
Voltado a comunidade interna e externa, a rede de bibliotecas da UERJ conta com extenso 
acervo eletrônico para alunos, docentes e servidores.
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REDE SIRIUS OFERECE SERVIÇOS ALÉM DO 
LIVRO IMPRESSO

O semestre acadêmico iniciou há uma semana e, 
enquanto calouros são apresentados à Universidade 
por seus veteranos e se familiarizam com seus cur-
sos, muitos ainda não sabem como podem utilizar as 
bibliotecas da Universidade. São, no total, 25 biblio-
tecas, sendo 12 no campus Maracanã, divididas por 
andar de acordo com as áreas de ensino e atendem 
discentes e servidores da Instituição. 

Para se cadastrar na Rede Sirius, rede de bibliotecas 
da UERJ, o aluno pode ir à biblioteca do seu curso 
com um documento de identidade original com 
foto, comprovante de residência, comprovante de 
matrícula ou de inscrição em disciplinas (RID) e 
duas fotos 3x4 recentes. Uma vez feito o cadastro, 
o usuário tem acesso a qualquer uma das unidades,

inclusive às de outras instituições de Ensino Supe-
rior aos quais a Universidade possui convênio.
A Rede Sirius conta, também, com milhares de 
exemplares em seu acervo eletrônico devido a 
parcerias com plataformas de livros digitais de 
diversas áreas.
“A ideia é de que o acervo eletrônico seja ilimitado, 
vários usuários simultaneamente, 24 horas por dia, 
7 dias por semana.” Conta a Diretora da Rede Sirius, 
Rosangela Salles.
Além disso, as bibliotecas possuem salas de leitura 
individual e coletiva, aplicativo para consultas, reser-
vas e renovações pelo celular, recursos de audiobook, 
acesso ao portal de periódicos da CAPES e orientação 
em normas ABNT para teses e dissertações.
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 �SEGUNDA, DIA 12 
 � OFICINAS: termina hoje o prazo de inscrições para os cur-

sos do segundo semestre de 2019, na Coordenadoria de Oficinas 
de Criação Artística (COART). As aulas incluem as áreas de 
artes visuais, literatura, teatro, cinema, música, corpo e dança. 
As inscrições devem ser feitas pelo formulário eletrônico, na 
página www.facebook.com/coartuerj. A COART fica no campus  
Maracanã, em cima do Restaurante Universitário. 
 � DANÇA: às 18h, no Salão 2 da COART, campus Maracanã, 

acontece mostra das oficinas de dança. A entrada é franca e aberta 
ao público em geral. Mais informações pelo telefone 2334-0625.

 �TERÇA, DIA 13 
 � EXTENSÃO: de hoje até sexta-feira, a Faculdade de Formação 

de Professores (FFP) promove, na Biblioteca Parque de Niterói, o 
encontro “Arte e Cidade”. O evento cultural faz parte de projeto 
de extensão do Departamento de Educação. As atividades são gra-
tuitas e oferecem certificado de participação. Não há inscrições 
prévias. A Biblioteca Parque de Niterói fica na Praça da República 
S/N, Centro. 

 �QUARTA, DIA 14
 � APRESENTAÇÃO: das 10h às 13h, no Auditório Cartola, 

no Centro Cultural, acontece a recepção de estudantes para o 
semestre 2019/2. O evento contará com participação de diver-
sos representantes de serviços de apoio e suporte aos estudantes.  
Mais informações pelo e-mail nace@uerj.br. 

 � SEMINÁRIO: a partir das 13h, no auditório 11, 1º andar, 
no Bloco F do campus Maracanã, haverá o Seminário “Dro-
gas: o Combate em Debate”, organizado pelo Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas (Nepad). O evento é 
aberto ao público em geral. Inscrições pelo telefone 2334-8544 ou  
pelo e-mail sbnepad@uerj.br.

 �QUINTA, DIA 15
 � LANÇAMENTO: às 17h, na livraria EdUERJ, campus 

Maracanã, será lançado o livro “Ditadura no Brasil e censura 
nas canções de Rita Lee” (Editora Appris). O livro é de autoria 
de Norma Lima, professora do Departamento de Letras e relem-
bra as canções censuradas da cantora Rita Lee durante o Regime 
Militar. Mais informações pelo site editoraappris.com.br ou pelo  
telefone (21) 3156-4731.
 � PALESTRA: às 19h, no auditório 111, 11° andar, campus  

Maracanã, o Instituto de Letras promove aula inaugural com a escri-
tora Adriana Lisboa e os debatedores Beatriz Resende e Flávio Car-
neiro. A escritora falará sobre seus 20 anos de carreira e apresenta 
seus dois novos livros.

 �SEXTA, DIA 16
 � PEÇA: às 15h, o Teatro Odylo Costa, filho apresenta o espetáculo 

infantil Fábrica de Brinquedos, com direção de Bárbara Mesquita. 
A peça faz parte do projeto Palco das Escolas e conta a história de 
duas bonecas que tentam salvar uma antiga fábrica de brinquedos, 
misturando músicas e brincadeiras infantis. O evento é gratuito. 
Mais informações pelo telefone 2334-0681.
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