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SEMANA DA ARQUEOLOGIA REÚNE SÉRIE 
DE ATIVIDADES NO CAMPUS MARACANÃ

Um evento científi co que busca difundir a Arqueolo-
gia entre o público em geral e levar novos conheci-
mentos para os alunos e professores do curso.  Essa é 
a premissa da 5ª Semana da Arqueologia (SAUERJ) 
que, durante cinco dias, vai disponibilizar uma série 
de atividades dedicadas ao estudo e discussão sobre a 
ciência que investiga a história das sociedades e cul-
turas passadas por meio da análise de objetos mate-
riais. O evento é aberto ao público e reúne palestras, 
mesas redonda e exposições. 
Em sua quinta edição, a Semana da Arqueologia 
é uma oportunidade de imersão nos temas sobre a 
ciência e conta com a participação de pesquisadores 
experientes e iniciantes.  Aluno da segunda turma do 

curso, Arthur Braga Alves está há dois anos à frente 
da comissão que organiza o evento. Para ele, é uma 
oportunidade de ampliar o olhar sobre a ciência e a 
carreira, principalmente para aqueles que estão che-
gando agora. “É muito importante para os calouros, 
pois é um meio de entender o quão abrangente e inte-
ressante esse campo pode ser. Muitas vezes entramos 
em uma graduação sem saber exatamente como é a 
atuação. É na semana que os alunos acabam achando 
temas e caminhos do seu próprio interesse”. Na Uni-
versidade desde 2015, o estudante, que se prepara 
para a entrega do seu Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC), destaca o apoio do departamento de Arqueo-
logia, sobretudo nos períodos de crise e greves.
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A primeira edição da SAUERJ foi em 2014, junto 
com o início do curso, ela foi pensada pelos pro-
fessores como uma forma de dar boas-vindas aos 
primeiros estudantes. A partir da segunda edi-
ção, os próprios alunos passaram a organizar o 
evento que, ao longo dos anos, vem crescendo e 
inovando em suas atividades. A SAUERJ já rece-
beu como convidados nomes importantes da área, 
como os pesquisadores José Roberto Pellini e 
Andres Zarankin, líderes das duas únicas missões 
brasileiras de arqueologia no exterior, ambos do 
Departamento de Antropologia e Arqueologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Este ano, a programação conta com 18 pales-
tras, 3 mesas-redondas e 2 exposições, uma delas 
em realidade aumentada. Com o tema Egito 
Antigo, a exposição funciona a partir do uso de 
um aplicativo criado pelo aluno de Arqueolo-
gia Michael Marques. Aliás, boa parte dos tra-
balhos apresentados são produções dos próprios 
estudantes que aproveitam a oportunidade para 
expor suas criações. É uma forma de dar visi-
bilidade aos projetos e pesquisas de alunos, 
também provar a importância da universidade 
pública como relevante fonte de conhecimento,  
debate e informação. 

 �TERÇA, DIA 6 
 � SEMINÁRIO: O Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 

Faculdade de Educação (NEAB) promove, no dia 6 de agosto, seu 
quarto seminário, com o tema "Práticas políticas, epistemologias 
e práxis sob a perspectiva de movimentos de mulheres negras”. O 
encontro, que tem a coordenação da professora Sônia Beatriz dos 
Santos, será realizado no auditório 113 - 11° andar - bloco F, no 
campus Maracanã. Não é necessário fazer inscrição prévia.

 �SEXTA, DIA 9 
 � CURSO: O Programa de Extensão Saberes e Práticas Criati-

vas de Saúde - Procriar realiza a primeira aula do curso gratuito 
Mindfulness para docentes e técnicos administrativos da Univer-
sidade. A técnica pode auxiliar a lidar melhor com o estresse e 
a ansiedade, melhorar a concentração e a memória, entre outros 
benefícios Os encontros serão realizados nos meses de agosto e 

setembro, sempre às sextas-feiras, das 15 às 17h, na Faculdade 
de Enfermagem, em Vila Isabel. Detalhes em facebook.com/PRO-
CRIAR.UERJ.
 � SEMANA: Termina o período de inscrições para 2ª Semana de 

Integração do Instituto de Química (IQ). O evento, que acontece 
de 26 a 30 de agosto, tem como objetivo unir a comunidade aca-
dêmica em torno de um melhor entendimento das aptidões e com-
petências dos profissionais de Engenharia Química e Licenciatura 
em Química. A programação inclui 24 palestras, 12 minicursos, 
9 mesas redondas e 2 desafios técnicos. Mais informações: //bit.
ly/30fKCTQ. 
 � PALESTRA: Às 14h, o Ciclo de Palestras do Instituto de Estu-

dos Sociais e Políticos (IESP) apresenta Regina Novaes (UNI-
RIO), que abordará o tema “Juventude, religião e política”.  A 
convidada é mestre e doutora em Antropologia Social. O IESP 
está localizado na Rua da Matriz, 82, em Botafogo.

AGENDA SEMANAL 5 A 11 DE AGOSTO


