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UERJ sobe 33 posições em ranking internacional
A UERJ foi classificada como a oitava
melhor universidade do país em um levantamento feito pelo Center for World University Rankings (CWUR), divulgado no
dia 16 de outubro. Na classificação geral, a
UERJ ocupa a 709º posição entre as melhores universidades do mundo, um avanço de
33 posições em relação ao ano de 2016.
Sediado nos Emirados Árabes Unidos, o
CWUR é um dos rankings acadêmicos de
maior abrangência, analisando 27.770 instituições de ensino superior de 61 países e
classificando as 1000 melhores. Para isto,
o estudo considera oito critérios de avaliação: qualidade do ensino (responsável por
25% da nota), proporção de ex-alunos que
chegaram a cargos de gestão nas empresas
(25%), qualidade do corpo docente (25%),
número de publicações em periódicos acadêmicos (5%), influência acadêmica (5%),
citações (5%), índice de qualidade em pesquisa (5%) e número de patentes (5%).
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Universidade de São Paulo (USP)

1º

145º

RANKING
GLOBAL
EM 2016
138º

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

2º

340º

327º

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

3º

425º

407º

INSTITUIÇÃO

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

4º

521º

519º

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

5º

570º

575º

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

6º

610º

622º

Universidade Estadual Paulista (Unesp)

7º

623º

653º
742º

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

8º

709º

Universidade Federal do ABC (UFABC)

9º

861º

914º
879º

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

10º

909º

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

11º

938º

926º
948º

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

12º

960º

Universidade Federal Fluminense (UFF)

13º

962º

911º
913º

Universidade de Brasília (UnB)

14º

973º

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

15º

982º

962º

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

16º

992º

966º

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

17º

993º

970º

Universidade Federal do Ceará (UFCE)

18º

998º

–

Professor de Cuba recebe Medalha da Ordem do Mérito José Bonifácio
de graduação e pósgraduação como professor visitante do Instituto Politécnico do
Rio de Janeiro (IPRJ).
Na ocasião, o professor
Ruy Garcia Marques
enumerou os expressivos resultados alcançados nos 10 anos desta
cooperação internacioA vice-reitora Maria Georgina Muniz Washington e o reitor Ruy
nal. “Houve a particiGarcia Marques entregaram a Medalha ao professor Orestes Santiago
pação em mais de 10
de projetos de pesquisa, mais de 20 artigos
Mais cedo, no IPRJ, o reitor, a vicepublicados em periódicos de elevada quali- reitora e demais convidados participaficação, alunos de pós-graduação formados ram de quatro inaugurações: do Labono Brasil e em Cuba e três eventos científi- ratório Patrícia Oliva Soares de Expecos organizados nos dois países. O profes- rimentação e Simulação Numérica
sor Orestes, a partir de sua atuação no Pro- em Transferência de Calor e Massa
grama de Pós-graduação em Modelagem (LEMA), do Laboratório Paulo MárComputacional do IPRJ, criou em Cuba, cio de Mello de Ensaios Mecânicos e
em 2013, o Programa de Pós-Graduação Metrologia (LEMec), da Sala Professora
em Modelagem Matemática Aplicada a Lia Hasenclever e da Sala Professor Ruy
Engenharia”, destacou o reitor da UERJ.
Garcia Marques.

DANIEL MARCUS

A

UERJ concedeu a Medalha da
Ordem do Mérito José Bonifácio
..ao engenheiro e professor Orestes
Llanes Santiago, da Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría
(CUJAE), localizada em Cuba. A cerimônia de outorga ocorreu em 16 de outubro,
no Teatro Municipal de Nova Friburgo
(Região Serrana), durante a abertura do XX
Encontro Nacional de Modelagem Computacional e do VIII Encontro de Ciência e Tecnologia de Materiais. Instituída
em 1972, a honraria destaca personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram nos campos da Educação e da Cultura.
Orestes Santiago recebeu a homenagem das mãos do reitor Ruy Garcia Marques e da vice-reitora Maria Georgina
Muniz Washington em reconhecimento
à expressiva contribuição para a UERJ,
desde 2007, na condução das atividades
de pesquisa e na divulgação dos resultados
obtidos. Além disso, atuando também na
formação de recursos humanos nos níveis
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AGENDA

SEGUNDA, DIA 23
 VIII SEMINÁRIO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: o
Instituto de Letras (ILE) sedia, de 23 a 26 de outubro, o VIII Seminário de Alunos de Pós-Graduação em Letras. O evento contará
com mesas de comunicação de pós-graduandos e pós-graduados
e conferências proferidas por professores e escritores. A atividade
é gratuita para ouvintes e não requer inscrição. Mais informações
e programação completa em https://sapuerj2017.wordpress.com.
 SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2017: pela primeira vez, o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) está participando da Semana Nacional de Ciência
e Tecnologia 2017, organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), cujo objetivo é congregar centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em
todo o País. Neste ano, o tema será “A matemática está em tudo” e,
de 23 a 27 de outubro, serão realizadas oficinas e palestras nas dependências do CEADS e no Parque Estadual da Ilha Grande (PEIG).
A programação do evento também inclui a exposição “Biocenas: a
matemática das formas da natureza”, que estará disponível para visitação de forma contínua no PEIG e no CEADS. A programação
pode ser vista em http://www.uerj.br/lendo_anote.php?id=1100.

TERÇA, DIA 24
 INAUGURAÇÃO DA ENFERMARIA DE NEUROCIRURGIA: será realizada, às 10h, a cerimônia de inauguração da Enfermaria de Neurocirurgia Professor Carlos Telles, do anfiteatro Professor Pedro Sampaio e do Laboratório de Estimulação Elétrica do Sistema Nervoso
(LABEEL). O evento acontecerá no anfiteatro Ney Palmeiro, no
Hospital Universitário Pedro Ernesto (Boulevard 28 de Setembro,
77, Vila Isabel).
 O ENSAIO COMO PRISMA: às 18h, acontece o segundo encontro do curso “O ensaio como prisma: algumas reflexões sobre
José Guilherme Merquior e Eduardo Portella”, promovido pela
Casa de Leitura Dirce Côrtes Riedel. Coordenado pelo professor Kaio Felipe, o encontro será realizado na Rua das Palmeiras, 82, Botafogo. Informações e inscrições pelo e-mail
casadirce.uerj@gmail.com.
 RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM: terminam hoje as inscrições
para Residência em Enfermagem, em âmbito de pós-graduação lato
sensu do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE). A residência visa proporcionar qualificação profissional específica na assistência, gerência, ensino e pesquisa, a fim de atender à clientela,
assegurando a qualidade da assistência de enfermagem. As inscrições devem ser feitas pelo site do Centro de Produção da UERJ
(CEPUERJ): www.cepuerj.uerj.br.
 ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA: podem ser feitas até
hoje as inscrições para o Curso de Especialização em Psicopedagogia, cujo objetivo é qualificar psicólogos e profissionais de áreas
afins ligadas diretamente à Educação, realizando diagnóstico,

intervenção e prevenção dos problemas de aprendizagem.
Inscrições em www.cepuerj.uerj.br.
 LICENCIAMENTO DE SOFTWARE: o Departamento de Inovação da UERJ (InovUerj) convida para a Rodada de Negócios que
será realizada, das 13h às 17h, no Laboratório de Estudos em
Gestão da Inovação (LEGIN), localizado à sala 6.104, no bloco
F do Pavilhão Reitor João Lyra Filho. A programação do evento
inclui a apresentação dos softwares desenvolvidos na UERJ disponíveis para licenciamento.

QUARTA, DIA 25
 A ARTE DA NOVELA: a Casa de Leitura Dirce Côrtes Riedel promove, das 18h às 21h, mais um encontro do grupo “A Arte da
Novela: Exercícios de Leitura”. Coordenada pelo professor Ivo Barbieri, a conversa será em torno da obra “A Casa das Belas Adormecidas”, de Yasunari Kawabata. O evento acontecerá na Rua das Palmeiras, 82, Botafogo. Mais informações podem ser obtidas pelo
e-mail casadirce.uerj@gmail.com.
 XII SEMANA DO IME: em sua décima segunda edição, a já tradicional Semana do Instituto de Matemática e Estatística (IME) integrará
a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e acontecerá entre os dias
25 a 27 de outubro. O evento contará com minicursos, oficinas, palestras, maratona de programação, maratona de matemática, sessões de
painéis de alunos da escola básica, de graduação e de pós-graduação e uma exposição em colaboração com o Museu Espaço Ciência
Viva e com o Colégio Pedro II. Confira a programação completa em
http://semana2017ime.weebly.com.

QUINTA, DIA 26
 PANORAMAS DA SAÚDE GLOBAL: com o tema “Doenças crônicas não-transmissíveis: faltam ciência e ousadia nas políticas
públicas?”, a sessão do curso Panoramas da Saúde Global do Instituto de Medicina Social (IMS) será realizada às 10h, no auditório do IMS, no 7º andar do Pavilhão Reitor João Lyra Filho,
no campus Maracanã. A palestra será ministrada pelo professor
Eduardo Faerstein (IMS-UERJ) e transmitida on-line pelo site
connect.telessaude.uerj.br/r54bopcu16v.

SÁBADO, DIA 28
 ROTEIROS DO RIO: o Instituto de Geografia (IGEOG) promove
duas aulas-passeio do projeto Roteiros Geográficos do Rio, coordenadas pelo professor João Baptista Ferreira de Mello. O passeio “Um
Rio de Relíquias” terá início às 11h, na porta da Igreja de Nossa
Senhora da Candelária. E às 15h, começará o passeio “Do Largo
do Carmo à Praça XV - Um Nobre Lugar do Rio de Janeiro”, com
ponto de encontro no Chafariz do Mestre Valentim. Em caso de
chuva, os roteiros serão cancelados. Mais informações pelo whatsapp (21) 98871-7238.
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