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URNAS CONFIRMAM RICARDO LODI E 
MARIO CARNEIRO PARA A REITORIA

Na noite de quinta-feira (7), a 
comunidade uerjiana começou a 
conhecer os resultados das Elei-
ções Gerais 2019. Os professo-
res Ricardo Lodi e Mario Carneiro 
foram eleitos, respectivamente, rei-
tor e vice-reitor da Universidade 
para o próximo quadriênio (2020 – 
2023), com parcial de 12.128 votos 
válidos. A chapa “Orgulho de Ser 
UERJ” pode ostentar o ineditismo 
de ser a única candidata desde que 
a comunidade acadêmica passou a 
participar da consulta eleitoral.

Ricardo Lodi, diretor da Faculdade de 
Direito, comemora o resul-

tado obtido. 

As Eleições Gerais UERJ 2019 
movimentaram os campi da Uni-
versidade, na última semana. 
De terça a quinta-feira, alu-
nos e servidores foram às urnas 
exercer sua cidadania. Além de 
reitor e vice-reitor, eles esco-
lheram os diretores de Centros 
Setoriais, diretores de Unidades 

Universitárias, da Rede Sirius, 
do Hospital Universitário Pedro 
Ernesto (HUPE), da Policlí-
nica Piquet Carneiro (PPC) e do 
Centro de Produção da UERJ 
(CEPUERJ). Os representantes 
eleitos cumprirão mandato de 
quatro anos.
O processo de apuração aconteceu 
no Teatro Odylo da Costa, fi lho e 
contou com a participação da pre-
sidente da Comissão Eleitoral, 
professora Elaine Tôrres, da secre-
tária dos Conselhos, Sonia Fernan-
des, da comissão organizadora, de 
candidatos aos demais cargos, de 
integrantes de campanha, simpati-
zantes, além dos candidatos à reito-
ria, agora eleitos. 
Acesse nosso site e confira a 
lista dos eleitos: www.uerj.br.

“Ficamos felizes que a 
comunidade entendeu a 
necessidade de construção 
coletiva de um projeto 
de coesão e defesa da 
universidade pública, gratuita, 
referenciada socialmente, 
laica e de excelência. Muito 
obrigado!”, agradeceu.
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 �SEGUNDA, DIA 11 
 � GESTÃO DE PROJETOS: Das 9h às 13h, o Centro 

de Apoio à Pesquisa no Complexo de Saúde da UERJ 
(CAPCS), localizado na Policlínica Piquet Carneiro, rea-
liza o workshop Gestão de Projetos. A aula é destinada 
a graduandos, pós-graduandos e profissionais da área 
de saúde. As inscrições devem ser feitas no endereço 
https://bit.ly/36Ki8FH.

 � JUSTIÇA E POLÍTICA: Às 14h, o Ciclo de Pales-
tras IESP 2019.2 apresenta Marjorie Marona, com o 
tema “Instituições Judiciais e Crise Política no Brasil”. 
Marona é professora do Departamento de Ciência Polí-
tica da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Ins-
tituto de Estudos Sociais e Políticos está localizado na 
Rua da Matriz, 82 – Botafogo.

 � ENGENHARIA: A Hidros Consultoria, empresa 
júnior da Faculdade de Engenharia, realiza a 10ª edição 
de sua semana acadêmica. As palestras abordarão temas 
como Empoderamento e lideranças femininas; Diver-
sidade; Sustentabilidade; Sucesso e Crescimento; Star-
tups. O evento, que acontece no auditório 51 - 5º andar, 
campus Maracanã, é aberto a todos, mas tem vagas 
limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo endereço 
http://sh2019.hidrosconsultoria.com.br.

 �TERÇA, DIA 12 
 � QUADRINHOS: O Instituto de Letras realiza mais 

uma edição dos Encontros com a Literatura Infantoju-
venil, desta vez com o tema “Histórias em Quadrinhos 
e práticas leitoras”. O evento acontece a partir das 
13h, na RAV 114 e na sala 11.054, 11º andar, cam-
pus Maracanã. Informações e inscrições pelo e-mail  
encontroslij@gmail.com.

 �MULHERES: Às 16h, o Laboratório de Comunicação, 
Cidade e Consumo (LACON) da Faculdade de Comu-
nicação Social promove o Encontro de Lutas contra o 
Assédio na Sociedade – E.L.A.S. O evento, que acontece 
na RAV 102 - 10º andar, e na sala 13 do Centro Cultural, 

inclui mesa-redonda, roda de conversa e até aulas de 
defesa pessoal. Confira a programação completa em 
https://bit.ly/2qxy65s.

 �QUARTA, DIA 13
 � CELSO FURTADO:  O Núcleo de Identidade Brasi-

leira e História Contemporânea (NIBRAHC) apresenta, 
a partir das 10h, o seminário “Celso Furtado – Um inte-
lectual que pensou o Brasil”. O evento, que acontece no 
9º andar – bloco F – auditório 91, campus Maracanã, 
faz parte das celebrações dos 100 anos de nascimento 
do autor, que se completam em 2020. Será lançada uma 
edição comemorativa de um clássico de Celso Furtado 
sobre a economia latino-americana, com a presença da 
jornalista Rosa Freire D’Aguiar, viúva do autor. Mais 
informações pelo e-mail: celsofurtado100anos@gmail.

 � DEFESA DOS ANIMAIS:  A Faculdade de Direito da 
UERJ promove, às 17h, a segunda palestra “A Defesa 
dos Animais no Brasil – Perspectivas de novas leis e 
novas ações”. O evento, que está sendo organizado 
pelo Núcleo de Prática Jurídica e pelo Departamento 
de Direito Processual, vai contar com a presença do 
presidente da Comissão de Proteção e Direito dos 
Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Reynaldo Velloso, e da Coordenadora da Comissão 
de Animais Domésticos da entidade, Débora Vieira, 
além de Maria Cecília Trannin, da Liga do Focinho 
Amigo. A palestra será realizada no Salão Nobre da 
Faculdade de Direito, no 7º andar – bloco F, campus 

Maracanã. Inscrições no local.

 �QUINTA, DIA 14
 � ALIMENTAÇÃO: Às 9h, ocorre o lançamento do livro 

Cidade, Corpo e Alimentação, organizado pelas professora 
Shirley Donizete Prado, do Instituto de Nutrição da UERJ, 
em parceria com as professoras Maria Lúcia Magalhães 
Bosi (Universidade Federal do Ceará) e Lígia Amparo-San-
tos (Universidade Federal da Bahia). O evento acontece 
no auditório da Pós-Graduação em Comunicação Social  
(PPGCOM), sala 10.121 – bloco F, campus Maracanã.
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