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UERJ SEDIA SEMINÁRIO SOBRE DIREITOS 
HUMANOS, VIOLÊNCIA E POBREZA

Nos dias 2, 3 e 4 de outubro a UERJ irá 
sediar o Seminário Internacional de Direi-
tos Humanos, Violência e Pobreza. Nesta 
sétima edição o debate será a respeito da 
situação atual das crianças e adolescentes 
na América Latina. O Seminário pretende 
promover o intercâmbio de estudiosos e 
pesquisadores da área de direitos huma-
nos, na busca de alternativas referentes à 
condição social dos povos latino-ameri-
canos na contemporaneidade. 
As atividades incluem conferências e 
mesas-redondas com a participação de 
profi ssionais de renome na área, além 
de apresentação de trabalho com ênfase 
no tema desta edição. Os órgãos res-
ponsáveis pela realização são o Pro-
grama de Estudos de América Latina 
e Caribe (PROEALC) e o Centro de 
Ciências Sociais (CCS) com o apoio do 
Programa de Pós-Graduação de Serviço 
Social (PPGSS).
A professora Silene Freire da Facul-
dade de Serviço Social (FSS) afi rma que 
a Universidade tem o compromisso de 
refl etir sobre as experiências complexas 
que o estado sofre devido à política de 
abate feita pelo governo.
“O estado do Rio de Janeiro vive em 
estado de guerra permanente, banalizando 
a vida humana. A gente não pode se calar, 
a UERJ é o Rio de Janeiro. Precisamos 
nos posicionar para mostrar que a Univer-
sidade não está de costas para isso tudo”. 
O evento vai até o dia 4, mais informa-
ções no site: http://www.proealc.uerj.br/
seminariovi/index.htm. 
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 �SEGUNDA, DIA 30 
 � CIÊNCIA: a segunda edição da Semana "Meninas e 

Mulheres na Ciência" será aberta às 9h, no auditório 11, 1º 
andar do Pavilhão João Lyra Filho, campus Maracanã. O 
evento, que se estende até sexta-feira, tem na programação 
cursos e palestras para todos os públicos, além de oficinas 
voltadas exclusivamente para meninas a partir de 12 anos. 
Mais informações em mmciencia.com.br.
 � SEMINÁRIO: o Núcleo de Acolhida ao Estudante 

(NACE) e o Laboratório de Fenomenologia e Estudos em 
Psicologia Existencial (LAFEPE) promovem, das 9h às 
18h, o Seminário UERJ pela Vida 2019, com o tema "Morte, 
suicídio e luto: da pesquisa à prática clínica". O encontro, 
que terá três mesas-redondas, acontece no auditório 33, 3º 
andar, campus Maracanã. Detalhes em bit.ly/2nSXf9q. 
 � OFICINA: o Projeto de Mediação Entreturmas 

(PROME), da Faculdade de Educação, realiza em duas ses-
sões, às 10h e às 19h, oficinas de tsurus de papel no hall do 
12º andar, bloco F. Os pássaros da cultura japonesa simbo-
lizam saúde, felicidade, longevidade e desejo de boa sorte. 
Mais informações em bit.ly/2nya9JN. 
 � PALESTRA: o Ciclo de Palestras do Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos (IESP) apresenta Adrian Gurza Lavalle, 
que abordará o tema “Movimentos sociais e modos de 
institucionalização de demandas em políticas públicas”. 
Lavalle é professor do Departamento de Ciência Política da 
Universidade de São Paulo (USP) e pesquisador do Centro 

de Pesquisa, Inovação e Difusão de Estudos da Metrópole 
(CEM) e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(CEBRAP). O encontro acontece às 14h na Rua da Matriz, 
82, em Botafogo. Entrada gratuita. 
 � PÓS-GRADUAÇÃO: às 17h, termina o prazo de inscri-

ções para os cursos de mestrado e doutorado do Instituto de 
Geografia.  O programa de pós-graduação tem como área de 
concentração a gestão e estruturação do espaço geográfico 
e oferece duas linhas de pesquisa: “Globalização, políticas 
públicas e reestruturação territorial” e “Cultura e natureza”. 
Editais disponíveis em www.uerj.br/concursos-e-editais.  
LIVRO: as professoras Ingrid Vorsatz e Sonia Alberti, 
do Instituto de Psicologia, lançam a obra “Residência em 
Psicologia Clínica Institucional – Práxis e Formação”. O 
trabalho reúne experiências vividas ao longo de 25 anos na 
Residência em Psicologia do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (HUPE). O lançamento está marcado para as 18h, 
na Livraria da EdUERJ. 

 �TERÇA, DIA 1 
 � SEMINÁRIO: a partir das 9h30, o Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais e o Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu 
Nacional/UFRJ promovem o Seminário de Estudos 
de Religião e Espiritualidade (SERES). O evento 
ocorre na sala 7005 - bloco F (Salão Nobre), Cam-
pus Maracanã. Programação completa disponível em  
www.uerj.br/agenda/8063/.
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