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A Voz dos Estudantes

A eclosão de diversos projetos de pesquisa e proximidade do período de 
oferta de iniciações cientíticas dentro do curso se torna, nesse sentido, 
uma oportunidade incrível para que os alunos desenvolvam seus talentos 
e abram suas mentes para uma gama imensa de novos conhecimentos. O 
relato de Patrícia Medina, aluna do 7º período e ex-bolsista de iniciação 
científica do projeto “Afrodiáspora e Cinema: Breve Estudo sobre o 
Centro Afro-carioca de cinema e seus encontros de Cinema Negro”, 
orientada pelo professor Roberto Borges, exemplifica bem a importância 
que um projeto de pesquisa pode ter na vida profissional do estudante:
 
“A iniciação científica serve tanto para se aprofundar em algo que você 
já “curte” e conhece quanto para te tirar da sua zona de conforto e te 
apresentar algo completamente novo, como foi o meu caso. Com 
dedicação ela rende bons frutos, tanto acadêmicos quanto pessoais. Pra 
quem pretende seguir na carreira acadêmica, é fundamental ter esse 
contato com as iniciações científicas de forma a não só dar um upgrade 
na plataforma Lattes, o que é bem importante, mas também conhecer o 
mundo das pesquisas acadêmicas, estabelecer contatos e quem sabe até 
descobrir uma área de estudo que possa ser desenvolvida além da IC.” 
 
Da mesma forma, afirma também os inúmeros ganhos pessoais durante o 
tempo de iniciação científica:

Patrícia Medina
Discente de LEANI

“A pesquisa é como atirar uma flecha para o ar 
e, onde ela cair, pintar um alvo”. A citação de 
Homer Burton Adkins revela uma importante 
faceta que, por diversas oportunidades, não é 
plenamente explorada em muitas universidades 
do país: a pesquisa como leque de descobertas 
para o estudante. Em meio a um mar de 
departamentos de Engenharia dentro de nossa 
instituição, o LEANI busca colorir, com suas 
próprias e únicas tintas, alvos ainda nunca 
atingidos pelo CEFET.
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Dica Cultural
FILME - O TRADUTOR

Malin, um professor, vê sua vida transformada ao
ser designado como tradutor na ala infantil de
um hospital cubano. Ele deve servir de intérprete
entre os médicos e as vítimas do acidente
nuclear de Chernobil que acabam de chegar a
Havana.

Em exibição nos cinemas.

“Participar deste projeto mudou totalmente a minha percepção sobre a
indústria cinematográfica, meu olhar se tornou mais crítico e hoje
enxergo coisas que antes não enxergava em grandes produções ou nas
mais populares e suas respectivas premiações. Questões como
racismo, representatividade, igualdade de gênero estão
profundamente conectadas também a indústria cinematográfica e os
debates que afloram a cada ano, os questionamentos e até mesmo
escândalos mostram como tal indústria tão importante no cotidiano de
milhões de pessoas ao redor do mundo ainda é pobre em
representatividade e desigual em questões de gênero e raça. (…) sinto
que cresci como pessoa e ampliei muito meu conhecimento de mundo
ao longo dos meses em que estive em contato com todo o material
fornecido pelo meu orientador e com a visita ao Centro Afro- carioca.”
 
Com este pequeno incentivo, esperamos que tenhamos cada vez mais
engajamento dos estudantes de LEANI para com as diversas
oportunidades de pesquisa fornecidas pelo curso.
                                                                                                 por Tomás Paixão
 

CALEA Informa
MONITORIA DE FRANCÊS

Com a proximidade da semana de provas, o
Centro Acadêmico LEANI, através de sua
diretoria de assuntos acadêmicos, informa que o
bolsista Matheus Andrade está disponível para
monitorias de língua francesa nos horários de
segunda e quarta-feira das 13 às 15h. Não deixe
de sanar suas dúvidas!



www.leani.com.br3

Próximos Eventos

Como divulgado na última edição, nossa
instuição vive seu período eleitoral para o
cargo de direção-geral. É chegada a hora de
exercermos nosso direito ao voto e, para este
fim, detalhamos as informações abaixo:
 
Local de votação:
-Campus Maracanã: Ginásio
 
Datas e horários:
-24 e 25/04 das 8 às 20h
-26/04 das 8 às 12h

CALEA Informa

Estimulando o debate sobre Direitos Humanos na
instituição, o CALEA promoverá uma oficina com
ativistas da Anistia Internacional sobre o caso
Marielle e sua relação com os DH, acompahado da
exibição e debate sobre o filme "Cinderelas, Lobo
e um Príncipe Encantado".
 
Dias 22 e 23/05
CEFET/RJ Campus Maracanã

Após o tão temido período de provas, nada
melhor que confraternizar com os amigos no
melhor estilo LEANI. A tour dessa vez terá como
tema "Festa do Pijama". As vendas já começaram
e irão até dia 09/05. O valor é de R$15 com
pijama e R$18 sem. Vendas com os alunos 
Letícia Vargas e Raoni Gonçalves.
 
Dias 10/05 15h
Rua Maxuell 94, Play
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