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IPRJ COMEMORA 20 ANOS DE SUA PRIMEIRA 
TURMA DE ENGENHARIA MECÂNICA
Após homenagens, Administração Central ouviu demandas de representantes do 
campus de Nova Friburgo

A visita de integrantes da Administração Central 
ao Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ), 
na quinta-feira (28/03), foi marcada por emoção, 
homenagens e celebrações. O reitor Ruy Garcia 
Marques e a vice-reitora Maria Georgina Muniz 
Washington participaram, em Nova Friburgo, da 
inauguração da placa comemorativa de 20 anos do 
ingresso da primeira turma do curso de Engenha-
ria Mecânica.

A equipe foi recebida pelo diretor do IPRJ, pro-
fessor Ricardo Carvalho de Barros, que abriu a 
comemoração e ressaltou as conquistas do Insti-
tuto – criado em 1989 e incorporado à UERJ em 
1993 – ao longo das últimas décadas. Dos 39 alu-
nos ingressantes da primeira turma, em 1999, 25 
se formaram engenheiros mecânicos. 

A vice-reitora enfatizou o fato de ter estudado 
no Instituto e também parabenizou toda a equipe 
pelas conquistas. Já a sub-reitora de Graduação, 
professora Tânia Maria de Castro Carvalho Netto, 
reforçou: “A história do IPRJ é uma história de 
competência técnica e uma história de exemplo de 
formação na graduação e na pós-graduação.” 

Antes de participar do descerramento da placa, 
o reitor também congratulou a equipe e ressal-
tou a importância das visitas às unidades exter-
nas ao campus Maracanã. “O IPRJ é um caso de 
sucesso do programa de interiorização da UERJ”, 
celebrou. Após as homenagens, diversos integran-
tes do Instituto se reuniram com a Administração 
Central para conversas sobre avanços, demandas e 
pontos de melhoria a serem implantados. 

Para o reitor, poder conversar diretamente com 
representantes das várias unidades da UERJ tem 
um excelente efeito prático. Além da Engenharia 
Mecânica, o IPRJ conta também com a graduação 
em Engenharia de Computação e com os progra-
mas de pós-graduação em Modelagem Computa-
cional e em Ciência e Tecnologia de Materiais. 

Reitor, vice-reitora, sub-
reitoras e diretores do 
CTC e do IPRJ participam 
da comemoração pelos 20 
anos da primeira turma de 
Engenharia Mecânica

Ruy Garcia Marques e 
Maria Georgina Muniz 
Washington descerram a 
placa no campus de  
Nova Friburgo   
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 IEFD LANÇA GRUPO DE APOIO NA REDUÇÃO DE PESO CORPORAL
Inscrições estão abertas para as atividades, que começam dia 1º de abril com 
acompanhamento de equipe multidisciplinar 
O Instituto de Educação Física e Desportos (IEFD) 
lança, em 1º de abril, seu primeiro grupo de apoio 
na redução do peso corporal. As inscrições estão  
abertas para interessados de todo o estado do Rio de 
Janeiro que tenham Índice de Massa Corporal igual 
ou maior que 35. 
Com o intuito de promover atividades que estimulem 
o corpo e a mente no tratamento contra a obesidade, 
o grupo terá duração de 10 meses, com reuniões na 
sala 8.104, bloco F, às segundas, quartas e sextas. Os 
alunos serão acompanhados por uma equipe interdis-
ciplinar que inclui psicólogos, nutricionistas, médi-
cos e profissionais de educação física. 
De acordo com Luciane Pires, professora do IEFD 
e coordenadora do projeto, o principal objetivo do 
grupo é oferecer um tratamento com abordagem 
holística, buscando solucionar não apenas problemas 
na saúde física. “Queremos muito enfatizar a necessi-
dade do equilíbrio emocional e psicológico", explica. 

As atividades incluirão danças, folclore, meditação, 
ioga e grupo de nutrição comportamental. O grupo 
de apoio é um projeto do Laboratório de Fisiologia 
Aplicada à Educação Física (LAFISAEF) e conta 
também com a parceria de unidades como Faculdade 
de Enfermagem e Instituto de Nutrição, entre outras. 
O grupo disponibiliza 30 vagas para início imediato; 
outras 30 ficarão como cadastro de reserva. Inscri-
ções e informações pelo WhatsApp (21) 99386-6517 
ou pelo telefone (21) 2334-1028.

 �TERÇA, DIA 2
 � RODA DE CONVERSA: das 15h às 17h, a tradi-

cional Feira Agroecológica promove a roda de conversa 
“Da terra à mesa: construindo uma alternativa para uma 
alimentação segura". O diálogo integra a programação 
da Tenda do Saber, espaço da feira que debaterá, sema-
nalmente, temas como cultura alimentar, agroecologia, 
orgânicos e culinária. A atividade, organizada pela pro-
fessora Juliana Casemiro, com os alunos do Internato de 
Nutrição em Saúde Coletiva, é aberta a todo o público 
que circula pela feira, incluindo produtores, professores 
e estudantes interessados na construção de alternativas 
ao agronegócio e ao uso de agrotóxicos. A Feira Agro-
ecológica acontece no campus Maracanã, na entrada 
próxima à Radial Oeste e à rampa de acesso ao metrô. 

 �QUARTA, DIA 3
 � CURSO DE EXTENSÃO: às 16h, no auditório 

31, será iniciado o curso de extensão "O canto coral 
apoiado pela Física e pela Matemática". Promovido 
pelo Laboratório de Acústica Ambiental e Musical 
(Lacustamm) e coordenado pela professora Maria 
Lúcia Grillo, o curso terá duração de 32 horas, com 
previsão de término em abril de 2020. Os encontros 
serão às quartas-feiras, das 16h às 18h. Não haverá 
seleção; os interessados devem gostar de cantar e ter 
alguma habilidade vocal. Os participantes receberão 
certificado do Departamento de Extensão (Depext). 
Informações no Lacustamm, sala 3.034D, ou pelo 

e-mail afisicanamusica@gmail.com. O auditório 31 
fica no 3º andar, bloco F do campus Maracanã.
 � CINE DEBATE: às 16h, na sala 10.136, a Universi-

dade Aberta da Terceira Idade (UnaTI) promove mais 
uma sessão do Cine Debate. O evento contará com a 
exibição do filme "A Sogra" (2005), estrelado por Jane 
Fonda e Jennifer Lopez. Coordenado pela professora 
Sandra Rabello de Frias, o evento tem como obje-
tivo exibir filmes que tiveram destaque nos circuitos 
nacional e internacional com temáticas relacionadas à 
terceira idade. Aberta ao público idoso em geral, a ati-
vidade é gratuita. A sala 10.136 fica no 10º andar, bloco 
F do campus Maracanã.

 �SEXTA, DIA 5
 � PASSEIO GRATUITO: a Catedral Presbiteriana 

será o ponto de encontro do Roteiro Noturno no 
Centro do Rio a pé, a partir das 20h. Promovido pelo 
Núcleo de Estudos sobre Geografia Humanística, 
Artes e Cidade do Rio de Janeiro (NeghaRio), vincu-
lado ao Instituto de Geografia, o projeto de extensão 
Roteiros Geográficos do Rio organiza caminhadas 
gratuitas em áreas históricas da cidade, especialmente 
no Centro. O itinerário terá duas horas e passará por 
pontos como Real Gabinete Português de Leitura, 
Centro Cultural Carioca, Rua do Lavradio, Rua Mem 
de Sá, entre outros. A Catedral Presbiteriana está 
localizada na Rua Silva Jardim, 23 (esquina com 
Praça Tiradentes). Os roteiros contam com apoio ins-
titucional da Secretaria Municipal de Cultura. Infor-
mações pelo e-mail roteirosgeorio@uol.com.br ou 
pelo telefone (21) 98871-7238. 

AGENDA SEMANAL 1 A 7 DE ABRIL


