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O portal da UERJ está de cara nova. A par-
tir desta segunda-feira (29/10), o endereço 
eletrônico www.uerj.br  terá um design atra-
ente e responsivo, para se adaptar automa-
ticamente a qualquer dispositivo (desktops, 
notebooks, celulares ou tablets). A plata-
forma continuará oferecendo conexão com 
as mídias sociais, além de serviços e infor-
mações atualizadas sobre o cotidiano e a 
memória da UERJ. 
A conquista é fruto de uma parceria entre 
a Diretoria de Comunicação (Comuns), a 
diretoria de Informática (Dinfo), o Centro 
de Tecnologia Educacional (CTE) e o Insti-
tuto de Educação Física e Desportos (IEFD). 
Representa, ainda, um dos resultados da reor-
ganização da política de Comunicação Insti-
tucional da UERJ, atualmente sob o comando 
da professora Luiza Silva (do Departamento 
de Relações Públicas da Faculdade de Comu-
nicação Social - FCS). “O projeto foi iniciado 
ainda na gestão passada da Comuns, com a 
fi nalidade de tornar a navegação do usuário 
mais fl uida e facilitar o compartilhamento 
de informação multiplataformas”, explicou 
a diretora da Comuns, que leciona Redação 
para Plataformas Digitais na FCS. 

Na opinião do reitor Ruy Garcia Marques, 
as ações de divulgação desenvolvidas pela 
Comuns se revestem de relevância fundamental 
para que as atividades da Universidade possam 
ser do conhecimento de todos. A divulgação das 
ações de ensino, pesquisa e extensão aproximam 
a UERJ da população em geral, mostrando a 
importância social da universidade pública. "A 
comunicação ajuda a prestar contas à sociedade, 
dando transparência ao emprego dos recur-
sos que fi nanciam a Universi-
dade”, destacou o 
professor. 
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NÚMERO DE CANDIDATOS NO VESTIBULAR 
DA UERJ VOLTA A CRESCER APÓS ANOS DE CRISE

O número de candidatos no Vestibular da UERJ, 
que vinha caindo desde a seleção para 2016 em 
decorrência da crise do Estado do Rio de Janeiro, 
voltou a crescer para o Vestibular Estadual 2019.  
Nesta edição, houve um total de 125 mil candi-
datos para 5.701 vagas, número superior em 44% 
aos inscritos no ano passado, quando 86 mil estu-
dantes participaram do mesmo processo seletivo. 

Os números apontados compreendem a soma 
dos participantes das três provas do vestibular 
(1° e 2° exames de qualificação e exame discur-
sivo). Considerando apenas o exame discursivo, 
o número também é superior ao do concurso do 
ano retrasado (2017), quando houve 31.306 can-
didatos para a mesma prova. Os cursos mais pro-
curados pelos candidatos foram, na ordem, os de 

Medicina, Relações Internacionais, Jornalismo, 
Psicologia, Odontologia, Design e Direito.
Diretor do Departamento de Seleção Acadêmica 
(DSEA), Gustavo Krause afirma que a UERJ con-
tinuará tomando medidas para que o Vestibular 
da Universidade seja cada vez mais atrativo para 
os estudantes. “Trata-se de um fato a ser come-
morado, mas discretamente, porque ainda temos 
muito trabalho pela frente”, diz.
O primeiro exame de qualificação para o Vesti-
bular 2019 foi realizado no dia 10 de junho, e o 
segundo no dia 16 de setembro. O exame discur-
sivo será aplicado no dia 2 de dezembro. Informa-
ções sobre os resultados das provas e cronograma 
podem ser acessados em: http://www.vestibular.
uerj.br/portal_vestibular_uerj.

Houve um total de 125 mil candidatos para 
5.701 vagas, número superior em 44% aos inscritos no ano passado

 �SEGUNDA, DIA 29
 � SHOW: às 16h, em comemoração ao Dia do Servi-

dor Público, a Superintendência de Recursos Humanos 
(SRH) promove um show de pop rock com a Banda 
Biographia. O evento acontece no Teatro Odylo Costa, 
filho, no campus Maracanã. Entrada franca. 

 �TERÇA, DIA 30
 � PALESTRA: às 18h30, no auditório 93 (9º andar, 

Bloco F do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, a Associa-
ção Atlética de Comunicação e Artes (AACA) realiza 
o “Bola na Rede: um Panorama do esporte na Comuni-
cação”. O evento oferece certificado de horas comple-
mentares e os alunos interessados devem preencher o 
seguinte formulário de inscrição bit.ly/2JkwgKE.

 � OFICINA: acontece hoje a Oficina de Excel da UERJ, 
organizada pelo Pro-Eng Soluções e Treinamentos em 
parceria com a Hidros Consultoria, a empresa júnior 
de Engenharia da UERJ. As aulas serão oferecidas de 
forma gratuita e as vagas são limitadas. Para participar, é 
necessário efetuar a inscrição pelo link bit.ly/2O8oqV2. 

A primeira turma (10h às 12h) será na sala 5060F e a 
segunda (17h às 19h), na 5032F, ambas no 5º andar do 
Pavilhão Reitor João Lyra Filho.

 �QUARTA, DIA 31
 � CINE DEBATE: às 14h, na sala 10.146, 10º andar, 

Bloco F do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, a Univer-
sidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), realiza a exi-
bição do filme “Julie & Julia”. Mais informações pelo 
e-mail extensao.unati@gmail.com ou pelo telefone 
(21) 2334-0168.

 � AÇÃO: das 9h às 14h, no ambulatório da Alegria (1º 
andar da Policlínica Piquet Carneiro) acontece o evento 
Na Medida Certa. Trata-se de uma ação voltada para a 
saúde dos servidores organizado pela Superintendência 
de Recursos Humanos (SRH) em parceria com a Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM). Dentre as atividades, 
aferição de pressão arterial, orientações nutricionais, 
medidas antropométricas e encaminhamento para ati-
vidades físicas. Não é necessário fazer inscrição prévia 
ou agendamento. Basta apresentar documento compro-
vatório de vínculo com a UERJ.

AGENDA SEMANAL 29 A 04 DE OUTUBRO


