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Reitor Ruy Garcia 
Marques, Vice-reitora 
Maria Georgina Muniz 
Washington, Sub-reitores 
e Diretores de Centros 
Setoriais homenageiam os 
professores: Ivo Barbieri 
(ILE), Lená Medeiros de 
Menezes (IFCH), Léo da 
Rocha Ferreira (FCE), 
Roberto Soares de Moura 
(IBRAG) e Thompson 
Almeida Andrade (FCE) 

Título é um reconhecimento às décadas de contribuição profi ssional à UERJ
As festividades de comemoração do aniversário 
de 68 anos da UERJ foram cenário para a ceri-
mônia de outorga do título de professor emérito 
a seis ilustres docentes aposentados da Casa, um 
deles in memoriam. O evento ocorreu no último 
dia 4 de dezembro, na Capela Ecumênica, reu-
nindo homenageados, familiares, amigos, repre-
sentantes da Administração Central, professores, 
técnicos administrativos e estudantes.

Em sessão magna da Assembleia Universi-
tária, o Conselho Universitário (Consun) e 
o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Csepe) prestaram homenagens ao 
reitor da UERJ no período 1988-1992, Ivo Bar-
bieri (ILE); ao vice-reitor no período 2000-
2004, Celso Pereira de Sá (in memoriam); e 
aos professores Lená Medeiros de Menezes 
(IFCH), Léo da Rocha Ferreira (FCE), Roberto 
Soares de Moura (IBRAG) e Thompson 
Almeida Andrade (FCE).

Na abertura, o reitor Ruy Garcia Marques 
destacou o processo histórico de formação 
da UERJ, o início da superação dos impactos 
da crise fi nanceira do Estado e as principais 
conquistas das últimas décadas, dentre elas, 
o sistema de reserva de vagas, a internacio-
nalização, as ações extensionistas em mais de 
30 municípios fl uminenses e o crescimento da 

pós-graduação em diversas áreas do conheci-
mento. “Segundo ranqueamentos nacionais e 
internacionais relativos a 2018, estamos entre 
as 1.000 instituições mais bem posicionadas 
no mundo, entre as 10 melhores do Brasil, 
entre as 25 da América Latina, além de ser a 
9ª brasileira na inserção de egressos no mer-
cado de trabalho e a 10ª em internacionaliza-
ção de atividades”, pontuou.

Sob a regência do professor Mário Assef, o 
Coral Altivoz da UERJ preparou uma apresen-
tação especial para a ocasião com duas músi-
cas: “Jerusalém” e “Mais uma vez”, de Legião 
Urbana. Na sequência, cada homenageado rece-
beu uma medalha comemorativa das mãos do 
professor Ruy Garcia Marques e um diploma, 
antes precedidos de uma leitura pública das 
principais atividades de ensino desenvolvidas 
em cursos de graduação, de pós-graduação, 
na publicação de livros e artigos científi cos de 
relevância, na orientação de teses e disserta-
ções, em projetos de pesquisa e extensão, na 
militância sindical e na gestão universitária.

A concessão da emerência é a mais elevada 
dignidade universitária. Trata-se de um título 
honorífi co concedido a membros aposentados 
do magistério que se destacaram na produção 
acadêmica e na dedicação à Universidade.
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 �TERÇA, DIA 11
 � SEMINÁRIO: de hoje a 14 de dezembro, 

acontece o XVI Seminário Discente do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências Sociais 
(PPCIS), que tem como tema “Refletir e ten-
cionar a interdisciplinaridade das Ciências 
Sociais”. O evento acontece nos auditórios do 
Instituto de Ciências Sociais (ICS), que ficam 
no 9º andar do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, 
campus Maracanã.

 �QUARTA, DIA 12
 � LANÇAMENTO: hoje, às 19h, no Teatro 

Odylo Costa, filho, acontece o lançamento do 3º 
volume do Acervo Universitário do Samba com 
uma homenagem ao sambista Noca da Portela, 
que estará presente comemorando também seus 
86 anos de idade. Além disso, haverá uma roda 
de samba composta por grandes compositores. A 
entrada é franca. Para mais informações ligue (21) 
2334-0681.
 � INAUGURAÇÃO: hoje, às 11h, a Facul-

dade de Direito reinaugura o Salão Nobre Rei-
tor Antônio Celso Alves Pereira, que foi profes-
sor e diretor da Unidade no período de 1991 a 
1995. O homenageado também esteve à frente 
da Reitoria da Universidade entre 1996 a 1999 

e também presidiu a Fundação Carlos Chagas 
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
de Janeiro (FAPERJ) no biênio 2000/2001. O 
Salão Nobre fica no 7º andar, bloco F do Pavi-
lhão Reitor João Lyra Filho, campus Maracanã.

 �QUINTA, DIA 13
 � OFICINA: Encerra-se hoje a mostra das ofi-

cinas de criação artística da Coordenadoria de 
Arte e Oficinas de Criação (Coart). O evento 
acontece das 16h às 22h, com entrada franca. 
Mais informações: (21) 2334-0625.

 �SEXTA, DIA 14
 � PÓS-GRADUAÇÃO: encerram-se hoje 

as inscrições para os cursos de mestrado e 
doutorado do Programa de Pós-Graduação 
em Oceanografia (PPGOC). O objetivo é 
capacitar profissionais para atuarem nas 
áreas de Oceanografia Biológica, Física, 
Geológica e Química. O curso é destinado a 
portadores de diploma de graduação, outor-
gado por instituição oficial ou reconhecida, 
em qualquer área das Ciências Exatas e da 
Terra, Engenharias, Ciências Biológicas e 
Ciências Agrárias. Link para inscrições e 
edital completo no site www.cepuerj.uerj.br  

AGENDA SEMANAL 10 A 16 DE DEZEMBRO

SERVIDORES COM 25 ANOS  
DE UERJ RECEBEM HOMENAGEM
Evento marcou o reconhecimento aos funcionários, que receberam  
medalhas pelo tempo de serviço
Também dentro das comemorações dos 68 anos 
da UERJ, funcionários que completaram 25 
anos de trabalho na Universidade receberam 
uma homenagem da Administração Central, em 
solenidade realizada na Capela Ecumênica, no 
dia 5 de dezembro. O reitor Ruy Garcia Mar-
ques abriu a cerimônia prestando as honras aos 
técnicos administrativos e docentes que comple-
taram o jubileu de prata e agradeceu ao "traba-
lho desenvolvido por quase uma vida inteira de 
dedicação a Universidade".

Representando os docentes, a diretora do Insti-
tuto de Letras (ILE), Magali dos Santos Moura, 
foi ao palco e falou sobre a história entrelaçada 

dos docentes com a Universidade, que, segundo 
ela, “ajudaram a escrever através de suas 
almas e ideias”. Já a fisioterapeuta da Policlí-
nica Piquet Carneiro, Adalgisa Ieda Maiworm  
Bromerschenckel foi quem representou os téc-
nicos administrativos. Emocionada, falou sobre 
a chegada há 25 anos e dos laços de amizade   
feitos nesse período.

Também participaram do evento a vice-reitora 
Maria Georgina Muniz Washington, sub-reito-
res, diretores de Centros Setoriais e a superin-
tendente de Recursos Humanos e presidente da 
comissão organizadora do evento, Marcia de 
Almeida Caoduro.


