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OBRAS GARANTEM MELHORIA DA INFRAESTRUTURA, 
DA ACESSIBILIDADE E DA SEGURANÇA

A UERJ investe em obras de manu-
tenção e de infraestrutura em todos 
os campi e unidades externas, a fim 
de proporcionar melhores condições 
na utilização dos serviços prestados 
à comunidade acadêmica. Iniciadas 
há alguns meses, estas intervenções 
já mostram resultado. No campus 
Maracanã, a recuperação estrutural 
das fachadas, a modernização de ele-
vadores e a acessibilidade a pessoas 
portadoras de mobilidade reduzida 
(PMR) são alguns dos benefícios vis-
tos e sentidos no dia a dia de alunos, 
servidores e de todos que frequen-
tam a Universidade. Para que estes e 
outros serviços e equipamentos con-
tinuem funcionando plenamente, a 
Prefeitura dos Campi recomenda a 
utilização adequada e consciente.

Com o objetivo de atender a uma 
antiga reivindicação de alunos e 
servidores, a atual gestão promove 
a necessária modernização dos ele-
vadores. No campus Maracanã, ela 
continua em andamento e visa à 
substituição da casa de máquinas, 
do conjunto das cabines e do qua-
dro de comando – entre outros com-
ponentes – por sistemas eletrônicos, 
que reduzem os custos e tempo de 
manutenção. A grande novidade é 
a instalação de botões de chamada 
novos e funcionais em todos os 
andares dos dois pavilhões.

A substituição dos 15 equipamentos 
(dez cabines destinadas ao fluxo de 
passageiros e duas de carga no Pavi-
lhão João Lyra Filho e mais duas 
de passageiros e uma de carga no 

Haroldo Lisboa da Cunha - “Haroldi-
nho”) começou em março deste ano. 
Com duração prevista de 12 meses, a 
intervenção promete dar mais agili-
dade, segurança e conforto ao público 
que sempre utilizou os mesmos apa-
relhos, desde a inauguração do cam-
pus, em 1976.

Para preservar os novos equipa-
mentos, a Prefeitura solicita evitar 
o acesso com alimentos acondicio-
nados em embalagens abertas, a fim 
de não danificar as instalações, com-
prometer a limpeza e prejudicar os 
demais passageiros. “Não queremos 
causar acidentes e machucar nin-
guém, não é?”, lembra a ascensorista 
Elídia de Souza. 

Vamos preservar o patrimônio que 
é a nossa UERJ!
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 SEGUNDA, DIA 25 
  CENTRO CULTURAL: às 14h, tem início o 

Curso Metodologias Narrativas e Investigación 
Autoetnográfica en la Investigación Educativa, 
com Oresta López, do Colegio de San Luiz, no 
México, professora visitante do Capes/Print da 
UERJ. O curso acontece nos dias 25, 27 e 28 
de novembro e 2 e 3 de dezembro, no auditó-
rio Cartola, Centro Cultural, campus Maracanã.

 TERÇA, DIA 26 
  UNATI: das 13h30 às 15h30, acontece a oficina 

“Práticas de Editoração – Redação de Artigo 
Científico na Área da Saúde”, oferecida pela 
equipe editorial da Revista Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (RBGG). A oficina é gratuita e 
direcionada a graduandos de último período e pós-
-graduandos. A aula será realizada na sala 10.130 
da UnATI, 10º andar – bloco F – campus Mara-
canã. É necessário fazer inscrição prévia pelo 
e-mail revistabgg@gmail.com, já que as vagas 
são limitadas e serão oferecidos certificados. 
Pede-se doação de um quilo de alimento não pere-
cível. Mais informações em www.rbgg.com.br.

 QUARTA, DIA 27
  FILME: às 17h30, acontecerá, na Concha Acústica 

Marielle Franco, uma roda de conversa sobre o fi lme 
Bacurau para, logo após, ter início a exibição do longa. 
O evento, que tem entrada gratuita, é organizado 
pela Associação de Pós-Graduação da UERJ. Bacu-
rau conta a história dos moradores de um pequeno 

povoado do sertão brasileiro que descobrem que a 
comunidade não consta mais em qualquer mapa.

 QUINTA, DIA 28
  PALESTRA:  às 14h, acontece o II Colóquio 

Gênero em Ação, parte do Ciclo de Palestras 

IESP 2019.2. A palestra será realizada no IESP-

-UERJ, na Rua da Matriz, 82, em Botafogo.

 SEXTA, DIA 29
  PÓS-GRADUAÇÃO: terminam hoje as inscrições 

para os cursos de mestrado e doutorado 2020/1 em 

Ciências Computacionais. Para o curso de mestrado 

serão oferecidas 25 vagas para os formados em Mate-

mática, Física, Ciência da Computação, Estatística, 

Ciências Atuariais, Economia, Administração, Enge-

nharia, Ciências Biológicas e da Saúde. Para o curso de 

doutorado, serão oferecidas 12 vagas para os formados 

nas áreas das Ciências Exatas e da Terra, Engenharia, 

Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Biológicas e da 

Saúde. Inscrições pelo site www.ccomp.ime.uerj.br
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