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Futuros médicos ou sociólogos deveriam 
aprender tais temáticas durante a graduação? 
Discutindo isso, o Departamento de 
Inovação da Uerj (InovUerj) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-RJ) realizaram o Demo 
Day de Inovação dos Projetos da UERJ. 
O evento aconteceu em 30 de outubro, 
no Museu do Amanhã, região portuária 
da cidade, apresentando projetos de 
empreendedorismo desenvolvidos dentro 
da instituição de ensino. 

Em um primeiro momento, empreendedores 
da Uerj de diversos tipos (servidores, 
professores e pesquisadores) fi zeram uma 
apresentação de cinco minutos a investidores. 
Após essa etapa, uma banca avaliou forças 
e vulnerabilidades dos modelos de negócios 
expostos e das próprias apresentações.

Alunos de diversos campi da Universidade 
apresentaram, em seguida, projetos 
desenvolvidos nas disciplinas de 
Empreendedorismo oferecidas nas unidades 
acadêmicas, com professores capacitados pelo 
Sebrae-RJ. “Com a parceria, conseguimos 
capacitar 22 professores da Uerj, em 2017, 
e durante 2018, capacitaremos mais 18. O 
resultado no fi nal do ano será bem produtivo, 
pois teremos 40 capacitados em educação 
empreendedora”, afi rmou a professora 
Marinilza Bruno de Carvalho, diretora do 
InovUerj.

Autoridades da instituição como a vice-
reitora Maria Georgina Muniz Washington; 
a sub-reitora de Extensão e Cultura Elaine 
Torres; e o professor Jacques Fernandes Dias, 

diretor da Faculdade de Tecnologia (FAT), 
em Resende, avaliam o evento de forma 
positiva. “Acompanhei vários trabalhos 
nascerem dentro da nossa unidade e isso 
me deixa extremamente feliz. Volto (para 
Resende) muito orgulhoso, pois foram seis 
trabalhos apresentados com claro potencial 
de negócios que podem ter sucesso”, 
avaliou Jacques Dias.
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Modelos de negócios foram idealizados por professores, alunos, servidores e 
pesquisadores da instituição em parceria com o Sebrae-RJ
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EXPOSIÇÃO CONTA AS SEIS DÉCADAS DO CAP-UERJ 
ATUANDO NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

As seis décadas do Instituto de Aplicação Fernando 
Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ) serão contadas 
na exposição “CAp-UERJ 6 décadas – registro e 
memórias”. Com inauguração prevista para a próxima 
terça-feira, dia 13 de novembro, a mostra conta com 
registros fotográficos, vídeos, diversos objetos e trabalhos 
feitos por estudantes e docentes ao longo da história da 
instituição, que comemorou 60 anos em 1° de abril de 
2017. A visitação é gratuita na Galeria Gustavo Schnoor, 
no Centro Cultural da UERJ (Campus Maracanã).
Coordenadora do projeto, a professora do CAp, Andrea 
Fernandes, conta que o trabalho de curadoria da exposição 
vem sendo feito desde 2012. De lá para cá, foram 
digitalizadas cerca de 13 mil fotos, incluindo as primeiras 
imagens registrada no Instituto, na década de 50.

“A história de uma instituição dessa importância 
para a educação fluminense e brasileira precisava 
estar disponível para além dos muros do CAp. Com 
essa montagem, temos uma boa oportunidade para 
mostrar isso para as comunidades interna e externa. 
É uma enorme emoção contribuir ir para essa 
memória que vem caminhando e resistindo junto 
com a UERJ”, disse Andréa.
A abertura terá o show de "Ah! Banda", formada 
por alunos do CAp, na próxima terça-feira, das 17h 
às 19h, na Galeria Gustavo Schnoor. A exposição 
vai do dia 14 de novembro a 14 de dezembro, com 
horário de visitação das 10h às 19h (de 2ª à 6ª 
feira). Para mais informações: www.facebook.com/
capuerjoficial.

Mostra apresenta registros fotográficos, vídeos, objetos históricos  
e trabalhos feitos por estudantes e docentes

AGENDA SEMANAL 12 A 18 DE NOVEMBRO
 �SEGUNDA, DIA 12
 � CONGRESSO: até o dia 15 de novembro, acon-

tece o IV Seminário Internacional Vertentes do Insó-
lito Ficcional com o tema "Monstruosidades Ficcio-
nais em homenagem aos 200 anos de publicação de 
Frankenstein, de Mary Shelley". O evento acontece 
no Instituto de Letras (ILE), 11º andar do Pavilhão 
Reitor João Lyra Filho. Programação completa e 
mais informações, acesse http://www.sepel.uerj.br/
eventos.html

 �TERÇA, DIA 13
 � LIVRO: às 18h, na Casa de Leitura Dirce Côrtes 

Riedel, acontece o lançamento do livro “Pensando 
Política com Derrida, responsabilidade, tradução 
e povir”, organizado por Alice Casimiro e Marcos 
Siscar. Além do lançamento, haverá uma roda de 
conversa com os autores, acompanhados de Evandro 
Nascimento, Paulo Duque Estrada, Elizabeth 
Macedo e Maurício Cardozo. A Casa Dirce fica na 
Rua das Palmeiras, 82, em Botafogo. 

 �QUARTA, DIA 14
 � ESPECIALIZAÇÃO:  encerram-se hoje as 

inscrições para o Curso de Especialização em 

Aprendizagem em Matemática, pós-graduação 
lato sensu oferecida pelo Instituto de Matemática 
e Estatística (IME). No total são 40 vagas, sendo 
28 para ampla concorrência e 12 reservadas para 
cotistas. A atividade é direcionada a todos que 
tenham graduação plena em Matemática e áreas 
afins. As aulas estão previstas para o início de 
março de 2019. Para se inscrever, acesse o site 
www.cepuerj.com.br. Mais informações pelo 
(21) 2334-0593.

 � CINEMA: das 18h às 22h, acontece a 1ª Mostra 
Estudantil de Curtas da UERJ, cujo tema é “Cinema 
do Possível”. Serão exibidos curtas-metragens com 
temáticas relacionadas ao ensino. O evento é gra-
tuito e a classificação é livre. A atividade será no 
auditório 11, 1º andar, bloco F do Pavilhão Reitor 
Lyra Filho.
 � SEMINÁRIO: às 16h, acontece o Seminário 

"Hyperbolic Smoothing Supervised MDS”, com o 
professor Vinícius Layter Xavier, do Departamento 
de Estatística do Instituto de Matemática e Esta-
tística (IME). A atividade faz parte do Programa 
dos Colóquios do IME/UERJ e será realizada no 
auditório Maria Luíza Correa (RAV 62), 6º andar, 
Bloco F do Pavilhão Reitor João Lyra Filho.


