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Os professores Glaucio 
Marafon (IGEOG), 
Georgina Muniz (FEN) 
e Ruy Garcia Marques 
(FCM) durante o ato 
ofi cial de inauguração 
da Livraria EdUERJ

Destinado a comercializar títulos acadêmicos, espaço já conta 
com um catálogo próprio com cerca de 600 obras publicadas

Depois de dois anos fechada, a livraria uni-
versitária da UERJ foi reinaugurada na última 
terça-feira, dia 8, no térreo do Pavilhão Rei-
tor João Lyra Filho, em frente ao hall dos ele-
vadores. Batizada de Livraria da EdUERJ, a 
instalação foi modernizada para melhorar 
ainda mais a divulgação literária e científica 
produzida pelos pesquisadores de todos os 
setores da UERJ. O espaço já conta com um 
catálogo próprio com cerca de 600 obras aca-
dêmicas e científicas publicadas, e conta com 
possibilidade de parcerias com mais de 120 
editoras universitárias. 

A inauguração contou com a participação do 
reitor Ruy Garcia Marques; do editor executivo 
e presidente do Conselho Editorial da EdUERJ, 
Glaucio Marafon; do prefeito dos campi, 
Geraldo Luiz Ferreira Cerqueira; além de repre-
sentantes da comunidade da UERJ e do Governo 
do Estado. A cerimônia também registrou boa 
presença do público, provocando grande movi-
mentação no hall dos elevadores. Aumentar a 
visibilidade das obras expostas é justamente um 
dos principais objetivos, já que cerca de 30 mil 
pessoas circulam por dia no prédio.

Editor executivo da EdUERJ, Glaucio Mara-
fon conta que já no primeiro dia o interesse do 
público em comprar livros foi maior que o espe-
rado. Além disso, houve participação ativa de 
estudantes. Alguns deles levaram currículos, 
interessados em trabalhar na livraria. “Passamos 
a ter um espaço onde conseguimos disponibili-
zar fi sicamente as obras, para além da plataforma 
online. Também podemos receber os autores 
para fazer lançamentos, conhecer os leitores e 
socializar o conhecimento. O objetivo é dar visi-
bilidade a produção acadêmica, num espaço de 
enorme circulação”, disse Glaucio.

Durante a cerimônia de abertura, o reitor Ruy 
Garcia Marques considerou a reinauguração 
como um engrandecimento da Universidade. 

Ele ressaltou a missão de transformar um dos 
locais de maior circulação da UERJ em um 
espaço ainda mais “privilegiado”. “A Livraria 
EdUERJ permitirá a disponibilização à comu-
nidade uerjiana de livros editados não somente 
pela nossa Editora, mas também por muitas 
outras editoras universitárias nacionais. Tenho 
absoluta convicção de que estamos dando 
um passo grandioso para o fortalecimento e 
o engrandecimento da nossa Universidade”, 
analisou. 

O local vai funcionar de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 19h. As comunidades interna e externa 
da Universidade já podem comprar livros de 
cinco editoras universitárias, mas esse número 
será ampliado em breve.

INAUGURAÇÃO É FRUTO DE 
PARCERIAS E INVESTIMENTOS

Para o professor Jerson Lima Silva, presidente 
da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj), 
começar o ano inaugurando uma livraria de 
uma editora importante é um grande marco, 
não apenas para a Universidade, mas para todo 
o estado e reafi rma a importância da divulgação 
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Da esquerda para a direita: a 
vice-reitora Georgina Muniz; o 
presidente da Faperj, Jerson Lima 
Silva; o reitor Ruy Garcia Marques; 
o secretário Leonardo Rodrigues; 
e a subsecretária Maria Isabel de 
Castro de Souza

 Equipe da técnica da EdUERJ 
prestigiou a inauguração

de publicações. “A Faperj, que tem um pro-
grama de apoio de publicação, sofreu proble-
mas por conta da crise fiscal do Estado, mas 
tem um histórico que comprova a sua importân-
cia. Esse momento é grandioso também porque 
sinaliza que queremos retomar, divulgar, fazer 
outras edições de nossas publicações mais lidas 
e também porque a Universidade não tem fron-
teiras para o conhecimento”, afirmou. 

Na ocasião, o secretário de Estado de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodri-
gues, parabenizou a iniciativa da Universidade 
e afirmou o desejo de implantar esse projeto em 
outras instituições de ensino. “O trabalho da 
UERJ é muito sério. Sabemos quantas foram 
as dificuldades nos últimos anos e acreditamos 
que os próximos serão melhores. O governo 
está muito comprometido com as universidades 
estaduais. Podem contar com todo nosso empe-
nho e, principalmente, com nosso trabalho. 
Quanto mais investimento na área de formação 
cultural e desenvolvimento cientifico, melhor. 
Essa é uma iniciativa a ser copiada”, explicou.

COMUNIDADE DA UERJ COMEMORA

A aluna de Ciências Sociais, Nicolle Mello, que 
passava pela local, celebrou a reabertura da livra-
ria e a boa fase que a Universidade vem pas-
sando. “Desde que entrei vi esse espaço fechado 
por muito tempo e agora, depois de obras, encon-
trar esse local aberto e em funcionamento é algo 
muito positivo, por poder divulgar ainda mais todo 
conteúdo produzido na Universidade, que tem um 
papel político muito importante”, concluiu. 

Funcionária da livraria, Claudia Kras contou 
que toda a equipe recebeu muitos elogios da 
comunidade. "As pessoas ficaram super feli-
zes com o resultado. Estudantes e professores 
comentavam que fazia muita falta um espaço 
desse na Universidade", relatou.

O evento contou com a presença da vice-reitora 
Maria Georgina Muniz Washington; da sub-rei-
tora de Graduação, Tânia Maria de Castro Car-
valho Netto; do sub-reitor de Pós-graduação e 
Pesquisa, Egberto Gaspar de Moura; da sub-
secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Maria Isabel de Castro de Souza; da 
diretoria Científica da Faperj, Eliete Bouskela; 

do diretor de Centro Biomédico (CBIO), Mario 
Sergio Alves Carneiro; do diretor de Centro de 
Ciências Sociais (CCS), Domenico Mandarino; 
do diretor do Centro de Educação e Humanida-
des (CEH), Lincoln Tavares Silva; do diretor do 
Centro de Tecnologia e Ciências (CTC), Luís 
Antônio da Mota; da diretora de Administra-
ção Financeira, Maria Thereza Lopes de Aze-
vedo; da diretora de Cooperação Internacional, 
Cristina Russi Guimarães; do diretor de Infor-
mática, Gustavo Castro; da superintendente de 
Recursos Humanos, Marcia Caoduro; da dire-
tora da Rede Sirius, Rosangela Aguiar Salles; 
além de diretores de unidades acadêmicas, pro-
fessores, técnicos administrativos e estudantes.
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