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No evento em 
comemoração aos 25 anos 
da EdUERJ, ocorrerá 
o lançamento do livro 
biográfi co com relatos 
de ex-diretores sobre a 
história da editora

EDUERJ COMEMORA JUBILEU DE PRATA E LANÇA 
LIVRO COM RELATOS DE EX-DIRETORES 
Editora ganhou seis prêmios, lançou centenas de livros, assumiu a administração do 
Portal de Publicações Eletrônicas e inaugurou livraria universitária

A Editora da UERJ (EdUERJ) nasceu com o obje-
tivo de concretizar um antigo sonho da comu-
nidade acadêmica: ter um espaço próprio para a 
sua produção didática e literária. Hoje, ultrapassa 
essa proposta inicial, consolidando-se como um 
agente de divulgação do conhecimento. Torna-
-se, assim, um instrumento fundamental, tanto 
para fomentar o debate crítico, quanto para esti-
mular a publicação da produção científi ca e 
intelectual da instituição.

No evento em comemoração aos 25 anos da 
EdUERJ, ocorrerá o lançamento do livro bio-
gráfi co com relatos de ex-diretores sobre a his-
tória da editora. Além disso, a programação 
também contará com uma palestra do escritor 
Antônio Torres.

Ao longo desses anos, a editora ganhou seis prêmios, 
lançou centenas de livros, assumiu a administração 

do Portal de Publicações Eletrônicas da instituição e 
inaugurou sua livraria universitária.

De acordo com o diretor da EdUERJ, Glaucio 
Marafon, nos últimos anos, a editora vem inves-
tindo no formato digital e tomando um rumo mais 
comercial. “Nessa nova fase, começamos a produzir 
livros digitais. Nos fi liamos ao "Scielo Livros", pas-
samos a encaminhar obras e eles fazem uma seleção 
desse material, transformando em e-books. Depois 
disso, eles colocam em outras bases, como Ama-
zon, aumentando a visibilidade do nosso trabalho”, 
afi rmou o diretor.

Nesse período, a editora adotou também a “Impres-
são sob demanda” em sua rotina. A medida surge 
como alternativa para difi culdades que desafi am o 
mercado editorial. Além de evitar perdas por livro 
indisponível no catálogo, acaba com o estigma 
do livro esgotado.
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 �SEGUNDA, DIA 27 
 � PALESTRA: das 9h às 20h, o Laboratório de 

Comunicação, Cidade e Consumo (Lacon) realiza 
o encontro “BERRO! Expressão e Comunicação 
LGBT+”. O Lacon fica no 10° andar, na Facul-
dade de Comunicação Social (FCS), no Pavilhão 
Reitor João Lyra Filho, Campus Maracanã. A 
entrada é franca e não precisa de inscrição prévia.  
Mais informações pelo site www.lacon.uerj.br. 
 � PALESTRA: às 14h, no Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos (IESP), ocorre mais um encontro 
do “Ciclo de Palestras 2019”. Desta vez, o tema é 
“Movimentos sociais e modos de institucionali-
zação de demandas em políticas públicas”, com 
Adrian Gurza Lavalle, professora da Universidade 
de São Paulo (USP). O IESP fica na Rua da Matriz, 
82, Botafogo. A entrada é franca e não precisa 
de inscrição prévia. Mais informações pelo site  
www.iesp.uerj.br ou pelo telefone 2266-8300.
 � SIMPÓSIO: às 13h30, no auditório do Insti-

tuto de Medicina Social (IMS), ocorre o simpósio 
“Quando chegará o 14 de maio? Desafios das ações 
afirmativas na pós-graduação”, com a participação 
da professora e pesquisadora Carolina Rocha, da 
cientista social Elielma Machado e do advogado 
Renato Ferreira. O evento não requer inscrição 
prévia. O IMS fica no 6º andar (entrada pelo 7º 
andar, bloco D), no Pavilhão Reitor João Lyra Filho, 
Campus Maracanã. Mais informações pelo site  
www.ims.uerj.br ou pelo telefone 2334-0235.

 �TERÇA, DIA 28
 � CURSO DE EXTENSÃO: encerram-se hoje 

as inscrições para o curso de extensão "Fotografia 
da Natureza", que tem o objetivo de capacitar os 
alunos a dominar e explorar ao máximo o poten-
cial dos equipamentos fotográficos disponíveis, 
visando à obtenção de imagens estética e tecni-
camente elaboradas. Coordenado pelo professor 
do departamento de Biofísica e Biometria Anto-
nio Carlos de Freitas. Mais informações pelo site 
www.cepuerj.uerj.br ou pelo telefone 2334-0639.

 �QUARTA, DIA 29
 � PALESTRA: às 18h, a Casa de Leitura Dirce 

Côrtes Riedel promove “Sentenças Proverbiais e 
Cosmologias Bantu”, uma palestra com Tiganá 

Santana, professor e tradutor que se dedica aos estu-
dos africanos no âmbito do pensamento filosófico e 
dos estudos de linguagem. As inscrições são limita-
das e devem ser feitas pelo site www.casadirce.com.
br. A Casa de Leitura fica na Rua das Palmeiras, 82, 
Botafogo. Mais informações pelo telefone 2334-
8227.
 � MESTRADO E DOUTORADO: encerram-se 

hoje, as inscrições para os processos seletivos de 
Mestrado e Doutorado em Engenharia Civil, para 
atividades com início no segundo semestre de 
2019. O Programa de Pós-graduação está estrutu-
rado nas seguintes áreas de concentração: Estru-
turas e Geotécnicas. Mais informações pelo site 
www.cepuerj.uerj.br ou pelo telefone 2334-0639.

 �QUINTA, DIA 30
 � ESPECIALIZAÇÃO: é a última oportunidade 

para os interessados se inscreverem no curso de 
“Especialização em Gestão e Restauro Arquite-
tônico”, das 9h às 14h, ofertado pela unidade de 
Petrópolis da Escola Superior de Desenho Indus-
trial (ESDI). O curso é destinado aos portadores 
de diplomas de graduação plena em Arquitetura 
e Urbanismo e tem o objetivo de capacitar profis-
sionais que atuam ou desejam ingressar no segui-
mento de gestão e restauro de edifícios históricos 
para gerenciar, executar, fiscalizar obras de con-
servação e restauro em todas as suas etapas que 
envolvem a execução do projeto de bens móveis 
de valor histórico, artístico e cultural. Mais infor-
mações pelo site www.cepuerj.uerj.br ou pelo 
telefone 2334-0639.

 �SEXTA, DIA 31
 � PALESTRA: às 14h, na Sala Olavo Brasil do 

Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP), 
acontece o Seminário “A Política Distributiva da 
Coalizão”, ministrado pelo pesquisador Fernando 
Meireles. O evento é aberto ao público em geral e 
não precisa de inscrição prévia. O IESP fica na Rua 
da Matriz, 82, Botafogo. Mais informações pelo 
site www.iesp.uerj.br ou pelo telefone 2266 - 8300. 
 � ESPECIALIZAÇÃO: encerram-se hoje, as 

inscrições para o curso de “Especialização em 
Logística e Gerenciamento da Cadeia de Supri-
mentos”, oferecido pela Faculdade de Tecnologia 
(FAT). Mais informações pelos sites www.cepuerj.
uerj.br, www.fat.uerj.br, ou pelos telefones: 
(21) 2334-0639, (24) 3355-7310 e 3381-3889 – 
ramais 212 ou 213.
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