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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO AMPLIA
BOAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Redução do uso de descartáveis é caminho para economia de recursos ambientais e financeiros
Foto: © Flávia Astorga

Aproveitando a Semana do Meio Ambiente da Uerj,
que acontece entre os dias 4 e 10 de junho, o Restaurante Universitário (RU) começou a divulgar
uma campanha para reduzir os impactos ambientais provocados pelo lixo no restaurante.
Cada aluno está sendo incentivado a levar um copo
de material durável, para seu uso, ao invés dos
copos descartáveis. Já nos primeiros dias, a ação
contou com grande apoio dos estudantes, que estão
aproveitando os copos de seus cursos nas refeições.
De acordo com a professora Vera Cristina Magalhães, coordenadora do Grupo de Educação Tutorial (GET), o RU oferece em média 2500 copos
plásticos por dia aos usuários. Essa oferta acaba
gerando um grande volume de lixo, que ainda tem
um percentual de reciclagem muito baixo. A única
maneira de reduzir de forma substancial a quantidade de lixo passa pela conscientização. "Não
temos uma empresa para viabilizar que mais de
20% do material seja reciclado. É uma quantidade
muito grande, que vai para natureza e leva 400
anos para se decompor", disse.
A campanha também conta com outras medidas
ambientais : para reduzir o descarte, a empresa
que presta o serviço do restaurante foi orientada
a trocar as embalagens que envolvem os talheres
por guardanapos. Segundo Vera, as medidas estão
sendo bem recebidas pelos alunos.
No primeiro dia de divulgação, na última quarta-feira, 6, alguns estudantes já comentavam que passariam a trazer os seus próprios copos. "A gente vê
em cada aluno um agente transformador da sociedade. A partir da conscientização de cada um, podemos ajudar a deixar uma natureza mais limpa para
as próximas gerações", afirma.
Clientes do RU, os estudantes Daniel Cabral, 23
anos, e Letícia Motta, 21, já aderiram. "Achei uma
grande ideia. Todos os cursos já possuem canecas
próprias, então a gente pode usá-las, diminuir o
lixo e ainda ajudar a promover a faculdade", sugeriu Daniel. "Acho muito necessário. A Uerj já é
pioneira em relação ao sistema de cotas e agora
também pode ser pioneira na questão ambiental",
avaliou Letícia.

Medidas poderão reduzir
descarte de material
poluente: atualmente até 2500
copos plásticos são usados
diariamente
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CONSUN CONCEDE EMERÊNCIA A DOIS
GRANDES NOMES NA HISTÓRIA DA UERJ
Títulos foram para Celso Pereira de Sá (in memoriam) e Ivo Barbieri
O Conselho Universitário da UERJ (CONSUN)
aprovou, nesta sexta-feira (08/06), duas concessões de título de professor emérito. O primeiro
foi para o professor Ivo Barbieri, primeiro reitor eleito da UERJ, cuja gestão ocorreu entre os
anos 1988 e 1992.
Fundador da Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel e vice-reitor entre 1984 e 1988, aposentou-se em 2004 como professor titular de Literatura
Brasileira do Instituto de Letras após 38 anos de
atividades acadêmicas.

Já o segundo título, in memoriam, foi para o
Celso Pereira de Sá, que atuou como docente
do Instituto de Psicologia entre 1977 e 2011.
Foi o primeiro diretor eleito de sua unidade
acadêmica, diretor do Centro de Educação e
Humanidades (CEH) e vice-reitor na gestão da
professora Nilcéa Freire.
Ambos integraram o grupo que fundou a Asduerj
e contribuíram, ainda, na organização e na publicação de várias obras, artigos e capítulos de
livros no Brasil e no exterior.

AGENDA SEMANAL 11 DE JUNHO A 15 DE JUNHO
QUARTA, 13
 CURSO: terminam hoje as inscrições para o curso
“Cânticos da África”, que pretende levantar novas
interpretações a respeito da música e das vozes africanas como contribuidoras da comunidade religiosa.
Os encontros serão às terças e quintas no período 19
de junho até 26 de julho, no Centro de Capacitação
Jaime Lisandro Pacheco - ao lado do banco Bradesco.
Para mais informações: http://bit.ly/2M0APur.

QUINTA, DIA 14
 WORKSHOP: começa hoje às 16h, no Centro
de Capacitação do CEPUERJ, o workshop “Negociação com Suicidas: O que fazer? Como fazer?”. O
objetivo é capacitar profissionais das áreas de segurança, saúde e educação para atuarem na negociação
com suicidas numa perspectiva multidisciplinar. Para
tanto, serão abordados conteúdos das áreas da Psicologia, Sociologia e Segurança Pública. Para mais
informações acesse: http://bit.ly/2sGkSRm

SEXTA-FEIRA, 15
 CURSO: inicia-se hoje o curso “Evidência científica na prática da área da saúde”, que será ministrado
pelo professor Kenio Costa de Lima, editor associado
da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia

(RBGG). Serão 24 horas de curso teórico-prático, os
dias 15, 22 e 29, das 8h às 17h. Durante esses três
dias serão abordados cinco temas inerentes ao desenvolvimento de uma pesquisa, desde a concepção até a
divulgação científica. Para mais informações e inscrições: cursoevidenciacientifica@gmail.com
 WORKSHOP: terminam hoje as inscrições para
o “Workshop de prevenção e ‘pósvenção’ em suicídio”. O minicurso oferece noções básicas do manejo
com pessoas em risco do suicídio e com sobreviventes
do suicídio em diferentes contextos sócio-culturais. O
workshop será realizado no Auditório do Centro de
Capacitação do CEPUERJ entre os dias 18 a 22 de
junho. Para mais informações: http://bit.ly/2syCiQJ

SÁBADO, DIA 16
 CURSO – acontece hoje o curso de “Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos”, que visa a desenvolver
um perfil de profissional capaz de aplicar uma perspectiva integrada para o projeto, planejamento, gestão e
controle das decisões logísticas relevantes para seu bom
desempenho, de forma articulada com a sua cadeia de
suprimentos. O curso que será realizado aos sábados, das
8h30 às 12h30, no Centro de Capacitação Jaime Lisandro Pacheco (sala 4) - ao lado do banco Bradesco. Para
mais informações acesse: http://bit.ly/2LpFTaq
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