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PROJETO PROMOVE RESGATE DA MEMÓRIA DA 
UERJ PARA A CELEBRAÇÃO DOS SEUS 70 ANOS

A UERJ completa 70 anos de 
existência em 2020, mas as cele-
brações começam ainda em 2019, 
já a partir do dia 4 de dezem-
bro, aniversário da instituição. 
Para tal, formou-se uma pequena 
comissão composta por profes-
sores de história do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH), da Faculdade de Forma-
ção de Professores (FFP), e um 
grupo de estudantes, que auxilia 
na pesquisa de acervos da Rede 
Sirius, da Diretoria de Comuni-
cação (Comuns), do Centro de 
Tecnologia Educacional (CTE) 
e da Biblioteca Nacional. A mis-
são inicial a ser desenvolvida é 
a apresentação de três produtos: 
um livro, uma exposição e uma 
série de vídeos. 

A exposição e o vídeo fi carão a 
cargo do Departamento Cultu-
ral (Decult) e do CTE, respecti-
vamente. O livro, resultado das 
pesquisas, será publicado pela Edi-
tora da UERJ (EdUERJ), com todo 
o conteúdo e a documentação levan-
tada sendo organizados e publica-
dos com a ajuda da Comuns e da 
Diretoria de Informática (Dinfo).

Coordenado pelo Professor Luís 
Reznik, o projeto visa promover 
uma reflexão sobre os 70 anos 
de história, desde a criação, pas-
sando pela construção do cam-
pus Maracanã e a expansão para 
outros campi e unidades externas. 
Além disso, estudantes e servido-
res das mais variadas Unidades e 
Instituto, personagens dessa tra-
jetória, poderão divulgar seus 

projetos e produtos de ensino, 
pesquisa e extensão, como forma 
de reconhecimento.

As sete décadas de existência, de 
luta e resistência serão homena-
geadas pela Comuns, que desen-
volveu um selo comemorativo, 
celebrando passado, presente e 
futuro. A inspiração surgiu de 
outros selos, lançados por outras 
Universidades do Brasil e do 
mundo. Com o intuito de harmo-
nizar com a identidade visual da 
Instituição, as cores azul e dou-
rada foram as escolhidas.

jetória, poderão divulgar seus 

“O selo comemorativo é importante 
para criar uma memória visual 
de uma data tão importante para 
a Universidade. E dessa forma, 
todas as ações de comemoração 
terão como base a identidade visual 
criada”, afi rma Paula Caetano. 
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AGENDA SEMANAL 15 A 21 DE JULHO
 �SEGUNDA, DIA 15 
 � USM: Termina o prazo de inscrições de projetos para 

29ª UERJ Sem Muros, evento que reúne atividades das 
três sub-reitorias da Universidade: Semana de Gradua-
ção, organizada pela SR-1, Semana de Iniciação Cien-
tífica, promovida pela SR-2, e Mostra de Extensão, pela 
SR-3. A edição deste ano celebrará os 150 anos da Tabela 
Periódica. Informações no site www.sr3.uerj.br/usm. 

 � CURSOS: Encerram-se as inscrições para a 7ª edição 
da Escola de Inverno do Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos (IESP), que tem por objetivo apresentar novos 
métodos e técnicas de pesquisa, criar redes que contri-
buam para a integração dos programas de pós-graduação 
e colaborar com o desenvolvimento das ciências sociais 
no país mediante o ensino das principais metodologias 
praticadas no Brasil e no exterior. Serão oferecidos oito 
cursos distribuídos em três linhas de pesquisa: qualita-
tiva, quantitativa e web. As aulas acontecem entre os 
dias 22 de julho e 9 de agosto. Mais detalhes em inverno 
iesp.uerj.br.

 � PÓS-GRADUAÇÃO: Começam as inscrições para o 
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, do Ins-
tituto de Medicina Social (IMS). Para o mestrado aca-
dêmico, estão sendo oferecidas 18 vagas para Ciências 
Humanas, 10 vagas para Epidemiologia e 10 vagas para 
Política, Planejamento e Administração em Saúde. Para o 
doutorado, as vagas são distribuídas por orientadores. As 
inscrições deverão ser feitas, das 10 às 15h, na Secretaria 

Acadêmica do IMS, no Pavilhão João Lyra Filho, 7º 
andar, Bloco D, Sala 7.003, campus Maracanã. Editais 
disponíveis em site.ims.uerj.br.

 �TERÇA, DIA 16 
 � VESTIBULAR: Tem início o prazo de inscrições para o 

2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2020, para 
ingresso nos cursos de graduação e no curso de formação de 
oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro (CBMERJ). Os interessados devem fazer o cadastro no 
site www.vestibular.uerj.br até 12 de agosto e pagar taxa de R$ 
60,00. A prova está marcada para o dia 15 de setembro.

 �QUARTA, DIA 17 
 � CAp-UERJ: Interessados em pedir isenção da taxa 

para a seleção do Instituto de Aplicação Fernando Rodri-
gues da Silveira (CAp-UERJ) devem acessar o site www.
cap2020.uerj.br de hoje até o dia 19. A documentação 
comprobatória deve ser entregue até o dia 22 no Labo-
ratório de Informática do campus Maracanã. O processo 
seletivo para 2020 engloba sorteio para ingresso no 1º 
ano do Ensino Fundamental, concurso para o 6º ano e 
transferência externa para ingresso no 4º, 5º, 8º e 9º anos 
do Ensino Fundamental e também no 1º ano do Ensino 
Médio. As inscrições começam no dia 12 de agosto.

 �SEXTA, DIA 19 
 � MESTRADO: Encerram-se as inscrições para os cursos de 

mestrado em Ciência Política e Sociologia, oferecidos pelo 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP). As turmas 
terão início no primeiro semestre de 2020. Serão oferecidas 
10 vagas para cada programa, destinadas a graduados em 
Ciências Sociais ou áreas afins. Editais disponíveis em www.
iesp.uerj.br/selecao-de-mestrado-turmas-2020-editais.

 �SÁBADO, DIA 20
 � CURSO: O Programa de Extensão Saberes e Práticas 

Criativas de Saúde (Procriar) oferece o Curso de Terapias 
Integrativas e Complementares, com conteúdo sobre a 
aromaterapia e as propriedades dos óleos essenciais. A 
aula acontece das 9h às 17h na Faculdade de Enferma-
gem – Boulevard 28 de Setembro, 157 – Sala Azul (717), 
Vila Isabel. É indicado para profissionais e graduandos 
das áreas da saúde e psicologia. Formulário de inscrição 
disponível em www.facebook.com/PROCRIAR.UERJ/.


