
Nesta semana, acontecem as Eleições 
Gerais UERJ 2019. De terça a quinta-
-feira (dias 5, 6 e 7 de novembro), 
alunos e servidores vão escolher o pró-
ximo reitor e vice-reitor, os diretores 
de Centros Setoriais, além dos dire-
tores de Unidades Universitárias, da 
Rede Sirius, do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (HUPE), da Policlínica 
Piquet Carneiro (PPC) e do Centro de 
Produção da UERJ (CEPUERJ). Os 
representantes eleitos pela comuni-
dade acadêmica cumprirão mandato 
de quatro anos (2020-2023).

A Secretaria dos Conselhos (Secon) 
e a Comissão Eleitoral, responsá-
veis pela execução das Eleições 
Gerais, ressaltam que todos os espa-
ços de votação serão acessíveis para 
os portadores de necessidades físi-
cas. Também informam que serão dis-
ponibilizadas máscaras de cédulas 
em braile aos eleitores (alunos e ser-
vidores) que tenham sinalizado, pre-
viamente, a necessidade e interesse à 
direção da unidade vinculada. Assim, 
terão assegurados o direito ao voto, 
podendo exercer sua cidadania.

Nem sempre a comunidade acadêmica 
escolheu seu reitor. Apenas em 1988, ela 
começou a participar desse processo. O 
professor Ivo Barbieri, gaúcho formado 
em Letras Neolatinas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, que estava 
na UERJ desde 1966, assumiu a reitoria 
como o primeiro gestor eleito pelo voto 
direto da comunidade universitária. Esta 
será a nona vez em que alunos e servido-
res vão às urnas. Considerando a reelei-
ção do professor Ricardo Vieiralves de 
Castro, o próximo reitor escolhido será 
o oitavo, em quase 70 anos de história.

Representantes eleitos cumprirão mandato pelos próximos quatro anos
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