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No próximo mês, o Restaurante Universitário 
Bruno Alves dos Santos completa um ano de sua 
reinauguração. Após a crise do Estado, que havia 
deixado as portas fechadas durante quase todo 
2017, uma nova empresa assumiu o funciona-
mento, em 4 de dezembro, e voltou a oferecer a 
capacidade inicial de produção, de até 2.500 refei-
ções por turno, no almoço e no jantar. A comu-
nidade interna comemora a possibilidade de 
alimentação de qualidade, com preços acessíveis.
“Todo dia a gente almoça aqui. Eu acho a comida 
bem gostosa e saudável, porque sempre disponi-
bilizam salada, legumes e verduras”, opina a estu-
dante de História Marcela Freire. “No início da 
faculdade, sofri enquanto ainda não tinha o cartão 
do bandejão, porque moro na Baixada e, como a 
comida aqui perto é cara, acabava comendo sal-
gado. Então o bandejão realmente fez toda a dife-
rença”, afi rma o aluno Felipe Jorge, de Biologia. 
Além do trabalho de nutricionistas da própria 
terceirizada, todo o processo é acompanhado de 
perto por profi ssionais da Universidade. “A equipe 
de fi scalização da UERJ atua conjuntamente e dia-
riamente desde a recepção dos gêneros até a pro-
dução e distribuição das refeições”, conta Vera 
Magalhães, professora do Instituto de Nutrição e 
coordenadora do grupo, que inclui mais uma pro-
fessora e três técnicas nutricionistas concursadas.
Os cardápios também são construídos em parce-
ria e seguem o edital de licitação elaborado pela 
equipe de nutrição da UERJ, segundo normas do 
Ministério da Saúde. O documento é rígido em 
padrões de qualidade, descrevendo porções e mar-
cas adequadas de produtos.
A empresa atual oferece sempre opção vegetariana, 
um pedido frequente dos usuários. Mas, segundo 
Vera, durante o período letivo a procura maior é por 
alguns pratos como estrogonofe, empadão, lasanha 
e carne assada. O doce de leite como sobremesa 
dispara na preferência. “Neste caso, o valor é mais 
afetivo do que nutricional, então procuramos aten-
der algumas solicitações, mas sempre privilegiando 

a saúde. Oferecemos doces, mas somente em dois 
dias da semana; em todos os cinco dias temos fru-
tas”, fi naliza a docente. 

HOMENAGEM
Estudante de História, negro, cotista, trabalhador, 
pai e rapper, Bruno Alves dos Santos faleceu em 
setembro de 2017 após ser atropelado. Participou 
ativamente em diversas lutas em defesa da Uerj 
e de outras causas sociais. Em reconhecimento 
público ao engajamento de Bruno, em abril deste 
ano, o corpo discente instalou uma placa no Res-
taurante Universitário, onde é possível conhecer 
um pouco mais da trajetória do estudante. No mês 
seguinte, o Conselho Universitário aprovou uma 
resolução batizando ofi cialmente o espaço. 
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Até 2.500 refeições são servidas por turno no campus Maracanã
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 �TERÇA, DIA 27
 � SEMINÁRIO: às 9h, no auditório do Insti-

tuto de Medicina Social (IMS), haverá a aber-
tura do I Colóquio Internacional Interdiscipli-
nar Hannah Arendt, com o tema “Totalitarismo, 
Subjetividade e Responsabilidade”.  O evento é 
aberto ao público e não necessita de inscrição 
prévia. Mais informações pelo site www.ims.
uerj.br ou pelo telefone (21) 2334-0235.

 � CINE-DEBATE: hoje, às 18h, na RAV 
82, o Laboratório de Narrativas Simbólicas 
Audiovisuais (LANSA), exibirá o docu-
mentário “Eis os delírios do mundo conec-
tado” de Werner Herzog. O filme apresenta 
uma discussão sobre a internet na sociedade 
contemporânea. Após a exibição, haverá um 
debate com Leonardo De March, professor 
visitante do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação Social (PPGCOM). A RAV 82 
fica no 8º andar, bloco F, do Pavilhão Reitor 
João Lyra Filho. O evento é gratuito e não 
precisa de inscrição prévia. Mais informa-
ções na página www.facebook.com/Lansafaf.
 � OFICINAS: de hoje até o dia 29, das 10h30 

às 18h30, a Faculdade de Formação de Profes-
sores (FFP) realiza o 1º Simpósio de Educação 
Inclusiva. O evento abordará a falta de acessi-
bilidade e a política de inclusão nas instituições 
de educação. A FFP fica na Rua Dr. Francisco 
Portela, 1470, no bairro Patronato, em São Gon-
çalo. Inscrições e mais informações na página 
www.facebook.com/events/274646643187732.

 �QUARTA, DIA 28
 � EXPOSIÇÃO: às 18h, no Centro Cultural, a 

Coordenadoria de Artes e Oficinas de Criação 
(Coart), inaugura a exposição “AfroPerforma-
Cidades”. A mostra terá rodas de conversas, 
danças e performances que vão exaltar o legado 
da cultura, música africana e negra em nosso 
dia a dia. A entrada é gratuita e os participan-
tes receberão certificado de participação. Mais 
informações na página www.facebook.com/
events/764681523864788.

 � SEMINÁRIO: às 12h30, no auditório 
11, haverá a 3ª Jornada Acadêmica Multi-
profissional (JAMP) do Centro Biomédico: 
Nutrindo Saberes. O objetivo é promover 
uma reflexão sobre os desafios e as perspec-
tivas de atuação dos profissionais da área da 
saúde frente às novas demandas da sociedade. 
A atividade é aberta ao públicoe as inscrições 
podem ser feitas pelo link bit.do/ezEz9. Mais 
informações pelo telefone (21) 2334-0990 
ou2334-2077. O auditóriofica no 1º andar, 
bloco F do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, 
no campus Maracanã.

 �QUINTA, DIA 29
 � FILME: hoje às 10h e às 18h, na Faculdade de 

Direito, será exibido o filme “Lumumba”, que 
conta a trajetória do líder revolucionário afri-
cano Patrice Lumumba, que inspira o nome do 
coletivo negro da unidade. Logo após, haverá um 
debate sobre o discurso feito por ele na cerimô-
nia da independência do Congo. O evento é gra-
tuito e serão oferecidas horas complementares 
aos participantes. Mais informações na página  
www.facebook.com/coletivopretodireitouerj. 
 � LANÇAMENTO: às 18h30, no auditório 91, 

localizado no 9º andar do campus Maracanã, 
será lançado o Livro “2013: Memórias e Resis-
tências”, de Camila Jourdan, professora do Insti-
tuto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH).O 
livro combina relatos autobiográficos, entrevis-
tas e análises centradas nos acontecimentos his-
tóricos de “2013”. Mais informações na página  
www.facebook.com/events/720486434973813. 
 � ENCONTRO: hoje, às 18h, no Teatro 

SESC Teresópolis, haverá a abertura do V 
EncoTur Uerj. O evento tem o objetivo de 
reunir estudantes, professores, pesquisa-
dores e profissionais da área para debater 
sobre empreendedorismo, meio ambiente e 
turismo. O SESC Teresópolis fica na avenida 
Delfim Moreira, 749, na Várzea. O evento é 
gratuito. Informações e inscrições pelo site 
www.even3.com.br/VEncoTurUERJ. 
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