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MOSTRA DE ESTÁGIO

De 29 de outubro a 5 de novembro, 
em parceria com suas irmãs estadu-
ais (UENF, UEZO, Faetec e Cecierj), 
a UERJ promove a Mostra de Estágios 
Universitária 2019 (MEU). Organizada 
pelo Departamento de Estágios e Bolsas 
(Cetreina), a iniciativa tem como tema 
A Reinvenção da formação e o mundo 
do trabalho. O objetivo é aproximar os 
estudantes do mercado de trabalho e 
apresentar programas de estágios e trai-
nees. Os futuros profissionais terão a 
chance de conferir temas ligados às car-
reiras e manter contato com empresas. 
Mais uma vez, o evento será montado 
em um ambiente totalmente virtual, 
incluindo versão mobile.

O sistema foi desenvolvido para pro-
porcionar uma experiência interativa 
a todos os usuários, com acesso faci-
litado às informações sobre as tendên-
cias do mercado. Além do período da 
mostra, a plataforma virtual ficará dis-
ponível durante um ano. Para acessá-
-la, é preciso realizar um cadastro. 
Estão disponíveis palestras com temas 
como: O que faz você especial, com 
Mariana Atencio; e Linguagem corpo-
ral: a chave para o seu subconsciente, 
com Ann Washburn.

“Desde 2016, essas mostras vêm acon-
tecendo. Nos últimos quatro anos, em 
momentos tão difíceis, de forma dife-
renciada. Foi uma mostra EAD, on-
-line. Quero parabenizar a todos os 
funcionários do Cetreina pela beleza 
do trabalho que vêm desempenhando e 
pela contribuição que têm dado na for-
mação de nossos estudantes. Desejo 
que a mostra de 2019 seja mais um 
sucesso, mais uma vitória conquis-
tada pelo Cetreina pra nossa querida 

universidade, a UERJ”, declara a ex-
-diretora do departamento, professora 
da Faculdade de Educação e sub-rei-
tora de Graduação, Tânia Netto.

Vinculado à sub-reitoria de Gradua-
ção (SR-1), o Cetreina foi criado em 
março de 1994 e é a unidade respon-
sável pelo planejamento, divulgação, 
coordenação, execução, acompanha-
mento e avaliação das atividades dis-
centes relativas aos estágios e bolsas.

A cerimônia de abertura será reali-
zada no dia 29 de outubro, a partir 
das 9h, no auditório da Reitoria (loca-
lizado no térreo, bloco F do campus 

Maracanã), e contará com a presença 
do secretário de Ciência e Tecno-
logia do Estado do Rio de Janeiro, 
Leonardo Rodrigues; da vice-reito-
ria, Maria Georgina Muniz Washing-
ton, além de outras autoridades das 
universidades do estado do Rio de 
Janeiro. O fechamento da atividade 
presencial se dará com um coffee 
break, possibilitando o estabeleci-
mento de networking entre palestran-
tes, empresas, agentes de integração 
e o público em geral, além da entrega 
de certificado de participação para 
horas complementares. Confira mais 
informações em www.meu.rj.gov.br.



www.uerj.br /UERJoficial /UERJ_oficial @uerj.oficial

 �SEGUNDA, DIA 28 
 � SHOW: o Projeto Vitrine UERJ, da Divisão de Tea-

tro, comemora o Dia do Servidor Público com um 
show gratuito na Concha Acústica Marielle Franco. 
A partir das 18h, sobem ao palco Alice Sales e o grupo 
Papagaio Sabido, com um repertório recheado de 
grandes composições da música popular brasileira.  

 �TERÇA, DIA 29 
 � MOSTRA: começa às 9h a “Mostra de Estágios 

Universitária”, uma parceria entre o Cetreina e 
a Subsecretaria de Ensino Superior, Pesquisa e 
Inovação voltada para alunos da UERJ, UENF, 
UEZO, FAETEC, Consórcio Cecierj e alunos 
de nível médio das redes pública e privada. Tem 
como objetivo orientar e inserir o estudante no 
mercado de trabalho de acordo com sua área de 
formação. A abertura será no auditório da Reitoria 
e durante a semana haverá palestras e workshops. 
Mais informações pelo site http://meu.rj.gov.br/ 

 �QUARTA, DIA 30
 � DEBATE:  a edição inaugural do evento “Diálogos 

em Pretuguês”, organizado pelos grupos de estu-
dos LetrasPretas (UERJ) e LabMeRE (FAETEC) 
será realizada na sala RAV 114, no 11º andar, 
a partir das 14h30. O evento receberá intelec-
tuais e escritoras negras no Instituto de Letras 
da UERJ para discutir literatura, cultura, artes e 
educação sob uma perspectiva preta. O encon-
tro é gratuito. Para mais informações, acesse a 
pagina do facebook: https://bit.ly/2BKJihk

 �QUINTA, DIA 31
 � PALESTRA: o Diretório dos Centros Acadêmicos pro-

move o evento “Conversas sobre o Meio Ambiente” 
no auditório 111, 11º andar, às 19h. O foco da conversa 
vai girar em torno do desenvolvimento econômico 
de baixo impacto ambiental, modernização da matriz 
energética brasileira, mudança climática e agroecolo-
gia. Entrada gratuita.
 � TEATRO: a peça “A Corrida do Ouro”, baseada 

no conto a Nova California de Lima Barreto, 
será encenada no Teatro Odylo Costa, filho, às 
19h. Promovida pelo projeto UERJ em Casa, 
a apresentação tem entrada franca. Direção de 
Eduardo Vaccari.
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