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Eleição para os Conselhos Superiores
da UERJ confirmada para março
Com o fim da paralisação dos segmentos acadêmicos da UERJ, foi retomado o processo de escolha dos futuros
representantes dos docentes e dos técnico-administrativos no Conselho Universitário (CONSUN) e dos representantes docentes no Conselho Superior
de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE)
para o biênio 2018-2020. A votação será
realizada nos dias 13, 14 e 15 de março.
Após deliberação do CONSUN, no
último dia 6 de fevereiro, estarão reabertas, entre os dias 19 e 23 de fevereiro, as
inscrições de novas chapas. As já anteriormente inscritas e homologadas pela
Comissão Eleitoral Geral estão mantidas, não havendo necessidade de nova
inscrição. A dupla de candidatos (titular e suplente) que não tiver interesse em
permanecer no processo eleitoral deverá
se manifestar por escrito (e-mail ou

declaração) até 23 de fevereiro nos locais
estabelecidos pela Subcomissão Eleitoral
(unidades acadêmicas, Hospital Universitário Pedro Ernesto – HUPE e Secretaria dos Conselhos – Secon, na sala
7.092, bloco F). Caso haja a desistência
de um dos membros da chapa já inscrita,
esta deixará de existir. No entanto, este
ato não impedirá a composição de uma
nova chapa por parte do integrante interessado em concorrer.
Para a representação das categorias
do magistério no CSEPE e dos centros
setoriais e das unidades acadêmicas no
CONSUN, poderão se candidatar apenas docentes com, no mínimo, dois anos
de efetivo exercício na UERJ. No caso da
representação dos técnicos-administrativos no CONSUN, também é necessário
que o servidor tenha o mesmo tempo de
serviço efetivo na instituição.

Para o CSEPE, serão eleitos três representantes dos docentes de cada centro setorial (Centro Biomédico, Centro de Educação e Humanidades, Centro de Ciências
Sociais e Centro de Tecnologia e Ciências)
e um de cada uma das categorias do magistério (professor auxiliar, assistente, adjunto,
associado e titular). Já para o CONSUN,
serão escolhidos um par de representantes
docentes de cada um dos centros setoriais
e das unidades acadêmicas, além dos representantes dos técnico-administrativos da
administração central, das unidades acadêmicas e do HUPE.
A divulgação das chapas inscritas
será no dia 27 de fevereiro. A apuração acontecerá em 16 ou 19 de março.
Já os resultados serão divulgados até 21
de março. As regras da votação e demais
informações estão disponíveis no site
www.uerj.br/institucional/conselhos.php

UERJ
anuncia novidades do Vestibular Estadual 2019
O Departamento de Seleção Acadê- para os exames, a partir de um consulta aplicação de um Simulado On Line do
mica (DSEA), vinculado à Sub-Reitoria de Graduação (SR-1), confirmou a
realização do Vestibular Estadual 2019,
que irá selecionar os futuros discentes da
UERJ e da UEZO ainda no ano de 2018.
As datas preliminares dos três exames, a
serem confirmadas em editais específicos, são: 10 de junho (primeiro exame de
qualificação), 16 de setembro (segundo
exame de qualificação) e 2 de dezembro
(exame discursivo). O último está mantido no mesmo formato do processo seletivo anterior, ou seja, com três provas:
Redação, para todos os candidatos; e duas
provas específicas, com peso diferenciado,
conforme a escolha de cada curso.
A lista de livros de literatura foi renovada. Foram indicadas quatro obras

pública feita na Revista Eletrônica do
Vestibular. São os seguintes, já ordenados pelos exames em que serão cobrados: primeiro exame de qualificação
– O Livro dos Sonetos, de Vinícius de
Moraes; segundo exame – O Alienista,
de Machado de Assis; exame discursivo,
prova de Redação – O Seminarista, de
Rubem Fonseca; exame discursivo, prova
de Língua Portuguesa e Literaturas – O
Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Neste ano, haverá uma nova edição
do Ciclo de Palestras sobre os livros do
vestibular com transmissão ao vivo pela
internet e posterior disponibilização do
conteúdo no site do Ciclo. O calendário e o nome dos palestrantes convidados ainda serão divulgados em breve. A

exame de qualificação será novamente
realizada, de forma gratuita, através da
Revista Eletrônica do Vestibular, a partir
de abril. A obra indicada para leitura no
Simulado será a mesma indicada para o
primeiro exame de qualificação.
Para o diretor do DSEA, professor
Gustavo Bernardo Krause, a cobrança
da leitura prévia de livros de literatura
estimula essa prática entre os jovens.
“O Vestibular Estadual consolida a
proposta de ajudar escolas e candidatos a se prepararem previamente para
o exame, reafirmando a importância da
leitura regular de livros não apenas para
ingressar na universidade, mas principalmente para formar cidadãos críticos
e conscientes”, avaliou.
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AGENDA

SEGUNDA, DIA 19
 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM JORNALISMO: reinicia nesta
segunda e vai até 5 de março o novo período de inscrições para
os cursos de Especialização em Jornalismo Esportivo e em Jornalismo Cultural da FCS. Serão oferecidas 90 vagas, sendo 26 para
cotistas no curso de Jornalismo Cultural. Já para o curso de Jornalismo Esportivo são 260 vagas, sendo 76 para cotistas. Os candidatos participarão de processo seletivo e as inscrições podem
ser realizadas na secretaria do Curso de Pós-graduação, no 10º
andar, Bloco F, sala 10.129. Mais informações: 2334-0300/
2334-0501 ou acesse: jorcult@uerj.br e jornesportivo@gmail.com.
Os editais estão disponíveis em bit.ly/2Ete3ap (Esportivo) e
bit.ly/2BA2P5w (Cultural).
 ESPECIALIZAÇÃO EM GERIATRIA E GERONTOLOGIA: de hoje
até o dia 11 deste mês estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos para pós-graduação lato sensu da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), o período das aulas
será de 5 de maio de 2018 a 16 de março de 2019. O Curso
será presencial e as aulas teóricas acontecerão aos sábados de 9h
as 16h. Mais informações: 2334-0639/2334.0053/2334.0131/
2334.0168, ou acesse: cepuerj@uerj.br e bit.ly/2BvF6TI.

Engenharia Industrial, 5° andar, bloco A, sala 9.028 - campus Maracanã. Mais informações: 2334-0549 ou acesse: bit.ly/2o8WS6W.

QUINTA, DIA 22
 EXPOSIÇÃO BRUTO: hoje, às 18h, a Galeria Candido Portinari abre
as portas para a exposição “Bruto”. A mostra reúne um conjunto de
obras criadas por Felipe Abdala e Julia Arbex, que trabalham os conceitos de crueza, integridade, natureza e artificialidade. Felipe cria, a
partir de restos de trabalhos de outros artistas, Julia compõe suas peças
com elementos naturais como plantas e terra, além lâmpadas e objetos tirados da construção civil. O processo de construção foi todo realizado na própria galeria, em uma montagem que se estendeu por três
semanas. A exposição “Bruto” fica em cartaz até o dia 6 de abril, de
segunda a sexta, das 10h às 19h. Entrada gratuita.

TERÇA, DIA 20
 CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS: estão abertas até o dia 13
de março as inscrições para a primeira turma de 2018 do curso
“Cuidadores – Orientação e Informação para Acompanhantes e
Familiares de Idosos”, da Universidade Aberta da Terceira Idade
(UnATI). Este curso é dirigido a familiares e interessados em
adquirir conhecimentos sobre o cuidado com idosos. Como pré-requisito é necessário ter o Ensino Fundamental completo. A
carga horária total é de 160h. As aulas acontecerão às segundas, quartas e sextas-feiras das 19h às 22h, no campus Maracanã.
Mais informações: 2334-0639 ou 2334-0168 ramal 8, pelo
email: extensao.unati@gmail.com ou acesse: bit.ly/2sxYL2N.

 40 ANOS DA FACULDADE DE GEOLOGIA: o Centro Acadêmico da
Faculdade de Geologia (FGEL), organiza nesta sexta-feira, às 18h,
uma cerimônia comemorativa dos 40 anos da faculdade. O objetivo do evento é recuperar a história de lutas e conquistas da FGEL
desde sua criação, através de memórias e relatos de alunos, professores e colaboradores que passaram pela instituição. O evento acontecerá na Capela Ecumênica campus Maracanã.

QUARTA, DIA 21

SÁBADO, DIA 24

 ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA ECONÔMICA: seguem de
hoje até o dia 5 de março as inscrições de pós-graduação lato sensu da
Faculdade de Engenharia (FEN). Serão oferecidas 45 vagas, sendo
13 reservadas para cotistas. O objetivo do curso é desenvolver competências profissionais, para análise e desenvolvimento econômico e
financeiro de projetos, através do uso de métodos, técnicas e modelos específicos que ofereçam suporte a tomadas de decisões. É necessário ter diploma de curso de graduação plena ou de tecnólogo, em
Engenharia ou em qualquer área do conhecimento. As inscrições
podem ser feitas na Secretaria de Pós-graduação do Departamento de

 ESPECIALIZAÇÃO EM SOCIOLOGIA URBANA: Estão abertas as
inscrições para o Curso de Especialização em Sociologia Urbana,
do Instituto de Ciências Sociais (ICS), turma 2018. Serão ofertadas 30 vagas, sendo nove reservadas para cotistas. Podem participar graduados em qualquer área do conhecimento. A seleção compreende prova escrita, entrevista e análises de currículo
e de histórico escolar. As inscrições deverão ser feitas de segunda
a sexta-feira, das 14h às 20h, na secretaria do curso, 9º andar,
bloco B, sala 9.028, campus Maracanã. Mais informações:
2334-0549 ou acesse: bit.ly/2DMWlhQ.

SEXTA, DIA 23
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