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UNIVERSIDADE ABRE CALENDÁRIO ELEITORAL
Consulta em novembro vai escolher novos representantes para os cargos de reitor, vice,
diretores de centros e unidades universitárias
O período de inscrições das chapas para o processo das Eleições
Gerais 2019 da UERJ começa nesta
segunda-feira, 02 de setembro. Os
candidatos têm até o dia 11 para
formalizar o interesse. A consulta
eleitoral vai escolher o próximo
reitor e vice-reitor, os diretores de
centros setoriais, além dos diretores 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).
As inscrições para os cargos de reitor, vice-reitor e diretores de centro
setoriais deverão ser realizadas na
Secretaria dos Conselhos (Secon),
localizada na sala 7.092, Bloco F,

de segunda a sexta-feira, das 10h
às 17h. Já para os demais cargos, as
inscrições serão feitas nas próprias
unidades. Todas as informações
referentes ao pleito são de responsabilidade da Secon e podem ser
consultadas na íntegra em: www.
uerj.br/a-uerj/institucional/secretaria-dos-conselhos/secon-eleicoes
ou pelo email eleicoes2019@uerj.br.
Com a abertura do calendário
eleitoral, os candidatos poderão
começar a campanha, visando ao
provimento dos cargos. O primeiro
turno ocorre de 5 a 7 de novembro.
Se necessário, o segundo turno
acontece de 26 a 28 de novembro. Os representantes eleitos pela
comunidade acadêmica cumprirão
mandato de quatro anos.

CALENDÁRIO
Inscrição de 02 a 11/09
Primeiro turno: 05 a 07/11
Segundo turno: 26 a 28/11
“Considero muito importante a
participação da comunidade nos
processos de decisão de qualquer
órgão público. Devemos avançar
na gestão democrática, investindo
no diálogo e na transparência para
atender aos interesses da sociedade”, avalia Elaine Ferreira Torres, sub-reitora de Extensão e
Cultura e presidente da Comissão
Eleitoral.

AGENDA SEMANAL

02 A 08 DE SETEMBRO

SEGUNDA, DIA 02

e seu objetivo é aproximar os alunos da vida profissional e de novas experiências acadêmicas. Estarão
presentes representantes de várias empresas públicas e privadas. Inscrições em: bit.ly/2PmEwAd.

a Escola Superior de Desenho Industrial
realiza a "Semana Design Esdi 2019". O evento discute as fronteiras do design, áreas em que ele atua e
assuntos transdisciplinares que o englobam. A programação, que inclui palestra, oficinas e rodas de
conversa acontece das 14h às 21h, até o dia 5. A Esdi
fica na Rua do Passeio, nº 80 – Lapa. Entrada gratuita.

 DESIGN:

TERÇA, DIA 03

o Núcleo de Pesquisa, Educação e
Cidade (NUPEC), da Faculdade de Educação, promove o seminário “Educação e Favela”. O objetivo
é debater alguns desafios que envolvem a educação
pública em favelas e periferias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O evento será realizado no
auditório 71 - 7° andar e as inscrições são feitas no
local, com envio de certificados aos interessados.
Para mais informações: nupec.edu@gmail.com.

 EDUCAÇÃO:

 ENGENHARIA: das 9h às 18h, será realizado

o III Ciclo de Palestras da Engenharia Ambiental e Sanitária. O evento acontece no auditório 53

QUINTA, DIA 05

às 15h, no auditório 11, 1º andar,
campus Maracanã, acontece mais um encontro do
Ciclo de Palestras sobre os livros de literatura indicados para o Vestibular 2020. A palestra terá a presença
do professor Victor Hugo Adler Pereira, do Instituto
de Letras, falando sobre o romance a Gota D’Água,
de Chico Buarque e Paulo Pontes. Haverá transmissão ao vivo pelo site ciclodepalestras.dsea.uerj.br/.
 VESTIBULAR:

SÁBADO, DIA 07

 PASSEIO: o Projeto Roteiros Geográficos do Rio, do

Instituto de Geografia, oferece uma aula-passeio em
homenagem aos 75 anos da Avenida Presidente Vargas.
O programa é gratuito e passará pelos principais marcos
da via inaugurada em 7 de setembro de 1944. O ponto
de encontro será às 10h na estação de metrô Praça Onze.
Para mais informações, acesse: bit.ly/2ZDqSbS.
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