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Valeria Quiozaca Quijosaca, discente do curso de Desenvolvimento Rural e 

Segurança Alimentar, fiz meu intercambio na Universidade Federal Fluminense 

(UFF) na cidade de Rio de Janeiro-Niterói, no curso de Ciências Ambientais do 

primer semestre do 2017, foi uma experiencia que nunca vou esquecer, já que 

aprendi mais culturas e diversidade de saberes e sabores, de uma integração 

diversa UFF-UNILA.   

 

Durante o intercâmbio com todas as despensas que são: Aluguel, Comida, 

Transporte, outros gastos pessoais foi um total de R$ 5,450. 

Para economizar é pegar o Intercamping da universidade da (UFF), já que faz 

um recorrido no centro da cidade, comprar nas férias de Agricultores da cidade 

é mais economico, e Restaurante Universitário que dá um valor acessível para 

consumir já que é uma ajuda.  Preferencial é alugar uma República de 

Estudantes, é mais econômico, já que tem os serviços necessários para morar, 

com espaços de cozinha, lavanderia, quarto, sala de estudo.  

 

O valor depende muito da localização, em este caso, os 5 meses em total de 

aluguel foi de R$ 2.250, em este caso é uma Republica mista onde convivi com 

mais estudantes da Universidade Federal Fluminense.   

 A universidade Federal Fluminense tem vários programas de semanas 

acadêmicas dos cursos de Graduação e Pós-graduação, neste caso, eu participe 

em um Núcleo de Pachamama, onde realiza-se várias atividades como 

realização de hortas, atividades de plantio nos assentamentos, participação de 

férias de Agricultores Orgânicos, em assentamento Engenho Novo em São 

Gonçalo. 

 

Neste caso, participe no Grupo de Trabalho: Núcleo de Pachamama por 3 

meses, onde realize saídas de campo, onde participe na Palestra de debate de 

Construção e Desdobramentos da Política e do Plano Nacional de Agroecologia 

e Produção Orgânica, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e 

participe no Assentamento Engenho Novo realizando convivência de estagio por 

uma semana na casa da Presidenta Luzimar Amorin.  

 

Nas atividades de Extensão do Núcleo de Pachamama, pegava ônibus para o 

Assentamento Engenho novo, o valor total foi de R $ 80.  A Universidade Federal 

Fluminense tem cinema a um valor acessível. O Rio de Janeiro tem lugares 

maravilhosos, como são: Museu de Amanhã, Caixa Cultural, Cristo Redentor, 



Pão de Açúcar, por exemplo trilhas (Telegrafo). O valor total que foi de R $ 280. 

A recepção da universidade foi regular, já que falta de comunicação com a 

Reitoria e Departamento de Ciências Ambientais, para fazer minha matricula nas 

disciplinas, falta de comunicação do professor e discente, quero dizer que não 

tem o conhecimento da Mobilidade, o lugar foi acolhedor são gratas pessoas, 

que convivei. 

 

O processo da matricula, se escolha das disciplinas ofertadas que estão abertas 

no Departamento de Ciências Ambientais, com ajuda de um servidor, escolhe as 

disciplinas do primer semestre de ciências ambientais, depois me derive a 

Reitoria da Universidade Federal Fluminense, para que se registre no sistema 

de coneção de estudante.     

 

O sistema de ensino da Universidade Federal Fluminense, são aulas didáticas, 

em este caso a disciplina de Planejamento e Gestão Ambiental se realizo com 

Práticas de saída de Campo na Ilha Grande Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 

As demais disciplinas são com Seminários, Trabalho no grupo, Avaliações das 

disciplinas, neste caso cursei as seguintes disciplinas: 

• Planejamento e Gestão ambiental. 

• Gestão do Ambiente Agrário. 

• Naturezas e Culturas. 

• Introdução a Ciência Ambiental 

• Portugués (ouvinte). 

  

Anexos: 

 

 
 

 

Participação da Feira  da Associação dos Produtores Rurais Assentados da Fazendo Engenho 
Novo em São Gonçalo em Rio de Janeiro. 
 



 

 

 
Plantando na Propriedade da Sra. Luzimar Amorim, no Assentamento Engenho Novo no  São 

Gonçalo Rio de Janeiro. 
 
 
 



 
Estagio com a Família Amorin no Assentamento São Gonçalo meu Agradecimento a meu 

Professor Alexandre Firme. 
 
 
 



 
 
 

Universidade Federal Fluminense – UNILA.  Agradecida de Coração porque este Intercambio 
mudo minha. Vida Gratidão!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


