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PREFEITURA DOS CAMPI LANÇA SITE 
FOCADO EM SERVIÇOS E TRANSPARÊNCIA
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Novo site da Prefeitura 
dos Campi da UERJ 
traz uma interface mais 
amigável e intuitiva.

Cerca de 16 mil empresários juniores movimentam uma quantia 
anual de R$ 21 milhões

O site da Prefeitura dos Campi da UERJ está total-
mente renovado. A página, acessível por meio do 
endereço www.prefeitura.uerj.br, foi lançado na 
segunda-feira (11/02) com diversas mudanças em 
seu visual e sua funcionalidade. O website segue 
a tendência do novo e recentemente lançado por-
tal da Universidade (www.uerj.br) e traz uma 
interface mais amigável e intuitiva. Além disso, a 
nova versão conta com seções dedicadas a infor-
mativos e notícias referentes às realizações do 
setor, como obras e fi scalizações; acesso rápido 
a serviços e conexão com site e mídias sociais da 
Universidade.
Concebida através de uma parceria entre a Pre-
feitura e as diretorias de Comunicação (Comuns) 
e de Informática (Dinfo), a plataforma tem seu 
foco nos serviços prestados pelos departamentos 
da Prefeitura. “Após sua reestruturação, espera-
mos que os usuários visitem mais a nossa página 
e a utilizem com mais frequência, para se atua-
lizarem das nossas ações e do procedimentos a 
serem adotados para a requisição dos diversos 
serviços sob a nossa responsabilidade”, explicou 
o prefeito Geraldo  Cerqueira.
Para a programadora visual da Comuns, Paula 
Caetano, o novo site organiza melhor o seu 

conteúdo técnico e estabelece um contato mais 
próximo com os servidores e funcionários da 
UERJ. “O novo site utiliza uma linguagem obje-
tiva e uma plataforma moderna e responsiva. 
Existe também uma seção de informes para man-
ter os usuários sempre atualizados e por dentro 
dos assuntos importantes da Prefeitura”, enfati-
zou a servidora.
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Para acompanhar a renovação do site, a Prefeitura dos Campi ganhou um 
logotipo. A nova identidade foi idealizada por profi ssionais da Comuns e 
agrega a marca da UERJ ao conceito de identidade. As variações tipográfi cas 
encontradas no projeto representam, segundo os autores, os diversos públicos 
que compõem a Universidade (servidores, alunos e a comunidade em geral).



Reitor: Ruy Garcia Marques Vice-reitora: Maria Georgina Muniz Washington

Comuns | Diretoria de Comunicação Social — Edição: Paulo Filgueiras Redação: Andréia Rêgo, Flávia Astorga, Lucas Gayoso, Paulo Filgueiras e Tereza 
Cristina Oliveira Estagiários: Felipe Petrucci, José Atalide, Laura Rafaella e Letícia Motta Revisão: Júlia Apolinário  Direção de arte e Design: Paula Caetano   
Diagramação: Paula Caetano, Ramon Trindade e Wesley Lopes •  Contato para divulgação de cursos e eventos: uerj.comunica@gmail.com

Os dados sobre cursos e eventos são de responsabilidade dos respectivos organizadores.

www.uerj.br /UERJoficial /UERJ_oficial @uerj.oficial

ALUNOS E DOCENTES DA UERJ  
PARTICIPAM DO VII PRÊMIO CREA-RJ

VII PRÊMIO 
Crea-RJ teve como 
tema “Inovação e 
Desenvolvimento com 
Sustentabilidade e 
Equidade Social”.

Dos 195 autores premiados, quatro trabalhos foram desenvolvidos por estudantes da UERJ
A UERJ foi contemplada no VII Prêmio CREA-RJ 
de Trabalhos Científicos e Tecnológicos.  Dos 195 
autores premiados, quatro trabalhos foram desen-
volvidos por alunos da Universidade. O evento 
também teve a participação de docentes como orien-
tadores e avaliadores dos trabalhos inscritos.
Os quatro estudantes que tiveram seus trabalhos 
reconhecidos foram Vinícius Vianna Riguête, do 
curso de Geologia, e Arthur Araújo de Menezes, 
Miguel Henrique de Oliveira Costa e Ana Waldila de 
Queiroz Ramiro Reis, da área de Engenharia Civil.

O objetivo do prêmio é valorizar a produção 
científica do Estado e aproximar o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia com a 
comunidade acadêmica. São englobadas as 
categorias de graduação de nível superior e téc-
nico, mestrado e doutorado. Realizada no dia 
12 de dezembro de 2018, esta edição teve como 
tema “Inovação e Desenvolvimento com Sus-
tentabilidade e Equidade Social”.
Os trabalhos premiados estão disponíveis para 
acesso no site bit.ly/2SsTSoe. 


