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A TRADIÇÃO DOS FESTIVAIS UNIVERSITÁRIOS ESTÁ 
DE VOLTA COM O "PELAS BANDAS DA UERJ"
Vencedores vão ganhar produção de videoclipe e show na Concha Acústica Marielle Franco 

Artistas independentes de todo o Brasil podem se ins-
crever, até 29 de julho,  no 1º Festival Pelas Bandas 
da Uerj. O concurso, promovido pelo Centro de Tec-
nologia Educacional (CTE), vai premiar o vencedor 
com um show na Concha Acústica Marielle Franco, 
no campus Maracanã, e um videoclipe produzido pela 
unidade.

A ideia foi concebida a partir da excelente experiên-
cia com o programa de mesmo nome veiculado pela 
Rádio Uerj desde 2016. Nesses três anos de micro-
fones abertos à música independente e autoral, o 
Pelas Bandas da Uerj recebeu dezenas de artistas 
dos mais variados gêneros musicais, mas todos com 
uma característica em comum: o amor pela música. 
O festival surge como uma consequência natural 
de todo esse trabalho e como mais uma forma de 
incentivar a cultura musical no ambiente universi-
tário, buscando evidenciar e valorizar novos talen-
tos.
Quem pode participar: artistas independentes (solo, 
duplas, trios, bandas com qualquer formação), 

maiores de 18 anos, com repertório autoral de 
qualquer gênero musical, que não tenham vínculo 
contratual com qualquer gravadora até a data de 
inscrição no concurso.
Como se inscrever: basta preencher o formulário  
on-line, disponível no site www.pelasbandasdauerj.
uerj.br, de 25 de junho a 29 de julho, e seguir as orien-
tações para envio do material solicitado. Mais infor-
mações pelo telefone (21) 2334-0229 ou pelo e-mail 
festivalpelasbandasdauerj@gmail.com
Avaliação: os inscritos serão avaliados em três 
etapas: Triagem, em que será verificado o cum-
primento do regulamento e a adequação do mate-
rial enviado; Seleção dos Jurados, que indicará os 
finalistas; e Votação Popular, quando o público  
escolherá o vencedor.
O primeiro lugar subirá ao palco da Concha  
Acústica da UERJ no dia 26 de setembro. O show  
também apresentará atrações do cenário independente  
especialmente convidadas: Manoel Magalhães,  
Facção Caipira e Djangos.
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 �SEGUNDA, DIA 1 
 � USM: estão abertas as inscrições para a  29ª edição da UERJ 

Sem Muros. O evento busca mobilizar a comunidade acadêmica 
para a apresentação das produções nas diversas áreas de conheci-
mento como ensino, pesquisa, extensão e cultura. A edição deste 
ano celebrará os 150 anos da Tabela Periódica. As inscrições de 
projetos vai até 15 de julho pelo site http://www.sr3.uerj.br/usm/. 

 �TERÇA, DIA 2 
 � MESTRADO: terminam nesta terça as inscrições para o mes-

trado em Alimentação, Nutrição e Saúde. O curso é destinado aos 
profissionais em Nutrição ou em áreas correlatas. A carga horária 
é de aproximadamente dois anos e a taxa de inscrição é R$ 100,00. 
Mais informações no site www.cepuerj.uerj.br.

 �QUARTA, DIA 3 
 � FESTA: a partir das 15h, no hall da Capela Ecumênica, 

campus Maracanã, a UnATI realiza o Arraial da Melhor 
Idade. A festa é coordenada pelos professores Célia Sanches, 
Leila Jordão e Marcos Teodoro. Informações pelos telefones  
2334-0053/ 2334-0131
 � LANÇAMENTO: das 12h às 13h, ocorre o lançamento do 

livro “Aprendizados ao Longo da Vida“, no campus Maracanã, 
hall do 12° andar, bloco F. A obra, escrita pela professora Jane 
Paiva, da Faculdade de Educação, foi publicada pela EdUERJ.  

O evento ocorre durante o X Seminário Internacional - As redes 
educativas e as tecnologias.
 � PALESTRA: às 18h, a Casa de Leitura Dirce Côrtes Riedel 

promove a palestra de lançamento do livro A Casa dos Deuses, de 
José Leonídio. A Casa Dirce fica localizada na Rua das Palmeiras, 
82, Botafogo. A entrada é franca mas é necessário fazer inscrição 
prévia. Mais informações pelo telefone 2334-8227.

 �QUINTA, DIA 4
 � CINEMA: às 10h, a Coart exibe o filme Asterix e o segredo da 

poção mágica, do Festival Varilux de cinema francês, no auditó-
rio Cartola, campus Maracanã. A sessão contará com recursos de 
acessibilidade: será dublada, com legenda descritiva, janela em 
libras e audiodescrição. A entrada é gratuita.

 �SEXTA, DIA 5
 � FÉRIAS: terminam as inscrições para a colônia de férias pro-

movida pelo Instituto Educação Física e Desportos (IEFD). 
A programação acontece das 9h às 12h, no Complexo Polies-
portivo, no campus Maracanã, entre os dias 15 e 19 de julho.  
Mais informações pelos telefones 2334-0106 ou 2334-0574.
 � FESTIVAL: termina o prazo de inscrição para as mostras compe-

titivas do 10° Cinefoot, promovido pelo Laboratório de Estudos e 
Mídia e Esporte (LEME). O festival recebe produções com temá-
tica sobre futebol. Não há restrições quanto ao ano de realização 
da obra. Mais informações pelo site comunicacaoeesporte.com.

AGENDA SEMANAL 1 A 7 DE JULHO

WWW.UERJ.BR/SERVICOS-TIC/EDUROAM/


