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ARQUITETURA DA CAPELA 
ECUMÊNICA TRADUZ A DIVERSIDADE DA UERJ
Além da parte física, o espaço no Campus Maracanã acolhe eventos e celebrações de 
diversas vertentes religiosas
A Capela Ecumênica foi inaugurada em 1975 junto 
com as outras instalações do Campus Maracanã, 
16 anos após o início da construção do projeto. 
O espaço é reservado para eventos e celebrações 
e foge do conceito tradicional de capela por não 
se apegar a nenhuma corrente religiosa, assumindo 
um valor ecumênico e plural, que reflete a diversi-
dade tão característica da Universidade. 
Localizada em frente a Concha Acústica, a capela 
dá boas-vindas a quem chega à UERJ pela entrada 
da rampa do metrô e do trem, na Radial Oeste. Sua 
arquitetura é brutalista, assim como todas as outras 
construções do campus. Uma estrutura grande, 
com lateral de pedra e cores neutras que contrasta 
com a leveza a sua volta como o bosque na parte 
de trás, as pedras na base e as árvores em volta 
que trazem vida para o espaço de concreto. O lago 
na área externa banha a capela criando um espelho 
d'água que reflete na sua área interna. 
Por dentro, a estrutura é toda pensada para a 
acústica, a luminosidade e a experiência que o 

ambiente pode oferecer às pessoas presentes. As 
paredes multifacetadas fogem do padrão de orga-
nização em 90 graus e possibilitam uma sensação 
de expansão do ambiente além de conduzir o som 
sem produção de eco. 
A posição da capela no campus também foi pen-
sada de modo que ela seja sempre iluminada pela 
luz do sol. A estrutura de vidro possibilita a entrada 
da luz e dessa forma, é possível saber se é dia ou 
noite, mesmo de dentro. 
A capela, assim como todo o campus Maracanã, 
é um projeto dos arquitetos Flávio Marinho Rego 
e Luiz Paulo Conde. É um espaço flexível, com 
capacidade para 400 pessoas sentadas. Já rece-
beu inúmeros eventos como congressos, pales-
tras, seminários e formaturas. Ao longo dos anos, 
algumas alterações foram feitas - como a instala-
ção de sistema de ar condicionado e a troca das 
lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que 
diminuem o consumo - mas ainda respeitando o  
projeto original.

A capela é um 
projeto dos 
arquitetos Flávio 
Marinho Rego e 
Luiz Paulo Conde
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PROJETO QUE VISA DIMINUIR O LIXO ORGÂNICO
TRAZ POMAR E HORTA PARA A UNIVERSIDADE
Iniciativa de alunos e professores incentiva a criação de área de cultivo com a 
produção de plantas alimentícias e de uso farmacêutico
O Manga Rosa é um projeto de espaço urbano 
com princípio de agroflorestais, que tem o propó-
sito de diminuir o lixo, substituir plantas e com-
bater os caramujos africanos na UERJ. Criado 
em 2012 pela estudante do Instituto de Artes 
Visuais (ART) Monique das Neves Silva e pelo  
vice-diretor do Instituto de Geografia (IGEOG), 
Rafael Fortunato, o canteiro fica localizado perto 
do Restaurante Universitário e atualmente recebe 
ajuda de alunos de diversos cursos. O trabalho 
é voluntário, com uma alta rotatividade de pes-
soas e muitos mutirões de encontro para troca de  
experiências, plantio e colheita.

Apesar de reunir estudantes de diferentes áreas, 
os alunos de biologia são presença necessá-
ria, pois seus conhecimentos são importantes 
para a preparação do solo que foi intermediado 
inicialmente pelo professor Sebastião Neto, 
do instituto de Biologia Roberto Alcantara 
Gomes (IBRAG). Com o objetivo de tornar 
os canteiros um espaço de experimentação, o 
Manga Rosa ensina as pessoas a terem afeto 
pelas plantas, resgatando a ancestralidade. 

Presente na ocupação do Restaurante Universitá-
rio, o projeto agora tem a produção de plantas ali-
mentícias, de uso farmacêutico e frutíferas. Toda 
a produção é distribuída para os trabalhadores ter-
ceirizados da Universidade, integrantes do pro-
jeto e para aqueles que participam dos mutirões. 
Além disso, o Manga Rosa confere certificados de  
participação a seus colaboradores.
Para Ricardo Martins, aluno do IBRAG e um 
dos colaboradores do Manga Rosa, apesar da 
dificuldade com as ferramentas, a iniciativa é 
capaz de atrair público, criar uma coletividade 
e quebrar barreiras na forma como as pessoas 
olham a UERJ, passando a ter cuidado com 
a Universidade.
Para o futuro, a fundadora revela que pretende 
abastecer o Restaurante Universitário com os 
produtos cultivados. Também é objetivo, no 
Manga Rosa, utilizar sua composteira para rea-
proveitar alimentos descartados pelo bandejão. 
Todas essas ações em parceria com a prefeitura 
do campus têm o propósito de tornar a Universi-
dade um ambiente mais consciente e sustentável.

 �SEGUNDA, DIA 15 
 � CURSO GRATUITO: de hoje até o dia 24 de abril, 

a Coordenadoria de Capacitação (CoCapacit) da Supe-
rintendência de Recursos Humanos (SRH), em parceria 
com o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana 
com Tecnologias (IFHT), recebe as inscrições para o 
curso “Gestão de Projetos”, que tem o objetivo de apri-
morar a capacitação dos servidores técnico-administra-
tivos. São 80 vagas gratuitas na modalidade semipre-
sencial, atendendo aos critérios do Programa Capacit. 
Inscrições devem ser feitas pelo site www.srh.uerj.br.  
Mais informações pelo telefone 2334-0113.

 �SEXTA, DIA 19
 � CURSO DE EXTENSÃO: encerram-se hoje as 

inscrições para o curso de extensão “Desenvolvi-
mento de Habilidades Gerenciais”, que tem o obje-
tivo de capacitar e treinar os alunos para desempe-
nhar as atividades gerenciais e auxiliar no processo 
de gestão. O curso será ministrado na Faculdade de 
Administração e Finanças (FAF), que fica no cam-
pus Maracanã. Além de estudantes, o curso também 
é voltado a gestores, empresários e demais pessoas 
interessadas no tema. Mais informações pelo site  
www.cepuerj.uerj.br, pelo e-mail cepuerj@uerj.br ou 
pelo telefone 2334-0639.

AGENDA SEMANAL 15 A 21 DE ABRIL
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