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CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL INAUGURA
NÚCLEO DE MEMÓRIA AUDIOVISUAL
Espaço conta com instalações renovadas e equipamentos modernos,
com cabines individuais para visualização do acervo
Nesta terça-feira, 3 de dezembro,
será inaugurado o Núcleo de Memória Audiovisual, em comemoração
dos 25 anos da Videoteca do Centro
de Tecnologia Educacional (CTE). O
Núcleo tem como inspiração o conceito de biblioteca-parque e tem como
objetivo contribuir para a valorização
da informação visual, assim como
ampliar o acesso a esse patrimônio da
memória da Universidade.
Financiado pelo edital de Apoio às
Universidades Estaduais da Fundação de Amparo a Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (Faperj),
o Núcleo conta com instalações
renovadas e equipamentos modernos, como cabines individuais para
visualização do acervo, mesas de
estudos, sala de projeção e espaço
de exposições.
“É um local onde essa memória da
Universidade é viva, é digital, é
multimídia, é acessível às pessoas e
a gente quer que ele seja muito frequentado. Para que as pessoas possam ter no Núcleo de Memória um
local onde se pode pesquisar não
só a história da UERJ, mas muito
da história do próprio ensino superior do Brasil,” conta Ana Cláudia
Theme, diretora do CTE.
O espaço surge como adição à Videoteca do CTE, que já possui um rico
acervo de mais de oito mil títulos,
incluindo imagens raras da Favela
do Esqueleto (removida para a construção do campus universitário, no

Maracanã), de atividades acadêmicas, extensionistas e culturais. Possui também memórias visuais de seus
professores, reitores, alunos e visitantes ilustres, como, por exemplo, Fidel
Castro, em 1999, e o uruguaio Pepe
Mujica, em 2015.

A inauguração será nesta terça-feira
às 10h no segundo andar, bloco C, e
quem comparecer vai poder conhecer
também a exposição fotográfica com
imagens que constam no acervo e,
através dela, conhecer um pouco mais
sobre o conteúdo do Núcleo.

AGENDA SEMANAL

SEGUNDA,

DIA 2

UNATI: a Universidade Aberta da Terceira idade abre
inscrições para os cursos e oficinas de 2020. As vagas
serão preenchidas em duas modalidades: nos dias 2 a 4,
por sorteio, com distribuição de senhas a partir das 9h
no auditório 111 - 11º andar; nos dias 5, 6 e 9, por ordem
de chegada, nas salas da própria UnATI, que fica no 10º
andar – Bloco F. Para participar, é preciso ter no mínimo
60 anos de idade, levar documento de identidade e comprovante de residência. A lista de opções disponíveis
pode ser encontrada em www.unatiuerj.com.br.
CPA: A Comissão Própria de Avaliação da UERJ
realiza o Seminário de Devolutiva da CPA/UERJ, às
9h30, no Auditório 71 – 7º andar, campus Maracanã.
O grupo, formado por representantes docentes, técnicos e estudantis, é responsável pela autoanálise periódica da instituição.

TERÇA,

DIA 3

ENGENHARIA ELETRÔNICA: último dia de inscrições para o mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Eletrônica. Podem se candidatar graduados em Engenharia e demais ciências exatas. As áreas
de concentração disponíveis são: “Redes de Telecomunicações” e “Sistemas Inteligentes e Automação”. Edital
completo em www.pel.uerj.br e www.cepuerj.uerj.br.

QUARTA,

DIA 4

ANIVERSÁRIO: às 10h, a UERJ celebra seu 69º ani-

versário e inicia as comemorações dos 70 anos, com o lançamento de livro organizado pelo professor Luís Resnik,
do Departamento de História da Faculdade de Formação

2 A 8 DE DEZEMBRO
de Professores (FFP). A cerimônia também marca a reabertura do Teatro Noel Rosa, no Centro Cultural. Haverá
apresentação da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro
e do Coral Altivoz.

QUINTA,

DIA 5

BIOLOGIA: termina às 16h o prazo de inscrições para o

mestrado e o doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Biologia Humana e Experimental (BHEX). Os cursos são
destinados a médicos, biólogos, biomédicos, nutricionistas,
fisioterapeutas, cirurgiões dentistas, médicos veterinários,
professores de educação física e demais profissionais nas
áreas das ciências biológicas e da saúde. O candidato deve
entregar documentação no Boulevard 28 de Setembro,
87 - fundos, térreo do Pavilhão Américo Piquet Carneiro,
Departamento de Anatomia, Vila Isabel. Mais informações
em www.uerj.br/concursos-e-editais/.

EDUCAÇÃO: às 16h, o Programa de Pós-Graduação em

Educação (ProPEd) comemora seus 40 anos, com cerimônia
na Capela Ecumênica, campus Maracanã. A trajetória é de
sucesso: o ProPEd tem nota 7, conceito máximo na avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES).

SEXTA,

DIA 6

SAÚDE: encerram-se as inscrições para o mestrado profis-

sional em Saúde da Família (PROFSAÚDE). O curso semipresencial, com oferta nacional, é realizado na modalidade de
ensino a distância com previsão de nove encontros presenciais.
O candidato deverá ter formação superior em Medicina, Enfermagem ou Odontologia, além de possuir registro no respectivo
Conselho Regional e Federal. O edital completo está disponível
em www.uerj.br/concursos-e-editais.
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