a integrar a matriz curricular
das escolas. Patrícia Marinho, psicóloga pós-graduada em
psicodrama sócio-educacional e terapêutico, conversou com
o Jornalismo NIC sobre a importância do assunto.
E, em colaboração com a célula Foto NIC, o ensaio fotográfico, produzido por Victória Veloso, traz as belezas das
igrejas da Bahia. Esperamos que aproveitem a leitura!

uando eu era criança, tudo o que
me interessava na televisão cabia
nos desenhos matutinos. O mundo fantasioso que existia dentro
da telinha era incrível demais para que eu
pudesse perder sequer um segundo de seus
acontecimentos. O encanto só acabava no
almoço, quando as chamadas do noticiário
começavam a tomar tempo da programação.
Se eu estivesse na casa da minha avó,
não demorava muito para que ela desligasse a TV. “Só passa coisa feia no jornal”, dizia. E, de fato, perdi as contas de
quantas vezes virei a cara para as cenas
desagradáveis que costumava ver. Me
custava muito entender o que os repórteres noticiavam, mas compreendia o suficiente para perceber que o mundo real não
era tão encantador quanto os roteiros imaginários que tomavam as minhas manhãs.
Conforme fui crescendo, comecei a
me interessar mais pelos jornais. Descobri
que produzir jornalismo pode ser tão difícil quanto era consumí-lo nos dias em que
eu ficava sob a guarda da minha avó. Hoje,
quando paro para receber uma notícia, muitas vezes quase tenho o reflexo que aprendi ainda pequena. As atrocidades diárias
embrulham o estômago, travam a língua e
paralisam os dedos. Há momentos em que
quero mudar de canal na televisão, fechar
as páginas de jornais, desligar os rádios e as
redes sociais para ver se a realidade muda.
Mas, apesar dos desastres naturais, da
má fé de políticos e dos erros graves de
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É preciso estar
atento ao que
acontece e levantar
o olhar da histeria
existente para
enxergar que ainda
há chances de
construir algo bom
e concreto

Amiga,
me ajuda!
Meu
computador
travou
É sério,
Maria Júlia?!
4 anos de ciência de
computação pra
tu me dizer pra
reiniciar o
computador?!
Tu não tem vergo-

cidadãos comuns, é preciso que alguém
assuma esse papel social. Para vencer os
dias difíceis e as notícias pesadas demais,
deve-se lembrar que “a esperança dança
de sombrinha na corda bamba”, como
cantou um dia Elis Regina. E, apesar das
grandes chances que existem de se machucar, é necessário manter a perseverança e o olhar adiante nesta linha contínua.
Dona Neusa não viveu tempo suficiente
para acompanhar a escolha profissional da
neta, mas aposto que esta opção a deixaria
preocupada. Quem garante a saúde – física
e mental – daqueles que podem propagar
tantas “coisas feias”? Eu lhe diria, assim
como falo para muitos, que há delícias
para além das dores que costumamos enxergar. Vejo ações que não vão parar nos
jornais, mas estão nas nossas mãos e me
fazem continuar acreditando. São os olhos
jovens, embora cansados e tristes, de quem
sabe que a vida não anda lá muito boa, mas
ainda assim oferecem confiança. Juntos,
podem formar movimentos solidários e
andam por aí buscando ocupar os espaços.
É preciso estar atento ao que acontece
e levantar o olhar da histeria existente para
enxergar que ainda há chances de construir algo bom e concreto, nem que seja
no pouco que é possível alcançar. Buscar
encontrar as pequenas notícias que possam
reacender a esperança daqueles que, assim
como eu, não querem perder o encanto do
mundo que passa em suas televisões e escapam perante seus olhos na realidade.

Já tentou
desligar e
ligar?

Ah

Deu certo!
E foi, é?
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Beisebol cearense vence os desaﬁos
Esporte. Membros do Fortaleza Beisebol, equipe que representa a modalidade no Ceará desde 2013. Foto:Divulgação

Esporte. Equipes cearenses
buscam popularizar o esporte no
Estado. O beisebol está no Ceará
desde 2010 e lida com a falta de
apoio financeiro

Layo Lucena
Repórter

O

beisebol no Ceará precisa de
mais apoio e divulgação da mídia, mas o interesse pela modalidade vem crescendo nos últimos anos”,
conta Afrânio Pires, presidente da Associação Cearense de Beisebol (ACB), treinador da equipe Ceará Beisebol Clube de
Maracanaú e coordenador geral do projeto Baseball Caravan. “Nossa meta para o
futuro é continuar trabalhando para o desenvolvimento da modalidade em nosso
município e em outros municípios vizinhos”, acrescenta Afrânio Pires.
A equipe Beisebol Fortaleza, criada em
2013 por um grupo de amigos, representa
a Capital na modalidade. Atualmente com
20 membros, o time treina no Campo do
Asa, localizado no Parque Manibura. “Conheci a equipe há 4 ou 5 anos por indicação
de meus amigos. Um dia, fui acompanhar
um treino do time, acabei gostando e, então, comecei a praticar”, afirma Mardilson
Azevedo, produtor de eventos, shortstop e
arremessador da equipe fortalezense.
Um das dificuldades enfrentadas pelo
Beisebol Fortaleza é, porém, de ordem financeira. “Nós temos duas cotas em que
todos os atletas participam: uma, para
comprar bolas e luvas; outra, para pagar a
manutenção do campo em que jogamos”.
Segundo Mardilson, o time não tem nenhum patrocínio.
A modalidade chegou ao Ceará em
2010, quando foram formadas as primeiras equipes no Estado. “Inicialmente, operávamos como uma iniciativa informal
apoiada pela organização norte-americana sem fins lucrativos ‘World Baseball
Outreach´, que utiliza o beisebol como

forma de integração social”, afirma o
treinador Pires. Pouco tempo depois, em
2013, foi criada a Associação Cearense de
Beisebol (ACB), sediada em Maracanaú.
“A falta de um espaço próprio para praticar a modalidade e a falta de apoio por
parte da iniciativa privada e do poder público sempre foram grandes problemas”,
conta o treinador e presidente. Com o
tempo, algumas organizações americanas
acreditaram no potencial do projeto e auxiliaram com doações de equipamentos.
Beisebol no Brasil

Segundo o jornal O Estado de São Paulo,
em 1902 foi realizada a primeira partida
oficial no Brasil. A Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS) é responsável por organizar e gerenciar os dois
esportes há mais de duas décadas. Além
disso, a Confederação administra o centro
de treinamento Yakult/CBBS, um espaço
para a prática do beisebol e do softbol.
Com três campos de medidas oficiais,
dependências para treinamentos específicos, refeitório e dormitórios, o centro de
treinamento é o “quartel-general” do beisebol brasileiro, onde as seleções realizam
a preparação para os campeonatos e onde
são disputadas as competições nacionais.
Na atual temporada da Major League
Baseball (MLB), o Brasil é representado
por seis brasileiros – dentre eles, o jovem
arremessador Eric Pardinho, de apenas 17
anos, que deve estrear ainda nesta atual edição do campeonato. Em 2016, com apenas
15 anos, chamou a atenção do mundo esportivo ao ser convocado para a seleção brasileira principal de beisebol que disputaria
vaga para o World Baseball Classic, torneio
internacional de beisebol entre seleções. O
atleta fez sua estreia diante do Paquistão e
auxiliou o Brasil na vitória por 10x0.

“Nós temos
duas cotas
em que todos
os atletas
participam:
uma, para
comprar bolas
e luvas; outra,
para pagar a
manutenção
do campo em
que jogamos”
Mardilson
Azevedo

Beisebol. Tipicamente americano, foi criado em 1700 na
Inglaterra, baseado no cricket. A modalidade é disputada
por duas equipes de nove jogadores, que alternadamente
ocupam as posições de ataque e defesa. Veja algumas regras no infográfico ao lado. >>

REGRAS
IMPORTANTES DO
BEISEBOL
1ª REGRA

Cada partida possui nove
entradas, não havendo
um tempo definido.

2ª REGRA

A entrada é o tempo em
que um time assume o
ataque e a defesa.

3ª REGRA

A equipe que entra como
defesa tem os nove
jogadores, enquanto o
ataque, um.

4ª REGRA

No ataque, o posto do
batedor segue uma
sequência.

5ª REGRA

Quando o batedor não
completa as quatro bases,
um companheiro entra como
batedor, para que seu colega
retome a base principal.

6ª REGRA

Não há empates no
beisebol. Vão sendo
adicionadas novas
entradas, até que haja uma
diferença de pontuação.
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Estilo de vida
sedentário
eleva o risco
de diabetes
Saúde. O sedentarismo é um
dos fatores que provocam
o desenvolvimento
da diabetes, doença
caracterizada pelo aumento
da glicose no sangue
Letícia Serpa
Repórter

M

uitos jovens, hoje em dia, têm
preferido dedicar o seu tempo
livre à internet e, por causa do
sedentarismo, estão passando por problemas de saúde, desenvolvendo doenças
crônicas sérias. Uma destas doenças mais
comuns é a Diabetes Mellitus, que se divide em tipos 1 e 2 e consiste na má regulação de insulina no sangue. De acordo com
a Federação Internacional de Diabetes
(IDF), 23,3 milhões de pessoas, no Brasil,
terão a doença em 2040 e, desse total, 5%
na faixa etária de até 15 anos.
Segundo a nutricionista e professora
de nutrição da Universidade de Fortaleza
(Unifor) Andrezza Penafort, 39, o sedentarismo, a genética e, principalmente, a alimentação desregulada são fatores importante para o desenvolvimento da doença.
“A alimentação fast-food, hoje, é uma alimentação de alta densidade calórica, alto
nível de gordura e baixo nível nutricional.
Ela vai contribuir para o desenvolvimento
da obesidade que predispõe o desenvolvimento da diabetes”, explica.

Prevenção

Para a nutricionista Andrezza, a melhor
forma de prevenção da doença é fazer um
rastreio dos grupos de risco, como a existência de outros casos de diabetes na família,
pessoas com excesso de peso, sedentárias
ou mães que tiveram diabetes gestacional.
“Dessa forma, você previne a doença com a
mudança no estilo de vida”, ressalta.
A transformação desse estilo de vida é
ter uma mudança compatível com a saúde. A alimentação mais regrada, tanto na
quantidade quanto no tipo de alimento que
o indivíduo consome, deve estar aliada ao

exercício físico. “A prática do exercício
físico otimiza a captação de glicose sem a
necessidade da própria insulina. Esta prática, atrelada ao controle de estresse, ansiedade e sono, é uma forma de prevenção
da doença”, explica.
Tratamento

A nutricionista esclarece que o tratamento
se dá em duas direções: o medicamento,
que seria um hipoglicemiante ou aplicação de insulina, e a mudança do estilo de
vida. As pessoas com a doença vão precisar ter horários fixos para se alimentar,
além da necessidade de atividade física
para os músculos conseguirem captar a
glicose, melhorando o índice glicêmico.
“O indivíduo com a doença terá uma
alimentação preferencialmente de carboidratos mais complexos, que são carboidratos com mais fibras. Então, ele deve evitar
carboidratos ou açúcares simples, e apostar em alimentos que vão elevar a glicose
de forma mais lenta, mantendo a glicemia
normalizada”, acrescenta. O diabético
deve beber bastante água e evitar gorduras saturadas, por causa da predisposição a
doenças cardiovasculares, bem como o excesso da captação de glicose que vai para a
corrente sanguínea e pode migrar para os
órgãos-alvo, como os rins, olhos e nervos.

Sedentarismo. Falta de atividade física pode estimular manifestação de diabetes. Foto: Pedro Vidal

explica que o seu tratamento é feito com
dois tipos de insulina. “Uma insulina, eu
tomo pela manhã, ela é de ação lenta. Durante a noite, eu tomo a outra medicação,
sempre antes de me alimentar”, conta.
Diferença entre tipo 1 e 2

Caso

A estudante Beatriz Dantas, 13, foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos seis
anos. “Quando eu descobri que tinha diabetes, eu estava bebendo muita água, urinando bastante e perdi muito peso. Minha
mãe me levou a um endocrinologista que
me diagnosticou com diabetes tipo 2, mas
o diagnóstico estava errado, pois, dois
dias após o tratamento não ter resultados, fui levada com cetoacidose diabética
(complicação da diabetes, quando o corpo
produz ácidos sanguíneos) para o hospital”, relata. Cinco dias após ser internada,
Beatriz foi liberada com o tratamento e o
diagnóstico certos.
A estudante afirma que a sua doença
não teve relação com a genética de sua família e que sua alimentação não influenciou o desenvolvimento da diabetes. Ela

“Em torno de 5 a 10% dos
casos é o de diabetes tipo
1, que é desenvolvido na
infância, onde há um fator
genético muito grande, a
partir de um gatilho que
pode ser gerado por vários
motivos”
Andrezza Penafort
Nutricionista

A nutricionista explica que a diabetes
tipo 1 é um distúrbio no sistema imunológico que lesiona as células produtoras
de insulina. Este tipo de diabetes ocorre
geralmente em crianças, quando há a total
falta de produção de insulina. “Hoje, nós
definimos a diabetes pela etiologia. Em
torno de 5 a 10% dos casos é o de diabetes tipo 1, que é desenvolvido na infância,
onde há um fator genético muito grande,
a partir de um gatilho que pode ser gerado
por vários motivos”, esclarece.
A diabetes tipo 2 é mais comum em
indivíduos adultos, de 30 a 40 anos, e está
relacionada com o estilo de vida desregulado e uma alimentação desequilibrada.
Neste tipo de diabetes, é mais fácil encontrar indivíduos com sobrepeso ou obesos.
“O que nos preocupa hoje em dia é que,
cada vez mais, de forma mais precoce, as
crianças que eram diabéticas tipo 1 desenvolvem a diabetes tipo 2, por causa do
excesso de peso e da alimentação inadequada”, relata a profissional.
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A Lei
Em 2012, o caso da atriz Carolina
Dieckmann repercutiu em todo o
Brasil. 36 fotos íntimas dela foram
divulgadas, após uma tentativa de
extorsão. Para não divulgar as fotos, o hacker pediu R$ 10.000 e a
atriz decidiu não ceder à chantagem.
Em entrevista para a televisão, Carolina contou sobre os momentos de
angústia que passou. “Minha preocupação era só falar para desligar a
internet, porque não queria que ele
[o filho mais velho] tivesse acesso
àquilo”, lembra.
O caso Carolina Dieckmann deu
nome a uma lei, que entrou em vigor
em 2012 e mais tarde protegeria as
pessoas vítimas desse tipo de invasão. “A principal contribuição da Lei
Carolina Dieckmann em relação a
crimes cometidos contra mulheres é
a tipificação da conduta de invasão

Vazamento de nudes é um
mal social e psicológico
Privacidade. A divulgação não
autorizada de nudes é uma violação
grave da intimidade. As vítimas
sofrem com problemas psicológicos,
causados pela exposição

Letícia de Medeiros e Yasmim Rodrigues
Repórteres

E

u não sabia o que fazer, para quem
pedir socorro. Eu só conseguia
pensar na minha mãe e no desgosto dela”. Assim começa o relato de
Pollyanna Teixeira, 20, que teve sua intimidade exposta aos 14 anos de idade.
“Eu havia enviado [fotos íntimas] para
uma pessoa, coisa tola de primeira paixão
adolescente. Começamos a trocar nudes
como uma aposta. Eu não sei muito bem
como aconteceu, se ele de fato passou essas fotos para o melhor amigo dele, ou,
como ele relata, esse amigo teria acesso
ao seu celular e pegou as fotos”, conta.
Essa é a realidade de muitos jovens
que foram vítimas do vazamento de fotos
íntimas e tiveram a sua vida mudada completamente. Pollyanna continua: “Lembro
como se fosse hoje, quando eu descobri.
Foi em uma sexta, na sala de aula, quando um amigo me chamou dizendo que
tinham enviado uma mensagem para ele.
‘Você tem foto da Pollyanna nua? Você
quer?’. Ele me mostrou, junto com um

outro amigo dele. Esse amigo pediu na
minha frente: ‘Me manda essa foto também’”, relembra.
Em 2016, mais de 300 jovens tiveram
problemas com fotos íntimas expostas
sem consentimento no Brasil e recorreram
ao Canal de Ajuda Safernet Brasil, que
oferece o serviço de ajuda contra crimes
e violações dos Direitos Humanos na internet. Desses 300 jovens que recorreram
ao Safernet, 202 delas eram mulheres. Segundo o site do Safernet, entre as vítimas
menores de 18 anos, 80% são mulheres.

ele, ele me ignorou”, conta. Mas, também
recebeu ajuda de muitas outras. Na visão
específica do trauma, a psicóloga Meline
Carvalho, 34, explica que “o trauma acaba interferindo no processo de autorregulação organísmica da pessoa, na busca de
autonomia, na busca de segurança. Então
contamina sensações e impede que a gente
consiga trabalhar de forma plena as fronteiras de contato. Essas experiências que
não foram proveitosas deixam o sujeito
hipervigilante, paralisado, trabalha com
gestos de fuga, luta e sofre muito”, afirma.

O trauma

Superação

Com o vazamento de fotos íntimas, o trauma pela exposição de sua intimidade afeta
a sua autoconfiança, assim como relata
Pollyanna Teixeira. “Em um domingo, foi
criado um Instagram, com todas as minhas fotos. Seguiram todos que eu seguia,
e foi assim que viralizou. Todos ficaram
sabendo, até parentes no Rio de Janeiro e
a diretora do colégio em que estudei. Eu
fiz de tudo pra minha mãe não descobrir,
engoli a seco tudo e todos os olhares. Não
conseguia sair na rua a não ser de cabeça
baixa, tinha a sensação que todos tinham
me visto nua. Eu me senti um lixo, como
se fosse um pedaço de carne em uma vitrine de açougue”, recorda.
Pollyanna perdeu contato com algumas
pessoas, como o rapaz com quem se relacionava na época. “Fui tentar falar com

Superar o trauma é um processo. Meline
afirma que a relação entre o psicólogo e
o paciente também ajuda na metodologia.
“A gente trabalha na tentativa de buscar
nessa terapia a segurança, uma confiança
na relação interpessoal entre o terapeuta
e o paciente, para que a afetividade na
psicoterapia possa também ser trabalhada
em cima do trauma”. Segundo a psicóloga, a superação é algo que precisa ser trabalhado com cautela.
Para Pollyanna, o passado foi um professor. “Hoje vejo mais como um aprendizado, e vejo que tirei de letra, que fiz o
possível mesmo, e filtrei melhor minhas
amizades. Me vejo mais forte depois de
tudo”, explica. A jovem diz que o vazamento de suas fotos fez com que ela
adotasse algumas condutas para prevenir

de dispositivo informático alheio,
conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida
de mecanismo de segurança e com
o fim de obter, adulterar ou destruir
dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”,
explica o advogado criminal Leandro Vasques, 44.

que outras pessoas passem pelo que ela
passou.“Jamais repasso fotos íntimas que
recebo. Tento conscientizar [as pessoas],
mas há esse machismo enraizado, que faz
a culpa sempre cair em cima da mulher,
por ter tirado [a foto]. Em relação a outras meninas, eu aconselho a denunciar
sempre, se manter de cabeça erguida. Denuncie sempre e nunca se deixe subjugar
por olhares de quem não sabe metade da
pessoa que você é”.
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Uso de fones, um modismo
que pode afetar a audição
Saúde. O uso constante de
fones de ouvido com intensidade
acima de 80 decibéis pode causar
problemas auditivos

Letícia Serpa e Levi Aguiar
Repórteres

V

ocê já ouviu falar nas “baladas
silenciosas”? Provenientes da
Europa, onde há uma grande
preocupação com o barulho que incomoda a vizinhança, este tipo de festa tem o
objetivo de fazer você curtir o som que
quiser, no volume em que preferir, utilizando fones de ouvido individuais. Esse
novo estilo de evento ganhou popularidade no exterior e chegou ao Brasil pelo Rio
de Janeiro em 2010. Em fevereiro deste
ano chegou a Fortaleza, com a primeira
edição ocorrendo no Espaço da Escola de
Música Duetos do shopping Riomar.
Porém, este tipo de festa e, principalmente, o uso contínuo de fones de ouvido podem acarretar problemas auditivos.
Segundo a professora e coordenadora do
curso de fonoaudiologia da Universidade
de Fortaleza (Unifor), Fernanda Mônica
Sampaio, 52, “os fones de ouvido, quando
utilizados de forma correta, não trazem
malefícios à saúde, porém o grande problema é quando estão com uma intensidade acima do permitido”, explica.
Mas, como saber a intensidade certa
para o som? A professora alerta para situações em que o ruído oriundo dos fones de
ouvido de um indivíduo é escutado por pes-

soas próximas. Isso significa que o volume
da música está alto. Pois o nível máximo a
que o som deve chegar é 80 decibéis (dB).
“O volume além desse nível pode danificar
as células ciliadas internas, que são estruturas da cóclea, e a lesão dessas células é
irreversível. Então, se você usa o fone de
ouvido de forma constante, numa intensidade acima de 80 dB, isso pode trazer uma
perda auditiva irreversível”.
A profissional cita, ainda, o zumbido como um dos principais sintomas
que podem identificar uma futura perda de audição. Os zumbidos são mais
bem identificados por pessoas que utilizam apenas um lado do fone, pois é
mais fácil de diferenciar a mudança na

audição. Contudo, os zumbidos não se
apresentam somente com a utilização
dos fones. Podem também ocorrer a
partir da exposição a sons altos, como
paredões e trios elétricos, o que também pode danificar a audição.
Escala de decibéis

Segundo Fernanda, o decibel (dB) é utilizado para descrever o nível do som e
das ondas sonoras. A profissional ilustra, com exemplos, a intensidade dos
sons: algumas situações em que a escala
está em 45/50 dB, como em uma conversa normal, ou em 110 dB, quando
alguém está próximo a uma turbina de
avião, por exemplo.

Cuidados

A profissional recomenda que a higiene
dos ouvidos seja feita com uma toalha
úmida e não com cotonete. “As pessoas,
na maioria das vezes, acreditam que a
cera é uma sujeira. O ouvido precisa da
cera para proteger a entrada de bichos
e regular as condições de temperatura e
de umidade desse ouvido. A limpeza do
ouvido é externa. Por isso, deve ser feita
com uma toalha”.
Ela narra exemplos em que o sujeito
tenta higienizar ou tirar a cera de suas orelhas com cotonetes, grampos e até palitos
de fósforos. Nesses casos, estes elementos
acabam prejudicando sua audição, pois,
quando empurrada para o conduto, a cera
se torna difícil de ser removida.
A profissional explica também que
a “lavagem” deve ser feita somente por
especialistas. “Costumam disponibilizar
o serviço em farmácias, mas apenas um
profissional no assunto, ou seja, um otorrino, poderá realizar a remoção”. E afirma
que, em geral, o médico pede a realização
de uma biometria da orelha antes de efetuar a remoção.

O site Hear-it traz exemplos de diferentes intensidades de som expressas em decibéis:
180 dB.
Decolagem
de foguete
140 dB: Motor
a jato em
movimento

120 dB:
Banda de rock

110 dB:
Trovoadas altas

30 dB:
Sussurro suave

60 dB:
Conversa normal

80 dB: Rádio
no volume bem alto

90 dB:
Tráfego urbano
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Conciliar estudos e estágio ainda
é obstáculo para universitários
Estresse. Problemas
familiares e obrigações
na universidade causam
exaustão em estudantes

Cadu Vasconcelos
Repórter

E

m meio a tantas cobranças, a vida
universitária se torna um desafio.
Acadêmicos demonstram preocupação e estresse por conciliarem tantas
atividades, e desenvolvem problemas de
saúde. Segundo pesquisa da Associação
Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (Andifes),
realizada em 2016, 30% dos alunos de
graduação de instituições federais do
Brasil procuraram atendimento psicológico. Os motivos são vários, desde
pressão familiar até a rotina acelerada da
universidade.
O acúmulo de atividades diárias exigidas pela faculdade e pelas obrigações
da vida moderna gera ansiedade nos jovens. “Há uma diferença entre o que almejamos e o que realmente conseguimos
enfrentar”, explica Terezinha Façanha,
58, professora do curso de Psicologia
da Unifor. Esse comportamento precisa
receber atenção, já que pode provocar
problemas de saúde. No ano passado, a
Frente Universitária de Saúde Mental
usou um debate sobre a condição psicológica de estudantes de universidades em
uma campanha visual, direcionada para
o Facebook. Na campanha foram divul-

gadas várias imagens que propõem uma
reflexão sobre o tema.
Existem outros aspectos que precisam
ser cuidados, como o equilíbrio emocional e o isolamento, relacionados com a
forma de os estudantes lidarem com situações inesperadas. A falta desse equilíbrio remete a decisões impulsivas, definidas na pressão do cotidiano. “Muitas
pessoas se isolam para lidar com a ansiedade. Essas manifestações podem ficar
mais rigorosas quando sintomas físicos
começam a aparecer, como dor de cabeça, gastrite e a imunidade enfraquecida”,
explica a profissional.

Geyson Gomes.
Estudos e estágio
sobrecarregam o
seu dia a dia. Foto:
Cadu Vasconcelos

“Eu mesmo me cobro”

O mercado de trabalho e o medo de falhar, após a formatura, são os fatores que
mais causam ansiedade em Alexandre
Gabriel, 20, estudante de Direito. “O estresse, às vezes, atinge minhas relações
familiares e amizades. Já a ansiedade me
tira noites de sono. Eu mesmo me cobro
por um bom desempenho na vida acadêmica”, destaca.
De acordo com Geyson Gomes, 22,
estagiário e estudante de Direito, é necessário ter organização para conseguir
conciliar as atividades, mas também é
preciso otimismo. “Provas e responsabilidades do estágio me sobrecarregam
e me deixam pressionado. Também interferem em outras áreas da minha vida,
como o relacionamento com a família.
Fico muito estressado e agressivo quando estou sob pressão. Porém, faço o que
posso para levar adiante, tento me acalmar e pensar positivo. Procuro conversar

e me abrir sobre o que estou sentindo e
pensando”, relata Gomes.
Muitos alunos têm dúvidas sobre o
que podem se tornar. Mesmo durante a
graduação, é importante pensar positivo
e organizar os pensamentos. Estresse e
incertezas são fortes obstáculos. É neces-

sário criar maneiras de organizar as atividades. “Uma das formas de lidar com essa
tensão é criar um espaço de reflexão para
que o jovem possa se expressar. É importante que ele saiba o que está vivendo para
planejar a sua vida e conseguir se projetar
futuramente”, acrescenta Façanha.

Campanha. Peças divulgadas pela Frente Universitária de Saúde Mental. Fotos: Divulgação
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A cara da Unifor

Notáveis na produção do conhecimento
Nesta edição, “A Cara da Unifor” narra a vida de duas pessoas que seguiram áreas bem diferentes em suas trajetórias. Bete Jaguaribe é coordenadora do curso
de Cinema e Audiovisual da Unifor e diretora da Escola Porto Iracema das Artes. Formada em jornalismo e doutora em Sociologia, Bete é exemplo de ativismo
e resistência em sua trajetória na área da política e da cultura. Vasco Furtado é Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (DPDI) e está à frente do
Parque Tecnológico (TEC) da Unifor. Pós-doutor, hoje se dedica à pesquisa e acredita que sua inquietude é um dos fatores que motivam sua carreira. Os dois
profissionais representam dedicação e realização em suas respectivas áreas de conhecimento, contribuindo com a diversidade na identidade da Instituição.
FOTO: LUCAS BARBOSA

“Se o que produzo não me
realizasse, decididamente
teria desistido”

“Sou muito mais
interessado em
desenvolvimento
de processos,
fazer as coisas
acontecerem”

so, se entusiasmou ainda mais pela área

Carolina Melo

acadêmica. Depois, seguiu para a França

Repórter

em busca do doutorado.

Graduado em Computação pela Uni-

“A Unifor me deu todo o apoio para

versidade Federal do Ceará (UFC), João

realizar o mestrado e doutorado. Após

José Vasco Furtado, 53, é professor da

uma palestra sobre pesquisa apresenta-

Universidade de Fortaleza (Unifor) no

da por mim, minha esposa e alguns cole-

curso de Computação e também dá

gas, o chanceler Airton Queiroz pergun-

aulas no mestrado em Ciências da Ci-

tou: ‘Onde é que faz isso no mundo?’. Eu

dade. Além de atuar como professor, é

respondi que nos Estados Unidos, Euro-

diretor de Pesquisa, Desenvolvimento

pa. E ele disse: ‘Então vai lá, vai aprender

e Inovação (DPDI) e responsável pelo

essas pesquisas com este entusiasmo’”,

Parque Tecnológico (TEC- Unifor).

relata Vasco. Em seguida, o professor

Pai de duas filhas, Lara, 28, e Lia,

realizou seu pós-doutorado nos Estados

21, Vasco não tinha o sonho inicial

Unidos, no Vale do Silício. “A Universida-

de cursar computação, e chegou a

de de Stanford é referência para a área

pensar em prestar vestibular para

de inovação. Foi onde iniciei o meu entu-

engenharia. Segundo conta, o inte-

siasmo por essa área”, conta.

resse pelo curso aconteceu espon-

Atualmente, Vasco atua como profes-

taneamente, quando um amigo lhe

sor e diretor de pesquisas. “A área admi-

mostrou um cartão que funcionava

nistrativa da gestão é algo que não me

a partir de programas de computa-

interessa muito. Sou muito mais interes-

dor. “Não sei se os jovens conhecem,

sado em desenvolvimento de processos,

mas naquela época os programas dos

fazer as coisas acontecerem. Meu lado

computadores eram organizados em

inquieto de ser”, confessa. Vasco assumiu

cartões. Era necessário fazer um furo

a Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimen-

no cartão e inserir no computador, e

to e Inovação (DPDI) da Unifor a convite

assim os cartões eram lidos. Eu achei

do chanceler Airton Queiroz. O professor

aquilo muito bacana, e decidi cursar

comenta que é bastante interessado nes-

blusa do time Vasco em seu primeiro

se fosse uma rede social, já que o aju-

computação”, recorda.

ta função por ser “muito motivado, pois

treino e acabou sendo apelidado dessa

da a reencontrar amigos de longa data.

se trata de algo novo, criar o Parque Tec-

forma. Apaixonado por basquete, parti-

“Jogo com pessoas que conheço há 40,

Carreira

nológico (TEC-Unifor), apoiar pesquisas e

cipou da seleção cearense e da seleção

50 anos. Espero ter saúde para jogar

Seu interesse por inovações e pesqui-

internacionalização”, revela.

brasileira, e o apelido Vasco ficou mais

sempre”, brinca. Jogar xadrez também é

sas acompanha toda a sua trajetória

Em suma, ele se define como uma

conhecido do que seu próprio nome.

algo que gostaria de praticar com mais

profissional. No segundo semestre na

pessoa inquieta. “Minha profissão é uma

“Eu também sou torcedor do time Vas-

frequência.

faculdade,

no Serviço de

das coisas que mais preenchem a minha

co, mas não sou fanático por times ou

Vasco Furtado não se considera al-

Processamento de Dados do Estado

vida. Se o que produzo não fosse algo

política. Quando fiz a alteração, já era

guém de emoções extremas e não pos-

do Ceará (Seproce). Após sua espe-

que me realizasse, decididamente teria

casado, e fiz porque realmente todos já

sui ídolos. Confessa que, se fosse esco-

cialização em Inteligência Artificial,

desistido”, garante.

me conheciam por esse nome. Devido

lher alguém para ter como inspiração,

ao meu nome ser muito grande, assino a

seria seu pai. É bastante ligado à música,

tudo como Vasco Furtado”, explica.

apaixonado por jazz e rock. Com relação

estagiou

sentiu a necessidade de fazer algo a
mais. Já atuando como professor na

A origem do nome Vasco

Universidade de Fortaleza, foi fazer

O nome “Vasco” não estava registrado

mestrado na Universidade Federal de

na certidão de nascimento do diretor.

Passatempos

ramago, um dos passatempos que hoje

Campina Grande (UFCG), na Paraíba.

Quando começou a jogar basquete, com

O amor pelo basquete perdura. Hoje,

pratica pouco devido à correria diária

O professor conta que, durante o cur-

cerca de 11 anos de idade, usou uma

o professor considera o esporte como

de sua profissão.

à literatura, diz que costumava ler Sa-
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Bete Jaguaribe e a
luta pela cultura

“Na época,
havia um
compromisso
político.
Imaginávamos
que
poderíamos
mudar o
mundo com
jornalismo”

uma região, é fundamental ter um cinema

Levi Aguiar
Repórter

que a retrate. A gestora cita o exemplo de

“Meus agradecimentos são para as mu-

Austrália. “Há cidades que se tornam co-

lheres, a comunidade LGBT e os jovens

nhecidas por causa da produção cinema-

brasileiros que nos ensinam diariamen-

tográfica produzida nelas”, declara.

‘Crocodilo Dundee’, que deu visibilidade à

te as artes da sobrevivência”. Essa frase

Nos anos de 2004 a 2007, foi Secre-

é um trecho que faz parte da abertura

tária Nacional de Audiovisual interina, no

da tese de doutorado de Ana Elisabete

período em que Gilberto Gil atuava como

Freitas Jaguaribe, mais conhecida por

ministro da Cultura (2003-2008). Neste

todos como Bete Jaguaribe. No frag-

período, um dos projetos era fazer com

mento, ela deixa transparecer um pouco

que o Brasil, que até então só produzia

das suas convicções e vivências que se

20 filmes por ano, passasse a produzir

caracterizam pela militância e defesa

100 filmes anuais. Para se ter um parâ-

das políticas de incentivo à cultura.

metro de comparação do feito, segundo

Cultura,

a Agência Nacional do Cinema (Ancine),

onde coordenou projetos de incentivo

no ano de 2017, o País manteve o nível,

a produções culturais, assim como par-

produzindo 158 títulos nacionais.

Atuou

FOTO: LUCAS BARBOSA

no

Ministério

da

ticipou de administrações municipais e

Para Bete Jaguaribe, o cinema faz

estaduais na mesma área. Atualmente, é

parte das esferas da arte que estão dan-

professora e coordena o curso de gra-

do referências para o País ao dar voz

duação em Cinema e Audiovisual e No-

e assumir um papel de denúncia. Conta

vas Mídias, na Universidade de Fortale-

que, hoje em dia, há um grupo de jo-

respeitam todo tipo de gente. A galera de

lítica surgiu durante os seus pri-

za. Também é diretora da Escola Porto

vens que optam por viver de cinema,

hoje é muito mais tolerante”.

meiros anos no curso de Jornalismo

Iracema das Artes. Bete Jaguaribe, jor-

incentivados pelas duas graduações de

O título de doutora foi uma extensão

da Universidade Federal do Ceará

nalista por formação, trabalhou em re-

cinema no Estado. A coordenadora do

de sua militância política. “O fato de le-

(UFC). “Na época, havia um compro-

dações e com marketing político.

projeto Escola Porto Iracema das Artes

var denúncias aos intelectuais, por inter-

misso político. Imaginávamos que

enumera diversas ações que viabilizam

médio de uma tese, já era algo válido”.

poderíamos mudar o mundo com

Cinema e cultura

essa arte. “Temos projetos públicos de

Jaguaribe afirma que a sua vida é feita

jornalismo”, admite. Depois de con-

Na década de 1990, aproximou-se do

formação em audiovisual no Estado,

de atos políticos e nada do que ela faça

cluir sua graduação, especializou-se

campo cultural quando assumiu uma fun-

além de financiamento, edital, incentivo

está fora desta dimensão. “Não falo da

em marketing.

ção na Secretaria de Cultura. “Na época, o

à produção, apoio do fundo setorial e a

política partidária, mas da política da

Jaguaribe atuou com um grupo

Estado não tinha projetos voltados para

TV paga que vincula o cinema produzido

atitude comprometida com o bem da hu-

de jovens, assim como ela, idealis-

a cultura, e essa equipe propôs a iniciati-

no País”, explica.

manidade”, destaca. Sua tese fala sobre

tas. “A gente se reunia no comitê de

o coletivo “Alumbramento”, um grupo de

comunicação para fazer a campanha

va do projeto do Centro Cultural Dragão
do Mar e da Lei de Incentivo à Cultura”,

Doutorado e docência

jovens que emerge no cenário cultural do

de graça”, lembra. Ela orgulha-se de

enumera. O grupo que propôs estas mu-

Jaguaribe destaca que o magistério foi

País em 2006. Ela trabalha a relação en-

ter participado da campanha da “pri-

danças na cultura do Estado foi forjado

um dos seus ofícios de maior importân-

tre cinema e sociedade no âmbito do mo-

meira mulher eleita prefeita de uma

ainda no assessoramento da candidatura

cia pessoal, apesar de nunca ter plane-

vimento de renovação, nomeado como o

capital de Estado brasileiro”, em

da primeira prefeita de Fortaleza, na dé-

jado ser professora. Ela narra que os

“novíssimo cinema brasileiro” e/ou “cine-

um período de redemocratização.

cada de 1990, já com propostas diferen-

jovens estão se tornado cada vez mais

ma de garagem”.

Refere-se à ex-prefeita Maria Lui-

ciadas no setor.

tolerantes, e isso faz com que ela se

za Fontenele. “Foi ousado e trouxe

A partir desta experiência, Jaguaribe

sinta instigada a se atualizar e ser mais

Trajetória

mudanças ao cenário político. A gen-

passou a traçar um caminho que a dis-

generosa com eles. A docente diz que o

Nascida em Jaguaruana (a 133 km da

te compreendia o jornalismo como

tanciou do jornalismo, quando coordenou

grande problema é quando deixamos de

capital, Fortaleza), durante a infância

uma arma política não partidária,

políticas de audiovisual, a criação da Es-

dar visibilidade ao que realmente impor-

estudou em um colégio de freiras e

de transformação do mundo. Havia

cola de Arte e vários outros projetos de

ta e damos relevância aos equívocos. “Eu

ressalta sua timidez, principalmente

uma geração comprometida com a

apoio ao audiovisual. Ressalta que, para

adoro a juventude contemporânea. Eles

neste período. Seu interesse pela po-

recuperação democrática do País”.
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Projeto
Chama: uma
saída para
gestantes em
estado crítico
Projeto. A ONG oferece
apoio para jovens mães que se
encontram em estado crítico.
O projeto busca oferecer
melhores condições de vida
para os beneficiários, garantindo
assitência médica e psicológica

Gabriel Lopes e Letícia de Medeiros
Repórteres

A

gravidez é o momento na vida
de uma mulher em que os cuidados com a saúde precisam
ser dobrados. Porém, a realidade de
muitas brasileiras grávidas é destoante do ideal devido a problemas como
a pobreza, o abuso sexual e o vício em
drogas. Segundo um levantamento de
2014 do Ministério da Justiça, 23% das
mulheres usuárias de crack engravidaram, em média, 2 ou 3 vezes. Esses
situações causam distúrbios físicos e
psicológicos, que podem comprometer
o futuro da grávida e de seu filho, por
falta de amparo necessário para uma
gravidez e um pós-parto dignos.
Visando a diminuir os efeitos desses problemas, o Projeto Chama (Centro
Humanitário de Amparo à Maternidade),
fundado em 2016, é uma Organização
Não Governamental (ONG) que atua na
acolhida de gestantes em estado crítico. O
projeto oferece estadia para mulheres em
uma casa com amparo médico e psicológico, além de incentivar a reintegração
das assistidas na sociedade por meio do
trabalho, pois elas aprendem a fazer costura e artesanato, dentre outras atividades.

A assistente social e coordenadora
do Chama, Larissa Barros, 34, afirma
que a maioria dos casos de amparo estão relacionados à dependência química e ao abuso sexual. “90% das nossas
mulheres são dependentes químicas e
essas gestações são frutos de abuso. Se
não nessa gestação atual, mas em algum momento da vida essa mulher foi
abusada sexualmente. Eu não imaginava que era um número tão elevado de
abuso sexual”, comenta.
Larissa conta que o Chama dispõe
de equipes internas e externas especializadas no tratamento das gestantes.
“O Chama tem uma equipe multidisciplinar, que inclui a equipe do serviço
social, a equipe da psicologia e um
educador social, que vem trabalhar
essa questão da dependência química.
Mas fora, a gente utiliza os equipamentos sociais, como o CAPS (Centro de
Atendimento Psicossocial) e o CRAS
(Centro de Referência de Assistência
Social)”, revela.
Nos últimos dois anos, 36 mulheres
foram atendidas pelo projeto, enquanto 19 bebês nasceram, com três deles
indo para a adoção. A coordenadora do
projeto fala que muitas mães mudam
de ideia (que normalmente é de não
ficar com o bebê) durante o processo.
“Todas que entram acham que o bebê é
mais um problema na vida delas, pois
elas já estão nas drogas, nas ruas, as famílias não as querem, elas não conhecem o pai, então a gravidez, para elas, é
a última gota. Mas, no final, elas saem
vendo que na verdade esse filho foi a
solução”, revela.

Espaço. O projeto oferece moradia para as mães. Foto: Talita Machado

Maternidade. A iniciativa garante apoio às mães antes e depois da gestação. Foto: Talita Machado
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Amparo. Mães
são acolhidas
pelo projeto e
reintegradas na
sociedade.
Foto: Talita Machado

Depoimento
O projeto Chama foi capaz de livrar pessoas de continuarem
morando na rua, como é o caso de Joana (nome fictício, pois
não quis ser identificada), 35. Joana é espanhola, veio ao Brasil
já grávida de seu segundo filho e passou por atribulações antes
de chegar ao projeto, em dezembro de 2017. “Quando cheguei
ao Brasil, acabei sendo presa e já estava grávida. Após sair da
prisão, eu não tinha dinheiro nem família aqui. Então, eu estava
morando na rua, usava drogas e, de vez em quando, fazia programa para ter dinheiro. Um dia, um morador de rua que dava
meu almoço havia me falado do Chama, mas eu não queria ir,
porque já estava acostumada com o fato da rua não ter horários e me acostumei com isso. Porém, como eu estava muito
doente e precisava cuidar do meu filho, resolvi ir”, recorda.
Quando chegou na casa, Joana diz ter recebido todos os cuidados necessários para seu filho nascer saudável e ela começar
a trabalhar. “O clima daqui é muito propício para que eu quisesse continuar com meu filho. Antes de chegar aqui, eu não sabia
se queria mesmo ter filhos. Minha gravidez foi um pouco arriscada pela minha idade e por eu já ter realizado oito abortos no
passado. A alimentação é muito boa, o clima é bem agradável,
os psicólogos ajudaram muito no meu período pós-gravidez, e
isso vai fazer com que eu sempre lembre do projeto como uma
grande ajuda para mim”, declara.

Serviço
O projeto recebe doações de roupas, linhas para costura, alimentos e também
dinheiro, tanto por meio de sua conta corrente, quanto pessoalmente, ao visitarem
o projeto. Para realizar a doação, pode-se entrar em contato com o projeto nos
endereços abaixo:
Telefone: (85) 98683-1169
E-mail abrigochama@gmail.com
Facebook Projeto CHAMA
Instagram: @chama_insta
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Entrevista > Patrícia Marinho

“Não podemos dizer para
uma criança que ela veio ao
mundo de uma cegonha”
classificou o Brasil como apresentando um dos piores índices de educação sexual comparado com outros países da América Latina. Falar sobre sexo é uma
questão de saúde e, para isso, existe um profissional específico para tratar
desse tipo de assunto, o sexólogo. A sexologia engloba diversas áreas, como
a medicina, psicologia, sociologia e antropologia, capacitando o profissional a
entender como o sexo funciona no contexto social, religioso e cultural.
Para falar sobre a importância da educação sexual para a saúde e sociedade, entrevistamos a psicóloga e especialista em terapia de casal Patrícia
Marinho. Graduada em Psicologia e pós-graduada em Psicodrama Sócio-educacional e Terapêutico, atende em uma clínica que visa a proporcionar
uma vida sexual mais saudável para seus pacientes.

“A educação sexual deve ser falada
em casa, quebrando alguns tabus,
e também com outras pessoas. Não
podemos dizer para uma criança que
ela veio ao mundo de uma cegonha”

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

A educação sexual tem como principal objetivo esclarecer e educar jovens sobre questões sexuais, como gravidez indesejada, transtornos e
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). O índice brasileiro de bebês nascidos de mães adolescentes (68,9%) é maior que a
média latino-americana, de 65,5%, segundo um relatório divulgado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2018. O principal público-alvo
da educação sexual são os adolescentes, pois a maioria tem uma maturidade adequada e está se preparando para iniciar a vida sexual.
O tema ainda é pouco debatido no Brasil devido à falta de uma legislação
que obrigue o seu ensino nas escolas. Um estudo feito pela Federação Internacional de Planejamento Familiar, em 2017, localizada em Londres, Inglaterra,
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“Precisamos ver o que os
alunos precisam e querem
aprender, mas acho que
no nosso atual sistema
educacional isso ainda é
muito difícil”

Mateus Moura e Thomás Regueira
Repórteres

Jornalismo NIC: Por que existe tanto
tabu na sociedade quando se trata de
falar de sexo?
Eu acho que é porque sexo é uma coisa
muito íntima e essas coisas não precisam
ser faladas tão abertamente. Dentro da
intimidade é legal ter alguns segredos,
não deixar todos tão aparentes. Ao se
falar muito naquela coisa, ela acaba perdendo o encanto.
Jornalismo NIC: Qual a importância da
educação sexual?
Ela é importante, principalmente dentro da família, porque a gente transmite
valores e ideias. Como a escola tem muita gente, você não está falando com uma
massa, uma quantidade enorme de pessoas. A educação sexual deve ser falada

posta, os homens sempre com o órgão

em casa, quebrando alguns tabus, e tam-

genital perfeito e isso geralmente não

bém com outras pessoas. Não podemos

condiz com a realidade. A pessoa pode

dizer para uma criança que ela veio ao

passar a querer viver um pouco da sua

mundo de uma cegonha. Devemos falar

vida como na pornografia. A partir desse

de uma maneira lúdica e natural, mas sem

momento, a pornografia pode começar a

mirabolar muito e de forma sutil, porque

atrapalhar, pois querer trazer o imaginá-

ela vai imaginar realmente isso.

rio para o real acaba causando frustrações.

Jornalismo NIC: Quais problemas poderiam ser evitados com a educação sexual?

Jornalismo NIC: Como a mídia deve lidar
com o tema?

Hoje, muita coisa já está diferente. É
natural uma pessoa se assumir homosse-

Hoje em dia, com a internet, podemos

xual, ter relações sexuais com menos de

assistir ao que quisermos. Ao contrário

18 anos e também falar disso. Muito mais

disso, existem as pessoas que não pos-

que a escola, a gente recebe a maior parte

suem tanta informação. A única informa-

dessa educação como indivíduos na so-

ção que elas obtêm é através do que a

ciedade. A escola nunca vai dizer o que é

pegar um anticoncepcional, ela precisa

mente Transmissíveis). Caso você tenha

televisão mostra. Existem muitos este-

certo e o que é errado. Muitas vezes nos

de autorização médica. Já é difícil você

um comportamento de risco [ter muitas

reótipos. A mídia cria isso — de desempe-

limitamos muito ao que as instituições de

arrumar um médico no SUS (Sistema Úni-

relações sexuais], existem algumas téc-

nho sexual, uso de preservativos, higie-

ensino pensam. Grande parte da educa-

co de Saúde), agora imagine você ir todo

nicas e medicações que você pode fazer

ne, entre outras coisas.

ção sexual tem que emergir da curiosi-

mês ao médico para poder pegar seu an-

para evitar a transmissão.

dade dos alunos. Também temos que ver

ticoncepcional. A informação, hoje, está

como devemos diferenciar a abordagem

ao alcance de todos. Temos tudo na mão.

Jornalismo NIC: O governo tem se foca-

para adolescentes e para crianças de

Quem quiser ter informação, consegue fá-

do em campanhas de prevenção de DSTs

Quando você não está lidando muito

cinco anos. Não falar o que é certo e er-

cil. Claro que ainda existem pessoas que

apenas durante o carnaval. Qual a sua

bem com suas questões pessoais em rela-

rado, mas do que emerge do grupo e de

não possuem condições financeiras para

opinião sobre esta postura?

ção ao sexo, quando ocorre algumas dis-

cada um. Algumas vezes, a escola traz um

isso. Acho que a desinformação causa

Eu acho que é bom ter a campanha du-

funções sexuais e quando há a necessida-

material pronto que não tem nada a ver

uma falta de planejamento familiar e re-

rante o Carnaval, mas acho que esse tipo

de de se preparar para algum momento

com o que os alunos estão interessados e

volta nos pais por não aceitarem um filho

de campanha é necessário sempre. Não

em que você precise de confiança.

ainda existe o risco de vir um educador

com orientação sexual diferente da que

só campanha de prevenção, mas também

despreparado. Precisamos ver o que os

eles esperavam.

do sexo prudente e consciente. Existem

Jornalismo NIC: Quais são as principais

alunos precisam e querem aprender, mas

Jornalismo NIC: Quando e por que procurar um profissional sexólogo?

algumas DSTs que são transmitidas até

problemas dos pacientes que buscam o

acho que no nosso atual sistema educa-

Jornalismo NIC: O que se deve fazer an-

com o uso de camisinhas. As campanhas,

apoio de um/a sexólogo/a?

cional isso ainda é muito difícil.

tes, durante e depois do sexo?

apenas nessa época de carnaval, ainda

Toda relação tem um contrato imagi-

não são suficientes para nós.

Geralmente, são os padrões de disfunções sexuais, tanto femininas quanto
masculinas. As masculinas são os exces-

Jornalismo NIC: Quais são as consequên-

nário. É algo que depende de você e do

cias para as pessoas que não têm acesso

seu parceiro. Existe a relação sexual so-

Jornalismo NIC: Qual o impacto da por-

sos, anorgasmia, ejaculação precoce. As

a essas informações?

zinha, mas, se for com outra pessoa, você

nografia na vida dos adolescentes?

femininas envolvem vaginismo, dificul-

As pessoas que não são informadas

precisa saber o que ele espera de você e

O uso da pornografia não é ruim, até

dade de terem desempenho sexual. Tam-

nesses assuntos são geralmente pessoas

o que esperar dele, começar a perceber

um certo limite. Os excessos nunca são

bém temos as questões dos transexuais,

com menor poder aquisitivo, que não

as coisas para saber o que é melhor para

bons. É necessário ter um equilíbrio, para

que querem assumir seus papéis como

têm acesso a essas informações ou não

você e o que é melhor para o outro. É

que não atrapalhe quando o indivíduo for

trans e, para isso, precisam de auxílio no

as buscam. E o próprio governo não in-

importante a proteção para poder evitar

para a realidade. Na pornografia tudo é

processo de transformação e aceitação. É

centiva. Se uma pessoa quiser ir no posto

uma gravidez e as DSTs (Doenças Sexual-

muito perfeito, a mulher sempre está dis-

uma questão socioeducacional.

Gatos
Você, com certeza, já os viu
dormindo ou caminhando pelo
campus. E, por mais que a
gente ame os gatinhos, não é
certo abandoná-los aqui. Caso
você encontre um bichano
pela rua, leve-o para um abrigo
de animais. Assim ele terá uma
maior chance de encontrar um
lar para viver. Os gatos, assim
como as emas e os saguis de
tufo branco, são membros da
fauna da UNIFOR, e devemos
sempre preservá-los. Contamos
com você.
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Cultura. O Populart encena, durante a Páscoa, o espetáculo “A Paixão de Cristo”, que é considerado o maior de Fortaleza. Foto: Divulgação

Teatro de rua promove
transformação social
Arte. Grupo cearense incentiva
acesso à arte no cotidiano por
meio de teatro de rua. A iniciativa
existe há 25 anos e apresenta,
todo ano, “A Paixão de Cristo”

Alexandre Bessa
Repórter

J

á se tornou comum, em algumas
esquinas de Fortaleza, enquanto
aguardamos o semáforo mudar de
cor, assistir a uma rápida dança de jovens
acompanhados por caixas de som na frente dos veículos, na esperança de ganharem alguns trocados. Uma outra forma
de intervenção de rua é o teatro. Entre os
grupos e indivíduos que são protagonistas
da encenação artística de rua em Fortaleza, a Associação Teatral Populart tem um
papel fundamental. O grupo, formado por
jovens do bairro José Walter, em Fortaleza, não tem fins lucrativos e já atua no
cenário cearense há 25 anos. Ele é o responsável por uma das principais montagens da apresentação de páscoa “A Paixão
de Cristo”, no Ceará, que é considerada a
maior de toda a capital cearense.
Segundo Expedito Garcia, 25, atual diretor geral, uma da principais missões do
grupo é incentivar adolescentes e jovens a

Artistas. O Populart estimula o contato de jovens com o teatro. Foto: Divulgação

conhecerem o “maravilhoso mundo” das
artes e da cultura, promovendo formação artística, cultural, social, de plateias
e ainda impulsionar a geração de emprego. “Além da Paixão de Cristo, chamada
por nós, da Populart, de Gólgota, também
realizamos quadrilhas de festa junina, autos de Natal, festa a fantasia e uma escola
própria de teatro”, explica.
Um desses jovens, que recentemente
conheceu o mundo das artes, é Ayron Andrew, 19. Ele relata que morou a vida toda
no interior do Amazonas e que há apenas
dois anos mudou-se para Fortaleza. “Estar

no grupo me possibilitou crescer não apenas como pessoa, mas também como artista. É revigorante perceber que, além de
mim, há ainda toda uma nova geração de
artistas e atores nascendo a cada dia que
passa”, diz o jovem, que conheceu o grupo
por meio do diretor, Expedito Garcia.
Arte no dia a dia

Para Celine Evelin, 18, o teatro é uma importante ferramenta de transformação da
sociedade. Ela, que é aluna do curso de
Licenciatura em Teatro na Universidade
Federal do Ceará (UFC), também é mem-

bro do Grupo Teatral Populart e, atualmente, começou a pensar nos seus próprios projetos de teatro de rua. “Eu acho
muito importante que nós, que fazemos
arte, possamos ter em mente o quanto isso
tem o poder de transformar as pessoas no
seu dia a dia. A primeira vez que pisei em
um palco foi incrível, uma sensação sem
igual, e eu gostaria que todos pudessem
sentir o mesmo”, revela a artista.
Segundo ela, iniciativas como esta
também são uma importante forma de
afastar os jovens de condutas negativas.
“Um dos meninos que participam aqui,
do grupo, era envolvido com tráfico de
drogas. Após meses em contato com as
artes cênicas, ele mudou totalmente. Não
anda mais com as mesmas companhias
de antes e agora se dedica totalmente ao
teatro, onde, segundo ele, encontrou seu
verdadeiro potencial”, afirma.
Quando questionada sobre o futuro
nas artes, Celine diz que, no momento,
ela e um amigo estão trabalhando juntos
em uma adaptação do texto de “A Feira”,
da autora Lourdes Ramalho. Recentemente, também teve uma participação em um
curta-metragem, sua primeira experiência
com o audiovisual. Ela diz que, apesar de
tudo, deseja torna-se professora de artes.
“O ‘ser criança’ hoje em dia precisa ser
mais valorizado do que nunca, ainda mais
em duras realidades de vida, onde muitos
se encontram”.

Serviço
Pode-se obter mais informações sobre a
Associação Teatral Populart acessando a sua
página no Facebook: https://www.facebook.com/
AssociacaoTeatralPopulart/
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YouTube também é lugar de educação
Educação. Milhares de
vídeos com conteúdo
educacional estão
auxiliando na rotina dos
estudantes
Letícia Serpa
Repórter

O

YouTube é uma plataforma poderosa de entretenimento e está
em constante ascensão no mundo
da educação. De acordo com dados do
YouTube Global, desde 2016, a categoria
educacional registra 500 milhões de visualizações todos os dias. Esse número só
reforça a influência massiva que o site tem
junto a estudantes que desejam estudar
por conta própria, seja para o vestibular,
um concurso ou como apoio para as aulas.
YouTube Edu, criado em 2013, uma
parceria entre o Google do Brasil e a
Fundação Lemann, foi fundamental para
o crescimento de conteúdos educacionais
na plataforma, que visa democratizar ainda mais o ensino no País. O esforço e o
carisma dos chamados “Edutubers”, que
produzem material como suporte para facilitar o conhecimento, também são critérios importantes na hora de consumir esse
tipo de conteúdo.

Educação em um play de distância

Desde criança, Idelfrânio Moreira, 43,
queria ser professor. Movido por curiosidade e interesse, começou a estudar física
autodidaticamene aos 12 anos de idade. A
dedicação e os 20 anos de experiência nas
principais escolas do Estado foram fatores
que levaram o professor a ser selecionado
pela equipe do Google como um dos 40
educadores do Brasil para participar de
treinamentos em tecnologias educacionais.
Assim nasceu o canal “Física Marginal”,
em 2009, o qual conta com um vasto acervo de vídeos de aprendizagem. “As pessoas
usam física sem saber. Você sabe física, só
não sabe que sabe. Não é à toa que esse é o
slogan do canal. Isso justifica o fato de eu
ser autodidata até hoje”, comenta.
Segundo Moreira, antes do YouTube
Edu, procurar materiais educacionais era
difícil. O estudante se perdia em meio a
tantos resultados imprecisos. Havia uma
necessidade da implementação de uma
curadoria. “Isso permitiu agregar os canais
que tinham qualidade de conteúdo em uma
única plataforma. Hoje, quando o aluno
desejar assistir a uma aula, é só acessar o
site www.youtube.com/educação e ele vai
encontrar uma ampla gama de canais com
selo de qualidade”, acrescenta.
A interação com os espectadores é
algo importante, e o canal “Física Marginal” consegue ir além da plataforma on-

YouTube.
Idelfrânio
Moreira, 43, é
dono do canal
“Física Marginal”
e já conta com
mais de 20 mil
inscritos.
Foto: Arquivo pessoal.

line. Existem páginas em redes sociais,
eventos presenciais e viagens para todo o
Brasil, com palestras, workshops, oficinas, tanto para alunos quanto para licenciandos. “Tendo todos os tipos de interação possível, recebemos mensagens pelo
canal e pelas redes sociais, formamos
grupos no whatsapp, listas de transmissão. São vários formatos diferentes, que
acabam acomodando a necessidade de
todo mundo”, afirma.
Anteriormente, ampla interatividade
não era possível. O professor viveu em
uma época em que videoaulas eram ensinadas através de videocassete. “Era uma
dificuldade enorme para conseguir provas
anteriores para estudar porque não tinha
internet, precisávamos nos dirigir até a
universidade para apanhar exames e isso
demandava muito tempo para escolas distribuírem para alunos. Hoje, tudo isso é
de extrema rapidez apenas com o toque do
seu smartphone”, destaca.
Outro canal de destaque é o “Café
com Química”, criado por Michel Arthaud, professor de química e Edutuber.
Para Arthaud, repensar como o estudo se
insere no contexto online é fundamental,
já que há a possibilidade de o aluno escolher o melhor momento para estudar e
não precisar ter horário fixo. “Proponho
aulas menores para não ter que ficar muito tempo, de forma contínua, assistindo.
A fragmentação do ensino é uma necessidade para adequação ao momento que
vivemos”, garante.

Assista ao
vídeo sobre
comprimento de
onda periódica
do canal “Física
Marginal

Para o professor, existem dois perfis
de estudantes que procuram aulas online.
“O primeiro, relacionado aos que querem
acrescentar algo às aulas; e o educando
que não tem acesso à educação de qualidade e, através do YouTube, consegue
acesso gratuito”, esclarece.
A oportunidade que o YouTube oferece é o motivo que leva Arthaud a tentar
produzir vídeos cada vez melhores. “A
possibilidade de ajudar alguém através
de conhecimento me emociona e satisfaz.
Todo o conteúdo do meu canal é gratuito
e fruto de uma dedicação à sala de aula
de mais de 20 anos. É um somatório de
muitas experiências vividas e que agora
podem alcançar um público maior, que
muitas vezes não teve tantas oportunidades”, salienta.

“Ensinando e aprendendo” online

A Universidade de Fortaleza (Unifor)
possui o Núcleo de Ensino a Distância
(NEaD), responsável pela modalidade de
ensino à distância com um amplo apoio
pedagógico presencial e virtual. O conteúdo textual é produzido de forma independente e feito pelos professores.
Segundo Kalu Chaves, professora dos
cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, adjunta do NEad, a Unifor possui
um diferencial em relação ao Ensino à Distância. “Em geral, há uma espécie de massificação feita no EAD, uma padronização
de ideias. Aqui na Unifor a gente trabalha
de uma forma diferente, os professores são
livres para criar seus próprios conteúdos e
existe uma integração entre os docentes e a
equipe de filmagens dos conteúdos”, afirma.

17

Novembro de 2018

das bitcoins exige um investimento muito alto. Assim, a inflação é controlada e
também contém uma referência ao bloco
anterior a ele. Logo, é praticamente impossível violar o sistema.
Qualquer pessoa pode validar uma
operação de bitcoin, desde que tenha um
computador altamente capacitado para
resolver operações matemáticas de alta
complexidade. Quem consegue resolver
essas equações recebe uma recompensa em bitcoins, e é dessa forma que são
geradas novas moedas. Esse processo é
chamado de mineração de bitcoins. Para
o professor de Mercado Financeiro Elder
Ferreira, 54, as bitcoins representam um
grande risco. “Eu, particularmente, não
vejo nada pró. Na realidade, entendo
como sendo uma mercadoria que é conversível em moeda de qualquer país. Eu
entendo como uma grande pirâmide, e
que a qualquer momento acontecerá um
colapso”, opina.
Lucro

Economia. Muitas pessoas apostam na criptomoeda como uma forma de investimento. Foto: Pedro Vidal

Bitcoin, a moeda virtual
que está mexendo com o
mundo dos investimentos
Tecnologia. As moedas virtuais
estão mudando o cenário do
mundo dos investimentos. Mas a
criptomoeda, como é chamada, pode
ajudar ou atrapalhar a vida financeira

Yasmim Rodrigues
Repórter

T

em sido cada vez mais comum
ouvir o termo “bitcoin”. A nova
moeda traz diversas oportunidades inexploradas e também muitos
riscos. As bitcoins são moedas virtuais
que podem ser usadas como pagamento de alguns produtos. Elas foram criadas há aproximadamente 10 anos como
uma alternativa a um sistema financeiro
ou econômico que não está vinculado a
nenhuma autoridade monetária. A criptomoeda é considerada a primeira moeda
digital mundial descentralizada e a grande responsável pelo ressurgimento do
sistema bancário livre, aquele no qual o
banco não se sujeita a regulamentações
específicas.
No momento de produção dessa matéria, 1 bitcoin equivalia a R$ 26.154,18.

O alto valor das bitcoins tem atraído
muitas pessoas que passaram a investir
na moeda com o objetivo de obter lucro
no futuro. “Soube por amigos, observei o
comportamento da variação de preços e
resolvi arriscar”, afirma a analista de sistemas Samantha Rodrigues, 31. “Acredito que a moeda está em ascensão”,
evidencia o também analista de sistemas
Germano Machado Duarte, 33. Já para o
desenvolvedor de softwares Marcos Paulo de Souza Damasceno, 27, a motivação
inicial não foi investimento. “Eu sabia
que tinha uma chance de subir, eu acreditava na ideia, mas eu nunca imaginei
que fosse subir o tanto que subiu. Comprei porque eu trabalho com software e
eu apoiava a ideia”.
O fato de a moeda não ser regulada
por um banco pode assustar algumas
pessoas pela questão da segurança. Porém, a bitcoin trabalha com um sistema
de blockchain que registra as operações
feitas. Nesse sistema, todos os blocos
contêm informações das operações feitas
nos últimos 10 minutos. Contêm também
o proof of work, que é uma espécie de
comprovante da operação matemática.
Por conta dele, o trabalho de validação

“Acredito que as
criptomoedas são uma forma
de guardar seu dinheiro. O
governo não tem o controle,
e ninguém pode tirar de
você”
Marcos Paulo Damasceno
Desenvolvedor de softwares

Muitas pessoas que arriscaram o investimento em bitcoins conseguiram obter
lucro. “Com o primeiro investimento que
fiz tive lucro, mas, por ansiedade, comprei a moeda em um momento que não
deveria e acabei perdendo meu lucro”,
conta Samantha Rodrigues. “Eu obtive
bastante lucro no final do ano passado. Foi quando eu comecei a estudar e
investir em criptomoedas. Fiz 10 vezes
o meu investimento em Cardano (outra
criptomoeda)”, relembra Marcos Paulo.
Porém, investir em bitcoins nem sempre
traz o lucro esperado. “Até o momento
tive perda, pela recente queda do valor da
bitcoin”, explica o analista de sistemas
Daniel Aguiar da Nóbrega, 30.
As bitcoins não podem ser criadas
para sempre. Elas irão parar de ser mineradas quando atingirem 21 milhões de
bitcoins. A cada quatro anos, os números dados aos mineradores são reduzidos
pela metade. Dessa maneira, a bitcoin se
configura como uma moeda deflacionária com inflação controlada. Pelo mesmo
motivo pelo qual as criptomoedas trazem
riscos, elas também trazem vantagens,
pois não podem ser inflacionadas pelo
governo, tornando-se moedas blindadas
contra possíveis más gestões públicas.
Para investir em bitcoins, é necessário ter uma carteira virtual que possibilita a compra e a venda das moedas
digitais. Muitos compram as moedas na
baixa e esperam vendê-las na alta. Mas
é necessário ter cuidado ao investir em
bitcoins, pois não é uma alternativa garantida para “mudar de vida”. “Acredito que, para mudar a vida de alguém, o
valor a ser investido teria que ser muito
alto, o que não é muito aconselhado por
grandes investidores”, justifica Samantha Rodrigues. “Acredito que as criptomoedas são uma forma de guardar seu
dinheiro. O governo não tem o controle,
e ninguém pode tirar de você”, explica
Marcos Paulo Damasceno.
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Salvador de todas as igrejas
FotoNIC. Victoria Veloso

Em outubro de 2018, tive a oportunidade de visitar a
Bahia, em especial, as cidades de Salvador, Morro de São
Paulo e Itaparica.
Durante o city tour por Salvador, o guia explicou que a
Bahia era um estado que tinha como religiões predominantes o
candomblé e o catolicismo, e que somente em Salvador existem

mais de duzentas igrejas católicas. A partir dessa informação,
resolvi fazer o registro de todas as igrejas que visitei.
Fazer esses registros foi muito além do que “fazer fotos de
todas as igrejas”, Em cada igreja por que passei percebi belezas, histórias, riquezas e singularidades, cada qual com a sua
importância específica para a história da Bahia e do Brasil.
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CAPACITAÇÃO

Faça crescer essa história

Primeiro Passo
A Assessoria do Núcleo Integrado de

dade do semestre ficou por conta dos

Comunicação realizou duas edições do

convidados Thiago Gadelha, fotógrafo

projeto “Primeiro Passo”, em 2018.2.

do jornal Diário do Nordeste, e Juran-

Neste semestre, os alunos do NIC ti-

dir Filho, diretor e fundador do canal do

veram a oportunidade de participar de

YouTube Cinema com Rapadura.

oficinas e palestras abordando temas

O projeto Primeiro Passo tem como

importante para o mercado de traba-

objetivo

lho, como ‘Fotografia’ e ‘Produção Au-

do mercado de trabalho por meio de

aproximar

os

voluntários

diovisual para Mídias Digitais’.

palestras e oficinas que melhorem o

As capacitações aconteceram sob

desempenho dos alunos do Núcleo. A

orientações de Jari Vieira e Davi Rocha,

ideia é capacitar o grupo desde a pre-

professores dos cursos de Jornalismo e

paração dos currículos até o momento

Publicidade e Propaganda, mas a novi-

da entrevista de emprego.

Parceria. Equipe do NIC apresenta a primeira etapa do planejamento do IPREDE. Foto: Raquel Galiza

O Núcleo Integrado de Comunicação fir-

gem construída ao longo do tempo de que o

mou parceria com o IPREDE-Instituto da

Instituto está intimamente ligado à desnu-

Primeira Infância para desenvolver o Pla-

trição. “Faça crescer essa história” é o novo

nejamento Estratégico de Comunicação da

conceito do IPREDE.

Instituição. A ação contou com a participação de todas as células do Núcleo.

O NIC também realizou oficinas de
capacitações para a equipe de comunica-

O processo de planejamento registrou

ção do Instituto, redesign da marca e da

mais de 40 encontros ao longo do ano.

revista institucional, matérias exclusivas

Para pensar e discutir a comunicação do

abordando o universo do Instituto, criação

Instituto, foram realizadas visitas externas,

de produtos de comunicação interna, de-

entrevistas com colaboradores, voluntários

senvolvimento de um novo portal e cam-

e famílias assistidas pelo IPREDE, registros

panha publicitária. A expectativa é que no

fotográficos, além de pesquisas de percep-

primeiro semestre de 2019 todas as ações

ção da marca. O objetivo foi desfazer a ima-

estejam finalizadas.

Evento. Foto oficial do encerramento da oficina de fotografia. Foto: Luiz Carlos

INTEGRAÇÃO

CONFRATERNIZAÇÃO

Campanha Integra NIC

Rádio Sunset: Viva Las Férias

A Célula de Assessoria do Núcleo Inte-

equipe de jovens voluntários que fazem

grado de Comunicação realizou a tercei-

parte do Núcleo.

ra edição do Integra NIC. O evento deste

Durante toda a semana, as células do

semestre teve por tema “Experienciar

NIC realizaram atividades de integração,

— Conhecer por experiência”. A ação

como o primeiro Intervalo Cultural, com

promoveu eventos e exposições pelo

apresentações ao vivo e dinâmicas, em

campus da Unifor com o objetivo de

frente ao Bloco T, organizado pela Célula

apresentar as atividades realizadas no

de Eventos. O encerramento da campanha

NIC aos alunos da Universidade.

foi marcado com o painel “Experienciar -

Durante a campanha, os principais

Conhecer por experiência”, que recebeu

blocos da Unifor ganharam expositores

de forma calorosa os novos jovens volun-

com as curiosidades sobre as nove cé-

tários, aprovados no processo seletivo in-

lulas do NIC. Também foi apresentada a

tegrado 2018.2, no Teatro Celina Queiroz.

Evento. Murilo Lira, da RádioNIC, apresentando-se na abertura da comemoração. Foto: Lilian Camelo

A Rádio NIC, em parceria com as células

voluntários do Núcleo, dinâmicas, ativida-

de Eventos e Assessoria do NIC, realizou

des integradoras e piquenique coletivo. A

mais uma edição do Rádio Sunset, com o

Assessoria NIC promoveu também o pri-

tema “Viva Las Férias”. O evento marcou o

meiro Bazar Solidário do NIC com doações

encerramento das atividades do semestre

realizadas pelos estagiários do Núcleo e o

2018.2 e promoveu integração e diálogo

amigo secreto baseado no método Do It

entre os jovens voluntários do NIC.

Yourself (faça você mesmo).

A programação do evento contou com
Recepção. Jovens voluntários e gestores no encerramento do painel “Experienciar”. Foto: Pedro Vidal

apresentações musicais ao vivo dos jovens

A ação contou com a participação de
todo o Núcleo ao som de música latina.

