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Ex-reitores da Uerj recebem Medalha
da Ordem do Mérito José Bonifácio

Como parte das comemorações pelos
67 anos da Uerj, o reitor Ruy Garcia
Marques entregou o título de Grão-Oficial da Ordem do Mérito José Bonifácio,
a maior honraria concedida pela Universidade, aos ex-reitores Ivo Barbieri, Antonio Celso Alves Pereira, Nilcéa Freire,
Nival Nunes de Almeida e Ricardo Vieiralves de Castro. A solenidade aconteceu
na última segunda-feira (04/12), dia do
aniversário da Uerj, na Capela Ecumênica, com a presença de docentes, técnicos-administrativos, estudantes e familiares dos homenageados.

Os ex-reitores, a partir da esquerda, Ivo Barbieri, Antonio Celso
Alves Pereira, Nilcéa Freire e Nival Nunes de Almeida durante a
cerimônia na qual receberam a maior honraria concedida pela Uerj

A cerimônia, realizada na Capela Ecumênica, reuniu membros da administração central, docentes, técnico-administrativos e estudantes

Além do reitor e da vice-reitora Maria
Georgina Muniz Washington, participaram da mesa solene a sub-reitora de Graduação (SR-1), Tania Maria de Castro
Carvalho Netto; o sub-reitor de Pós-graduação e Pesquisa (SR-2), Egberto Gaspar de Moura; a sub-reitora de Extensão e
Cultura (SR-3), Elaine Ferreira Torres; o
diretor do Centro de Educação e Humanidades, Lincoln Tavares Silva; o diretor
do Centro Biomédico, Mário Carneiro;
o diretor do Centro de Ciências Sociais,
Domenico Mandarino; o diretor do

Centro de Tecnologia e Ciências, Luiz
Antonio Campinho Pereira da Mota, e
o ex-reitor Hésio Cordeiro, que recebeu
a honraria em abril de 2007, durante a
inauguração do campus Resende.
A Ordem do Mérito José Bonifácio
foi criada em 1972 e tem como objetivo homenagear personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram
no campo da educação e da cultura,
fazendo jus ao grau honorífico que tem
como referência máxima o “Patriarca
da Independência”.

Coart divulga oficinas artísticas de verão para 2018
Artes visuais, música, literatura, corpo
e dança fazem parte das oficinas de verão
que serão oferecidas a partir do dia 15 de
janeiro pela Coordenadoria de Arte e Oficinas de Criação Artística (Coart). Haverá
opções para diversos gostos, como forró,
cerâmica, percussão, linguagem da aquarela e prática fotográfica, além de uma oficina gratuita de meditação. O período de
inscrições será de 8 a 12 de janeiro, mas as
ementas das atividades já podem ser vistas
em https://goo.gl/cC82Di. Mais informações pelo telefone (21) 2334-0625, pelo
e-mail oficinascoart@gmail.com ou pela
página www.facebook.com/coartuerj.

11 a 17 de dezembro de 2017

AGENDA

SEGUNDA-FEIRA, DIA 11
 I JORNADA DE ECONOMIA E POLÍTICA DO IESP: ao longo do
evento, que começa às 9h30, serão abordados temas como “Coalização de interesses e política” e “Avaliação e rumos do desenvolvimentismo no Brasil face a crise”. É necessária a inscrição prévia, que está sendo realizada na secretaria do Instituto de Estudos
Sociais e Políticos (Iesp), às terças e quintas-feiras, das 10h às 15h.
A atividade será realizada na Rua da Matriz, 82, em Botafogo, e
haverá emissão de certificados para os participantes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2266-8300.
 INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO MULTIUSUÁRIO DE NANOFABRICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOMATERIAIS: a cerimônia
de inauguração será realizada às 10h, na Faculdade de Engenharia (Rua Fonseca Teles, 121, 2º andar, em São Cristóvão). Criado
no Departamento de Engenharia Mecânica da Uerj, o Laboratório Multiusuário de Nanofabricação e Caracterização de Nanomateriais (Nanofab) tem como missão dar suporte a projetos estratégicos
em diversas áreas de atuação do Estado e do País, tais como materiais para indústrias nos setores de óleo e gás, metal-mecânicas, nas
indústrias de fármacos e saúde, na geração de hidrogênio, revestimentos de aços e compósitos.
 I SIMPÓSIO DA REBRALINT: a Rede Brasil-Alemanha Internacionalização do Ensino Superior (Rebralint) realiza seu
primeiro simpósio no Estado do Rio de Janeiro. A atividade, que acontece no Auditório da Reitoria, é voltada para
professores, estudantes de pós-graduação e representantes de agência de fomento à pesquisa. Informações sobre inscrições e a programação completa estão disponíveis em
https://rebralint.alumniportal.com/i-simposio-rebralint-rj.html.

TERÇA-FEIRA, DIA 12
 PRODUÇÃO CULTURAL: o Centro Acadêmico de Comunicação
Social (Cacos) promove, às 18h, uma palestra para esclarecer questões sobre o campo da Produção Cultural. O palestrante Anderson Quack, produtor cultural que atua na Central Única de Favelas
(Cufa) e na Fundação Palmares, falará sobre seu trabalho e sobre a
produção cultural no Brasil. O evento será realizado na RAV 102, no
10º andar do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, no campus Maracanã.

QUARTA-FEIRA, DIA 13
 SHOW "ELAS - CANTO PORQUE O INSTANTE EXISTE": "Ah!
Banda", grupo musical criado no projeto de extensão “Juventude, prática musical e expressão: vivendo e criando música com
jovens”, do CAp-Uerj, apresenta o espetáculo a partir das 19h, no
Teatro Odylo Costa, filho. Entrada franca.
 10 ANOS DO ECOMUSEU ILHA GRANDE: com um seminário, o Ecomuseu Ilha Grande irá comemorar os seus 10 anos
de existência. Uma unidade do Departamento Cultural da Uerj,
o Ecomuseu Ilha Grande é voltado às atividades de preservação, investigação e divulgação do meio ambiente, da história, do
desenvolvimento comunitário e da vida sociocultural da ilha. O

evento será realizado a partir das 9h, no Auditório 91, no campus
Maracanã. As inscrições, que custam R$ 5 e incluem certificado e
material, devem ser feitas pelo e-mail Ecomig10anos@gmail.com,
com o envio de nome, instituição, curso, categoria, e-mail e
telefone para contato.
 PREMIAÇÃO DA 26ª SEMIC: a Sub-reitoria de Pós-graduação
e Pesquisa (SR-2) convida a todos para a cerimônia de premiação dos trabalhos apresentados na 26ª Semana de Iniciação Científica - Prêmio de Iniciação à Ciência Monica Heilbron. O evento será realizado às 10h, na Capela Ecumênica,
no campus Maracanã.

QUINTA-FEIRA, DIA 14
 PANORAMAS DA SAÚDE GLOBAL: o tema “Desigualdade e
migrações: um novo eixo de (re)articulações globais?” será debatido na próxima sessão do curso Panoramas da Saúde Global,
organizado pelo Instituto de Medicina Social (IMS). A palestra
será ministrada por Carolina Moulin Aguiar, do Instituto de
Relações Internacionais da PUC-Rio. A atividade acontecerá
às 10h, no Auditório do IMS, com entrada pelo 7º andar do
Pavilhão Reitor João Lyra Filho. Haverá transmissão on-line:
http://connect.telessaude.uerj.br/r54bopcu16v.
 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM JORNALISMO: encerra
hoje a primeira etapa das inscrições para as turmas de 2018.1
dos cursos de especialização em Jornalismo Esportivo e em Jornalismo Cultural, oferecidos pela Faculdade de Comunicação
Social (FCS). Os editais completos das seleções estão disponíveis em www.fcs.uerj.br. Mais informações pelos telefones (21) 23340300 e (21) 2334-0501 ou pelos e-mails jornesportivo@gmail.com e
jorcult@uerj.br.
 MESTRADO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA: o Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica (PEL) está com inscrições abertas para o curso de Mestrado, para as linhas de pesquisa
“Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos”; “Sinais e Sistemas de Comunicações”; “Controle e Automação” e “Sistemas Inteligentes”. O edital da seleção está disponível em www.pel.uerj.br.

SEXTA-FEIRA, DIA 15
 DOUTORADO EM OCEANOGRAFIA: último dia de inscrições
para o Doutorado em Oceanografia, na área de concentração
“Caracterização, Diagnóstico e Evolução de Ambientes Marinhos”. Podem se candidatar portadores de diplomas de qualquer
área das Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e Ciências Agrárias. Outras informações estão disponíveis
no site do Centro de Produção da Uerj: www.cepuerj.uerj.br.
 MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS: encerram-se hoje as inscrições para a turma de 2018.1 do Mestrado em Ciências Contábeis. Estão sendo ofertadas 20 vagas aos portadores de diploma de
graduação outorgado por instituição de ensino superior oficial ou
reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação. As inscrições
podem ser realizadas pelo site www.cepuerj.uerj.br.
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