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Rede Sirius passou a 
disponibilizar a seus 
usuários mais de oito mil 
títulos em arquivos digitais

Catálogo online da UERJ passa a contar com acervo  
de mais de oito mil obras da plataforma Minha Biblioteca

O uso de arquivos digitais tem se tornado cada 
vez mais necessário na rotina de estudantes. 
Para atender a essa demanda, a Rede Sirius – 
Rede de Bibliotecas da UERJ passou a disponi-
bilizar a seus usuários mais de oito mil títulos, 
em português, que compõem o acervo da 
Minha Biblioteca, plataforma de acesso digital 
desenvolvida a partir de um consórcio formado 
por quatro grandes editoras de livros acadêmi-
cos do Brasil.

A novidade pode ajudar ainda mais estudantes 
como Karen Kulikoff e Robson Arruda, ambos 
do 8º período de Engenharia Elétrica, que afir-
mam utilizar bastante o catálogo online da 
UERJ. Operado na plataforma SophiA Biblio-
teca, software de gestão de escolas e bibliotecas 
utilizado por diversas instituições acadêmicas, 
o catálogo possibilita a alunos, docentes e ser-
vidores que consultem, reservem e renovem 
livros, e-books e demais publicações.

A consulta é feita no endereço http://catalogo-rede-
sirius.uerj.br/sophia_web ou em aplicativo para 
tablets e smartphones. “O SophiA me ajuda bastante. 
É uma ótima ferramenta para quando não estou na 
UERJ”, destaca Karen. Com a disponibilização da 
Minha Biblioteca – viabilizada com o apoio da Rei-
toria –, o acervo da UERJ passa a contemplar títu-
los que podem não ser encontrados no espaço físico 
das bibliotecas da Universidade. A plataforma possui 
ainda recursos multimídia para anotações, fichamen-
tos e leitura em voz alta.

O acesso ao conteúdo da Minha Biblioteca 
pode ser realizado por meio do mesmo login 
utilizado para o catálogo online original da 
Rede Sirius. “É um divisor de águas em termos 
de volume de conteúdo, favorecendo, de forma 
quantitativa e qualitativa, a base bibliográfica 
necessária à formação dos alunos de graduação 
e de pós-graduação”, enfatiza Rosangela Sal-
les, diretora da Rede Sirius.
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PROGRAMA CONCEDERÁ DUAS BOLSAS INTERNACIONAIS 
PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ
Reitoria e Diretoria de Cooperação Internacional receberam representantes  
do Programa Ibero-Americanas para formalizar convênio
A UERJ recebeu, no dia 22 de fevereiro, represen-
tantes do Santander para formalizar a participação 
da Universidade na concessão de bolsas internacio-
nais para alunos de graduação. Durante o encontro, 
o reitor Ruy Garcia Marques e a professora Cris-
tina Russi, diretora de Cooperação Internacional da 
UERJ, receberam Fernanda Scalercio e Mauro Sant 
Angelo, do Santander Universidades, que oficializa-
ram o convênio com o Programa Ibero-Americanas, 
iniciativa promovida pelo Banco, e informaram que 
a instituição receberá, nesta edição, duas bolsas.
O programa incentiva a mobilidade acadêmica 
internacional de alunos de todos os cursos de gra-
duação da UERJ. Os estudantes poderão concorrer 
a uma bolsa, no valor de três mil euros e com dura-
ção de até seis meses, para intercâmbio - a partir de 
2020 - em países da região Ibero-América nos quais 
o Santander está presente. 
A professora Cristina Russi ressaltou a importância 
da continuidade da parceria entre a UERJ e o Pro-
grama. Segundo ela, foram cerca de 600 alunos 
inscritos no ano passado, sendo que, para 2019, a 
expectativa é de um número ainda maior. “Um dos 

requisitos necessários para a Universidade ganhar as 
bolsas é a procura. Quanto maior for o número de alu-
nos inscritos, maior é a tendência de que o número de 
bolsas aumente a cada ano”, explicou a diretora.      
Ainda segundo ela, a UERJ já trabalha na elabo-
ração do edital, que tem previsão de lançamento a 
partir de abril. As inscrições estarão abertas até 7 de 
agosto de 2019, via Banco Santander. A seleção será 
feita por um conselho consultivo formado por um 
integrante de cada centro setorial da Universidade, 
um da Diretoria de Cooperação Internacional e um 
da Sub-Reitoria de Graduação (SR1).

 �SEGUNDA, DIA 11
 � ESCOLA DE VERÃO: às 14h, no Instituto 

Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ), ocorrerá a 
abertura da "I Escola de Verão Mariano Sabino 
Silva". Promovido pelo Programa de Pós-Gradua-
ção em Modelagem Computacional, o evento terá 
palestras e minicursos sobre assuntos relacionados 
às áreas de Engenharia e Ciências. A programa-
ção vai até o dia 15. Mais informações no site:  
https://escolaveraoiprj.weebly.com.

 �TERÇA, DIA 12
 � ANO CARMEN PORTINHO: às 10h, no Hall de 

Informações, será realizada a cerimônia de abertura do 
Ano Carmen Portinho. Engenheira e urbanista, Por-
tinho foi uma importante ativista feminista e diretora 
da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), no 
período de 1967 a 1988. O Hall de Informações fica no 
térreo do Pavilhão João Lyra Filho, campus Maracanã. 

 � CURSO DE EXTENSÃO: das 19h às 22h, no 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp), será 
ministrado o curso "Democracia: teses sobre a 
morte anunciada" pelo professor e cientista político 
Wanderley Guilherme dos Santos. As aulas serão 
quinzenais, sempre às terças, até o dia 25 de junho. 
Informações pelo telefone 2266-8305 ou pelo e-mail 
cursos.extensao@iesp.uerj.br. O Iesp fica na Rua da 
Matriz, nº 82, em Botafogo. 

 �QUARTA, DIA 13
 � SEMINÁRIO: às 16h, no auditório da RAV 62, 

será realizado o seminário "Artificial Intelligence and 
Optimization: An Indissoluble Marriage", com o pro-
fessor Roberto Santana Hermida, do Departamento 
de Ciências da Computação e Inteligência da Univer-
sidade do País Basco. O evento integra o Programa 
dos Colóquios do Instituto de Matemática e Estatís-
tica (IME). Mais informações: 2334-1033.  

AGENDA SEMANAL 11 A 17 DE MARÇO

Durante o encontro, 
o reitor Ruy Garcia 
Marques e a professora 
Cristina Russi, diretora de 
Cooperação Internacional 
da UERJ, oficializaram o 
convênio com o Programa 
Ibero-Americanas.


