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No ano em que Darcy Ribeiro completaria 100 anos, o sociólogo, antropólogo, 

professor, escritor, indigenista, membro imortal da Academia Brasileira de 

Letras, ex-ministro da educação e da casa civil, é homenageado como símbolo 

no ano comemorativo da UERJ. Personagem imprescindível na construção das 

políticas de educação no Brasil, Darcy Ribeiro foi responsável pela fundação da 

Universidade de Brasília (UnB) e da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(UENF), bem como pela criação de um generoso projeto de educação em 

tempo global no Estado do Rio de Janeiro (os Cieps). Nosso imortal centenário 

contribuiu para a organização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (Lei nº 9394/96) e para o art. 8º da Lei Estadual nº 5.361, de 29 de 

dezembro de 2008, que versa sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no Estado do Rio de Janeiro. Com seu lado antropólogo e político, 

nosso homenageado foi extremamente relevante para a causa indígena, tendo 

participado do serviço de proteção ao índio (atual Funai), idealizado o Museu do 

Índio e o Parque Indígena do Xingu. Para a Unesco, formulou estudo do impacto 

da civilização sobre os grupos indígenas brasileiros no século XX, colaborou 

com a Organização Internacional do Trabalho na geração de um tratado sobre 

os povos nativos de todo o mundo, planejou e conduziu o primeiro curso de 

pós-graduação em Antropologia no Brasil. Darcy Ribeiro foi figura essencial 

na defesa e consolidação do Estado Democrático de Direito no Brasil e na luta 

contra a ditadura militar em nosso país. Com sua luta e resistência contra as 

discrepâncias sociais e seu foco na promoção da educação de qualidade para 

todas, todes e todos Darcy Ribeiro foi reconhecido com títulos de doutor honoris 

causa emitidos pelas Universidades de Sorbonne, Copenhague, Uruguai, 

Venezuela e Universidade de Brasília. Falecido em 1997, seu legado para as 

políticas educacionais está vivo na LDB, assim como nos traços que Niemeyer 

imprimiu nos Cieps fluminenses. Seu pensamento segue inspirando nosso 

pensamento moderno, como motivador das causas em defesa da educação e de 

uma coletividade que também reconheça e privilegie os povos originários no 

Brasil. Viva Darcy Ribeiro!
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UMA TRAJETÓRIA UERJIANA: 
Modalidades do fazer artístico na universidade.

Minha vida e a UERJ se entrelaçam desde antes do dia da minha primeira 
matrícula, como estudante da graduação, pós-graduação, representante 
dos movimentos estudantis, funcionário e sempre defensor e entusiasta da 
universidade pública, gratuita e acolhedora. Fazer parte da comunidade uerjiana 
foi um marco na minha vida. A ideia de me aventurar pelo ambiente acadêmico 
em busca de um espaço de todas, todes e todos, um legado para todas, todes, 
todos os estudantes, é o que me move. Desde 2008 na Universidade, plantei a 
semente da Calourarte por onde minhas mãos chegavam. Em 2009, à frente 
do Centro Acadêmico do Instituto de Artes, fi zemos a primeira recepção dos 
calouros dos cursos de Artes Visuais e História da Arte, batizada de Calourarte. 
Ao longo dos anos dialogamos com outros CA’s, coletivos, à época sub-reitorias 
da Universidade e movimentos estudantis para além dos muros da UERJ Em 
2012, fi zemos o primeiro manual de calouros da Calourarte, com informações 
para facilitar os novos estudantes nesse momento de transição. O manual 
apresentava a Universidade, como chegar até ela, como se deslocar pelo Campus, 
o signifi cado das siglas, o funcionamento das ações afi rmativas, os programas 
de bolsas, os espaços culturais e os espaços do entorno com restaurantes e 
confraternização. Um guia para a vida de quem vai conviver por anos na UERJ. 
A partir de 2020, com a minha entrada na Pró Reitoria de Extensão e Cultura 
(PR3), a Calourarte passou a integrar o calendário da UERJ e se tornou a recepção 
ofi cial aos calouros de toda a Universidade. A expansão desse movimento que 
começou despretensiosamente no corredor do Instituto de Artes em 2009, não é 
apenas uma apresentação da Universidade, é um importante marco de convívio 
e integração dos novos integrantes da comunidade uerjiana. Assim como a 
Calourarte foi crescendo e se reinventando nesses quase 15 anos, desejamos 
vida longa a todas, todes e todos que entrem e que partilhem desse entusiasmo 
por toda jornada aqui dentro. Este guia tem a intenção de deixar as marcas da 
Calourarte para memória e consulta daqueles que nos sucederão.

Daniel S Lopes 
Assessor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e organizador desta publicação.
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o conhecimento não se estende 
do que se julga sabedor até 
aqueles que se julgam não 
saberem; o conhecimento 
se constitui nas relações 
homem-mundo, relações de 
transformação, e se aperfeiçoa 
na problematização crítica 
destas relações(FREIRE, 1977: 36).1

Bem-vindos à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou a Profª. Cláudia 
Gonçalves de Lima, Pró-Reitora de Extensão e Cultura, professora adjunta da 
faculdade de educação da UERJ. A Calourarte, recepção ofi cial aos calouros 
da UERJ, é organizada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UERJ (PR3) 
e trata-se de um evento festivo e cultural, de recepção dos novos estudantes 
da UERJ, através da transmissão de informações sobre a Universidade e 
seu compromisso social. Estabelecemos entre os sujeitos de dentro e fora da 
Universidade a co-participação no ato do conhecimento, diretamente pelo 
diálogo. Assim, reiteramos, numa experiência imersiva da vida acadêmica, 
a ligação entre a comunidade uerjiana e a sociedade. Nos espaços culturais 
da Universidade promovemos eventos que fazem uma refl exão crítica sobre 
as nossas próprias práticas acadêmicas e confabulamos com outros saberes 
trazidos pela sociedade. A UERJ, primeira Universidade a adotar o sistema de 
cotas, é, acima de tudo, uma instituição democrática e acolhedora. Diariamente, 

1 FREIRE, Paulo, 1977. Extensão e comunicação? Rio de Janeiro, Paz e Terra
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nossos alunos atravessam a cidade do Rio de Janeiro e tantas outras cidades que 
nos circundam, criando um fl uxo de conhecimento que extrapola a academia. 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR3) articula as atividades acadêmicas e 
culturais da Universidade. A extensão é responsável, também, pela troca com 
a sociedade, levando a produção acadêmica para fora dos muros da UERJ e 
criando o diálogo com a comunidade externa. Materializar a interação entre 
os saberes gerados na Universidade e incorporar os conhecimentos e culturas 
gerados na sociedade, estabelecendo uma via de mão dupla que se realiza, 
efetivamente, nessa troca de saberes científi cos e populares.

Cláudia Gonçalves - Pró-Reitora de Extensão e Cultura (PR3)

Todas, Todes e Todos - O compromisso ético-
político da UERJ com a população LGBTQIA+
a UERJ existem políticas de inclusão e assistência para estudantes LGBTQIA+ 
e desde 2020 as PR3 e PR4 estabeleceram o compromisso ético-político para 
com as práticas antiracistas e antiLGBTIfóbicas. Aliás, a criação destas pró-
reitorias pelo então Magnífi co Reitor Prof. Dr. Ricardo Lodi coaduna com as 
ampliações sociais e políticas, que se relacionam com todos os setores da 
universidade. Assim pessoas trans (transmasculines, mulheres trans/travestis 
e não-bináries) gays, lésbicas, bissexuais, cisgêneras-heterossexuais e outros 
tantos modos de ser e estar no mundo, são muito bem-vindas e podem contar 
com compromissos de expansão da esperança e do respeito à alteridade de cada 
estudante. Ser LGBTQIA+ e estar na UERJ signifi ca ser LGBTQIA+ e saber que 
você estará num coletivo plural e que acima de tudo prima por responsabilidade 

como prática de liberdade. 

Sara Wagner York / Sara Wagner Pimenta Gonçalves Junior 
(uso de nome duplo marcando a possibilidade de uso de nome social 

por travestis e transexuais em âmbito nacional desde 2014) 
Travesti e ex-coordenadora de minorias da APG/UERJ - 2018/2020, 

atualmente aluna de doutorado e tutora no curso de Pedagogia EAD-UERJ
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COMO CHEGAr 
      Logo que entrei, pensei que a UERJ era só 
um grande bloco de concreto no Maracanã. Pois 
estava bastante errada. Hoje em dia ela é composta 
por mais ou menos 43 mil alunos espalhados em 
90 cursos de graduação e 109 cursos de mestrado 
e doutorado, ministrados em 16 Campi e Unidades 
Externas. Tem UERJ no Maracanã, onde fica a sede, 
mas tem UERJ em Vila Isabel, Botafogo, São Cristó-
vão, na Lapa, e no Rio Comprido, como também em 
outros municípios, como Petrópolis, São Gonçalo, 
Nova Friburgo, Resende, Angra dos Reis, Teresópolis 
e Duque de Caxias.
         Mesmo que você não estude no Campus Ma-
racanã, é importante saber chegar na sede e entender 
como se localizar nela. Pode ser que você tenha que 
fazer algumas visitas durante a graduação.
Chegar aqui é mais fácil que parece! Você pode 
ir de ônibus, trem e metrô, ou, se preferir, de 
transporte por aplicativos. Na dúvida, pegue 
qualquer ônibus que passe no Maracanã ou 
no Boulevard 28 de Setembro.

Metrô 
Pegue a Linha 1 do Metrô (Saens Peña – General Osó-
rio), faça a transferência na Estação Central e desça na 
Estação Maracanã. Vindo da Linha 2 (Pavuna X Bota-
fogo), fique na Estação Maracanã.

Trem
Embarcando dos ramais Deodoro, Japeri, Santa Cruz, 
Belford Roxo e Gramacho, desça na Estação Maracanã.
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Localiza aí! 
Ônibus: Pegue as linhas de ônibus que passam 
pela Rua São Francisco Xavier, entrada da UERJ, 
ou pelas avenidas Vinte e Oito de Setembro 
e Professor Manoel de Abreu, próximas à 
Universidade. No caso destas últimas, consulte o 
motorista sobre onde descer.

E se mesmo assim continuar perdido, 
a Universidade disponibiliza uma 
plataforma online para te ajudar a se 
achar: https://www.uerj.br/como-chegar/

Para estacionar dentro da Uerj, é necessário um 
cadastramento, que pode ser feito no site: http://
www.estacionamento.uerj.br; mas atenção a alguns 
requisitos: para alunos da graduação, é preciso 
estar cursando a partir do 4º período. Portadores de 
deficiência podem usar o serviço desde o 1º período.

Você sabia que a reforma e expansão do bicicletário 

foi uma conquista do DCE em parceria com a 

Prefeitura do Campi, pensando nos alunos que vão 

de bike pra UERJ?
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Fique Ligado 
A vida é cada vez mais online e a UERJ 
não poderia ficar para trás! Desde que eu 
entrei, muita coisa já mudou para facilitar 
e agilizar o contato e a troca entre a 
Universidade e os estudantes. É preciso ficar 
atento! Veja o que você PRECISA conhecer 
para se manter conectado:

ID ÚNICO: Meio de identificação e acesso dos 
usuários da Universidade aos diversos serviços de TIC 
(Tecnologia da Informação e Comunicação). Você 
vai precisar do número do seu CPF e sua data de 
nascimento para se conectar.

ALUNO ONLINE: Plataforma na qual os 
alunos acessam dados como notas do período, 
declaração de matrícula e carteira de estudante. 
Além disso, é através do Aluno Online que 
acontecem as inscrições de disciplinas e o pedido 
do cartão do bandejão. É o meio mais prático de 
acompanhar e atualizar a sua vida acadêmica. 

WI-FI UERJ: Rede de internet fornecido para 
os alunos. Para acessar, basta fazer login com CPF  e a 
senha cadastrados no Aluno Online.

EDUROAM: Tecnologia que traz a mobilidade 
como principal benefício. Com ela, toda a comunidade 
acadêmica (alunos, professores e servidores) pode 
se conectar à rede wi-fi da UERJ e de várias outras 
instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no mundo, 
utilizando um único login

O EDUROAM 

está presente 

em instituições 

de ensino de 

sessenta e 

sete países 

diferentes!



18

TV UERJ: Elaborada por profissionais e 
alunos, a TV Uerj é voltada para a divulgação das 
atividades universitárias, além da discussão de 
temas atuais. A equipe atua também na elaboração 
de vídeos para outros setores da Uerj, orientando 
desde a ideia inicial – adequação ao público-alvo, as 
possibilidades de abordagem do tema, elaboração 
de roteiros e entrevistas –, até a edição final.

RÁDIO UERJ: Entre as primeiras rádios 
universitárias brasileiras com programação 
contínua, na web desde 2005, a Rádio Uerj divulga 
serviços e ações da universidade em ensino, 
pesquisa, cultura e extensão, 24h por dia, com 
programas próprios e em parceria com professores, 
servidores e alunos da Uerj.

Você sabia que temos duas navegações 
virtuais em 360° do campus Maracanã 
que foram feitas por bolsistas da UERJ? 
Você encontra elas nos links: latic.uerj.br/
tourUerj/ e latic.uerj.br/uerj360/  

REDES SOCIAIS:
www.facebook.com/uerjoficial
twitter.com/UERJ_oficial
www.instagram.com/uerj.oficial

Até agora vocês devem ter seguido o perfil do 

vestibular no Instagram e curtido o do Face, 

mas se vocês ainda não curtiram o perfil 

oficial no Facebook, no Twitter e no Instagram, 

agora é a hora! 
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Entenda as  
siglas??
Agora que você já sabe como chegar 
e como se conectar, vamos entender a 
linguagem da universidade. Com o tempo 
você vai descobrir cada vez mais siglas 
novas, mas, para começar, o que você não 
pode deixar de saber:

RID: Registro de Inscrição de Disciplinas

SAID: Solicitação de Alteração de Disciplinas

CR: Coeficiente de Rendimento

ENADE: Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes

PR1: Pró-Reitoria de Graduação (PR-1). Tem 
como responsabilidade primordial a formulação 
e o acompanhamento da política de ensino de 
graduação da universidade, assim como a gestão 
da vida escolar do aluno, desde o ingresso 
até a colação de grau e o registro do diploma. 
Localiza-se no térreo Bloco F – Sala T031 www.
pr1.uerj.br

PR2: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 
(PR-2). Ela é responsável por gerenciar essas 
atividades realizadas pela Universidade. Isso 
inclui atuar como mediadora de professores 
e alunos junto às agências de fomento à 
pesquisa, incentivar a capacitação docente e a 
iniciação científica de estudantes de graduação, 

A UERJ tem 

compromisso com 

o meio ambiente! 

É por isso que a 

PR2 tem o Centro 

de Estudos e 

Desenvolvimento 

Sustentável 

no santuário 

ecológico no 

Parque Estadual 

da Ilha Grande!
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supervisionar e incentivar o desenvolvimento de 
novos cursos de pós-graduação e coordenar as 
bolsas de pós-graduação, entre outras tarefas. 
Localiza-se no térreo Bloco F – Sala T029  
www.pr2.uerj.br

PR3: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PR-
3). Estabelece as diretrizes e normas para o 
desenvolvimento das atividades de extensão 
e cultura da Universidade, de acordo com a 
legislação pertinente. A PR-3 é responsável, 
também, pelo gerenciamento dos programas e 
bolsas de extensão, pela programação cultural 
da UERJ, bem como, pela administração dos 
espaços culturais (teatros, galerias e concha 
acústica), entre outras atribuições. Localiza-
se no andar térreo Bloco F – Sala T027   
www.pr3.uerj.br 

PR4: Pró-Reitoria de Políticas e Assistência 
Estudantis (PR-4). Tem como função propor, 
discutir, planejar e gerir ações de assistência 
estudantil tendo como norte a garantia da 
permanência dos alunos da UERJ. É dever 
dela administrar cotas, além de ter o dever de 
construir políticas para garantir a mobilização 
(transporte), alimentação (bandejão) e tudo que 
possa garantir a continuidade dos estudantes na 
universidade. Site: www.pr4.uerj.br

PR5: PPró-Reitoria de Saúde (PR-5). Tem 
como objetivo principal fortalecer a integração 
acadêmico-assistencial, visando a construção 

A PR3 possui 

um programa 

de Universidade 

Aberta para a 

Terceira idade, 

que conta com 

uma Revista 

Científica, 

um centro de 

convivência, 

um ambulatório 

e um curso de 

especialização 

em Geriatria e 

Gerontologia, 

coordenado pela 

Faculdade de 

Ciências Médicas/

UERJ.
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de um modelo de gestão para as unidades 
assistenciais do Complexo de Saúde da UERJ, 
para ações de saúde no âmbito da atenção 
primária, secundária e terciária, no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Site: www.pr5.uerj.br 

OUTRAS SIGLAS MUITO 
IMPORTANTES

DAIAIE: O Departamento de Articulação, 
Iniciação Acadêmica e de Assistência e 
Inclusão Estudantil intenciona apoiar a PR4 
na implantação de processos de ensino-
aprendizagem que possam dar solução aos 
problemas de evasão, retenção e abandono dos 
alunos que ingressaram na universidade; propor, 
orientar e coordenar programas e projetos que, 
incentivem a permanência dos alunos que 
ingressaram na Universidade; articular com 
as unidades acadêmicas projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, estágios supervisionados 
dos cursos que possam dar assessoria à assistência 
estudantil da Universidade; produzir estudos e 
organizar materiais estatísticos sobre assuntos 
estudantis e sobre a análise socioeconômica 
e cultural do estudante, visando dar suporte à 
política de assistência, inclusão e valorização 
da diversidade cultural dos discentes; e propor 
políticas, por meio de programas e projetos 
de assistência e de valorização dos talentos 
estudantis e promovendo a inclusão e o acesso 
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aos direitos estudantis; acompanhando e 
supervisionando atividades pedagógicos-
culturais e a valorização da diversidade que 
objetivem a inclusão e iniciação acadêmica.

CETREINA: O Departamento de Estágios e 
Bolsas – CETREINA/PR1 é responsável pelo 
planejamento, divulgação,  distribuição, 
execução, acompanhamento e avaliação 
das atividades discentes referentes às 
Bolsas vinculadas à PR-1, assim como pelas 
oportunidades relativas às ofertas de campos de 
estágios, obrigatórios e não obrigatórios, para 
alunos da Universidade. Coordena ainda o PEBIT, 
que através de convênio com a FIA e FAETEC 
oferece estágio remunerado a alunos de cursos 
técnicos da rede pública. A principal competência 
do CETREINA é auxiliar o aluno na inserção do 
mundo do trabalho. Com este objetivo, pretende-
se complementar sua formação acadêmico-
profissional, despertando vocações para a 
pesquisa e docência, estimulando a vivência 
social e minimizando a evasão universitária. 
Para atender essa demanda trabalha em parceria 
com Agentes de Integração, Empresas Públicas 
e privadas e Órgãos Governamentais. www.
cetreina.uerj.br 

DAA: Departamento de Administração 
Acadêmica. Compete ao DAA orientar, coordenar 
e supervisionar as atividades vinculadas à vida 
acadêmica, através de sistema próprio, em que 
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são gerados registros e processos, do ingresso 
à diplomação do corpo discente dos cursos de 
graduação da UERJ. Site: www.daa.uerj.br

DCARH: Responsável por capacitar e apoiar a 
formação de recursos humanos na graduação 
e na pós-graduação. Gerencia a concessão 
das licenças docentes (PROCAD), bolsas de 
Mestrado, Doutorado, Estágio no Exterior e Pós-
doc (PROPG) e bolsas de Iniciação Científica, 
Tecnológica e Iniciação Científica Júnior (PIBIC/
IT). Site: www.sr2.uerj.br/dcarh/

DECULT: A oportunidade de aproveitar e 
conviver com um ambiente artístico e cultural 
é um direito de todas, todes e todos. Tendo isso 
em vista, o Departamento Cultural da UERJ 
apresenta uma programação cultural recheada 
de música, eventos, exposições e outras 
manifestações artísticas, para as comunidades 
interna e externa. Decult é a unidade de 
administração central da UERJ, que propõe um 
ambiente plural e democrático, permitindo uma 
maior diversidade e interação no cotidiano da 
Universidade. Isso é possível devido à equipe 
que se une diariamente para trazer o que há de 
mais colorido para os famosos prédios cinzas da 
UERJ. 

Uma equipe multidisciplinar, composta por 
professores de diversas áreas e técnicos com 
formações distintas, concentrada em arte e 
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cultura, trabalha em conjunto para que o Decult 
produza eventos como peças e espetáculos 
que acontecem no Teatro Odylo Costa filho, 
exposições nas Galerias Candido Portinari, 
Gustavo Schnoor e da Passagem, oficinas de 
criação artísticas de qualidade e tantas outras 
oportunidades acessíveis aqui na UERJ.

Onde tem Decult, tem cultura na UERJ: 
espalhando arte e dando visibilidade aos artistas 
já estabelecidos e oportunidades para os novos, 
oferecendo eventos, em sua maioria, gratuitos.

DEP: Departamento de Orientação e Supervisão 
Pedagógica: Responsável por acompanhar e 
orientar os alunos de graduação em questões 
pedagógicas e acadêmico-administrativas, desde o 
seu ingresso até a colação de grau. Localiza-se no 
1° andar, bloco F, sala 1.127.  www.dep.uerj.br e 
www.manualdoestudante.uerj.br
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Rede Sirius
A Rede Sirius é a rede que administra as 25 
bibliotecas da UERJ, organizadas por área de 
conhecimento e por perfi l de usuário, como: 
Biomédica, Ciências Sociais, Educação e 
Humanidades, Área de Tecnologia e Ciências, além 
das Bibliotecas Escolares e Comunitárias.

Seu catálogo pode ser encontrado online. Todo 
estudante tem direito ao acesso às bibliotecas após 
fazer seu registro na rede, que deve ser renovado 
todo semestre.  

Como eu me inscrevo para usar as 
bibliotecas? 

Leve: carteira de identidade (original); comprovante 
de residência; duas fotos 3x4 recentes e seu RID.
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de residência; duas fotos 3x4 recentes e seu RID.
Leve: carteira de identidade (original); comprovante Leve: carteira de identidade (original); comprovante Leve: carteira de identidade (original); comprovante Leve: carteira de identidade (original); comprovante 
de residência; duas fotos 3x4 recentes e seu RID.
Leve: carteira de identidade (original); comprovante 
de residência; duas fotos 3x4 recentes e seu RID.
Leve: carteira de identidade (original); comprovante Leve: carteira de identidade (original); comprovante 
de residência; duas fotos 3x4 recentes e seu RID.
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de residência; duas fotos 3x4 recentes e seu RID.
Leve: carteira de identidade (original); comprovante 
de residência; duas fotos 3x4 recentes e seu RID.
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A Rede Sirius também disponibiliza e-books, tutoriais, 

folhetos, dissertações, teses, monografi as, material 

audiovisual, plantas, mapas e materiais eletrônicos.
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BOLSAS
“A UERJ é uma mãe!” Ouvi essa frase durante 
toda a graduação! E tem motivo! Além dos 
diversos programas de acompanhamento do 
desenvolvimento acadêmico, a UERJ disponibiliza 
programas de bolsa para garantir que agora 
você, que conseguiu passar no vestibular, consiga 
também se formar.

 Uma das formas que a Universidade tem 
para ajudá-lo a permanecer na faculdade até o fi m 
e incentivar seu ensino e pesquisa é o oferecimento 
de diversas modalidades de bolsas e estágios para 
os estudantes da graduação.  Algumas delas são: 
Iniciação à Docência, Monitoria, Estágio Interno 
Complementar, Iniciação Científi ca, além, também, 
da assistência oferecida aos alunos cotistas 
pelo PROINICIAR, como, por exemplo, a Bolsa 
Permanência e o Passe Livre Universitário. . 

Como o aluno faz para obter estágio 
externo? 

1. Conseguir por conta própria e dirigir-se 
ao CETREINA - Departamento de Estágios 
e Bolsas para verifi car se a empresa é 
conveniada ou não;

2. Consultar as vagas de estágios externos 
disponibilizadas no site da Universidade, 
através do aluno online;

3. Consultar as vagas de estágios disponíveis 
nos quadros informativos, localizados no 
corredor de acesso ao CETREINA.

A UERJ tem 

muito orgulho 

de ter sido 

a primeira 

Universidade 

do Brasil a criar 

e implantar 

um sistema de 

cotas, é uma 

das primeiras 

públicas a 

oferecer cursos 

noturnos, 

pensando no 

estudante 

que precisa 

trabalhar e 

estudar! Isso 

muda a cara da 

universidade, 

que quer se ver 

pintada de povo! 
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BANDEJÃO
Já pensou poder bater um pratão de comida em que 
você se serve à vontade com seus colegas por apenas 
três reais? TRÊS REAIS?! Três reais! É real. Na UERJ 
você pode! O Restaurante Universitário fi ca localizado 
no Campus Maracanã, mas pode ser frequentado por 
estudantes e servidores de todos os polos, basta ter o 
Cartão UERJ e mantê-lo carregado.
O segredo do Bandejão é usar suas notas de dinheiro 
mais novinhas e lisinhas na hora de recarregar, 
para a maquininha aceitar de primeira. Não tem 
jeito, ela não gosta de nota velha e amassada! De 
personalidade forte, as máquinas de recarga que 
fi cam no Hall do Queijo, além de exigentes, às vezes 
também são caloteiras! Então fi que esperto! Se ela 
comer o seu dinheiro, mas não reverter em créditos 
no cartão, procure a DAF (Diretoria de Administração 
Financeira), que fi ca no 2º andar, bloco F, sala 2.132,  
e peça ajuda!
CARTÃO UERJ
O Cartão UERJ é a sua carteirinha de estudante. Ela não 
serve como Carteira de Identifi cação Estudantil porque 
não atende às normas legais defi nidas pelo Governo 
Federal. Pesquise sobre a Carteira Funcional do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro para garantir seu direito à 
meia entrada.
O Cartão UERJ serve para sua identifi cação na 
Universidade, acesso a todas as bibliotecas, ao Bandejão 
e ao HUPE (Hospital Universitário Pedro Ernesto).
Os estudantes dos cursos de graduação devem fazer sua 
solicitação via Aluno Online, seguindo o passo a passo 
na opção Cartão UERJ. Já os estudantes dos cursos de 
mestrado e doutorado devem mandar uma mensagem 
informando seu nome completo, matrícula e anexando a 
foto, que deve constar no cartão, pelo email fotoaluno@
daf.uerj.br.

Fique ligado 

no cardápio da 

semana pelas TVs 

no Hall do Queijo 

e online no site 

do Restaurante 

Universitário 

UERJ! Sempre vale 

a pena os dias de 

lasanha, nhoque 

e feijoada, mesmo 

que a fi la seja 

maior!
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MOVIMENTO  
ESTUDANTIL 
A Universidade Pública é um direito conquistado por 
muitos e muitas que vieram de gerações anteriores 
às nossas e escreveram a história do nosso país. É 
nossa tarefa dar seguimento a essa luta! É por isso 
que entender e participar do Movimento Estudantil 
é tão importante! Ele é responsável por reivindicar 
as demandas dos estudantes, não apenas locais, 
como de todo o Brasil! Desde abusos de autoridade 
de professores a retiradas de direitos em âmbito 
nacional, se você se sente revoltado ou acha que 
tem como contribuir, o ME é quem você deve 
procurar para se organizar!
ME: Sigla usada para denominar o Movimento 
Estudantil.
DCE UERJ: Diretório Central dos Estudantes. 
Entidade que representa os estudantes de todos 
os cursos da UERJ. O Diretório deve ser eleito 
anualmente, por votação estudantil. Localiza-se no 
1º andar do Campus Maracanã, bloco F, sala 1096, 
mas também pode ser encontrado pelo Facebook e 
Instagram.
APG UERJ: Associação de Pós-Graduandos. 
Representa todos os estudantes dos cursos de pós 
graduação da UERJ. Localiza-se no 3º andar do 
Campus Maracanã, Bloco E, sala 3020.
CA: Centro Acadêmico. Entidade representativa 
dos estudantes de um mesmo curso. Procure pelo 
CA do seu curso para saber mais informações.

Os CAs também 

podem servir de 

facilitadores na 

comunicação entre 

o Instituto e o 

aluno. Não hesite 

em pedir orientação 

ao CA do seu curso 

quando tiver que 

resolver problemas 

com o instituto, 

como conflito de 

horário na grade 

ou problemas com 

professores. 
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UEE RJ: União Estadual dos Estudantes do 
Rio de Janeiro. Representa os estudantes de todas 
as universidades, públicas ou privadas, de todo o 
estado do RJ.
UNE: União Nacional dos Estudantes. Representa 
os estudantes de todas as universidades, públicas 
ou privadas, de todo o Brasil. Tem a sua direção 
renovada democraticamente a cada dois anos em 
congressos nacionais. 
Assembléia: Espaço de decisão de 
todos os estudantes da UERJ. Na assembléia, todos 
os presentes têm direito a voz e voto. Fique ligado 
nas redes sociais do DCE, por onde são divulgadas 
as agendas de reuniões.
Conselho de CAs: Conselho de 
Entidades de Base, Reunião dos CAs com o DCE. Lá 
são tomadas algumas decisões com cada CA tendo 
direito a um voto.
Executivas ou Federações 
de curso: Representam os alunos de um 
determinado curso nacionalmente.

Os professores e os técnico-administrativos 
também se organizam em entidades que os 
representam e apresentam suas demandas 
para a comunidade acadêmica:

Asduerj: Associação dos Professores da UERJ
Sintuperj: Sindicato dos Trabalhadores 
das Universidades Públicas Estaduais no Estado do 
Rio de Janeiro. Representam os servidores técnicos 
administrativos da UERJ, UENF



30

DEMOCRACIA na 
UNIVERSIDADE 
Todo mundo sabe que os espaços públicos devem ser 
administrados de forma democrática e transparente. 
Assim deve ser também na UERJ. É necessário que 
a comunidade universitária – estudantes, técnicos 
administrativos e professores – tenha acesso às 
decisões administrativas e possa escolher os rumos 
que a Universidade deve seguir. É necessário 
que as decisões sejam tomadas pelo conjunto da 
comunidade universitária. Para isso foram criados 
os órgãos colegiados, conselhos formados por vários 
representantes da comunidade acadêmica. Conselhos 
departamentais nos cursos e setores, e, acima de 
todos, o Conselho Universitário, CONSUN, que é o 
órgão chefão, que decide acima até do reitor.

O CONSUN é formado pelo reitor, vice-reitor, pró-
reitores, diretores dos Centros Setoriais, por um 
representante docente de cada unidade acadêmica 
(inclusive do Hospital Universitário Pedro Ernesto 
e dos Centros Setoriais), por oito representantes 
dos funcionários técnico-administrativos, dois 
representantes da comunidade e dois representantes 
de estudantes de cada Centro Setorial, eleitas/es/os 
democraticamente. É no CONSUN que é aprovado 
o orçamento da UERJ, os acordos e convênios que 
envolvam custos fi nanceiros, as normas gerais sobre 
a organização administrativa da Universidade e os 
planos administrativos do reitor, entre outras coisas. 
Por isso a importância de representação de todos os 
setores da comunidade acadêmica. 
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Outro conselho fundamental é o CSEPE (Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão). Ele 
supervisiona e coordena as atividades universitárias. 
O órgão é constituído pelo reitor, pelo vice-reitor, 
pelos sub-reitores, por três professores de cada 
Centro Setorial, por um representante de cada 
uma das categorias do magistério e por cinco 
representantes estudantis, sendo, no mínimo, um 
de cada centro setorial.

Quem mais pode 
me ouvir?
Mesmo com as entidades representativas e os conse-
lhos, às vezes pode ser difícil se sentir ouvido no 
universo gigantesco que é a Universidade. Por isso 
a UERJ criou a Ouvidoria, que é o instrumento de 
comunicação entre a comunidade e a instituição. 
Você pode procurar a Ouvidoria caso queira fazer 
qualquer tipo de denúncia, mas também pode fazer 
sugestões ou tirar dúvidas. www.ouvidoria.uerj.br/
 Além disso, a UERJ também oferece o Nú-
cleo de Acolhida ao Estudante (NACE), que é um 
espaço de escuta e suporte aos alunos frente às di-
fi culdades vividas ao longo da trajetória acadêmica. 
A sala do NACE fi ca no 2º andar do Campus Mara-
canã, bloco E, sala 2009, mas você também pode 
encontrá-lo pelo email nace@uerj.br ou pelos tele-
fones (21)2334-0987 e (21)2334-0983.
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A equipe do NACE 

é interdisciplinar 

e conta com 

psicólogas, uma 

pedagoga e uma 

assistente social.
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PARA ALÉM DAS 
SALAS DE AULA 
Mas uma coisa que você vai logo aprender é que 
universidade não é apenas sala de aula! Inclusive é 
muito importante que não seja! Essa é a ideia dos 
projetos de extensão e das horas complementares. 
Os projetos de extensão são uma forma de levar a 
Academia para além de seus muros. É importante que 
a universidade pública devolva para a sociedade o 
que a sociedade investe nela, e esses projetos são uma 
forma de fazer isso, interagindo com a cidade de modo 
educativo, social e cultural, científi co ou tecnológico. 

 As horas complementares são atividades que 
acrescentam conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora da sala de aula. Cinema, 
teatro, congressos estudantis ou acadêmicos, além de 
palestras – tudo isso é importante para sua formação 
e conta como horas complementares.

Aparelhos culturais que a UERJ disponibiliza:
Arte e cultura são muito importantes para qualquer 
estudante da UERJ e por isso, ela disponibiliza de 
diversos Aparelhos Culturais.

• Teatro Odylo Costa, Filho
• Teatro Noel Rosa
• Galeria Candido Portinari
• Galeria Gustavo Schnnor
• Concha Acústica Marielle Franco 
• EcoMuseu de Ilha Grande
• Museu Afro Digital 
• Coart

Você sabia que a 
Concha Acústica 
Marielle Franco 
já recebeu  
personalidades 
como Cássia Eller, 
Mujica e Lula, 
e exibiu o fi lme 
Bacurau?
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Ecomuseu Ilha 
Grande é um 
exemplo irado 
de parceria entre 
um programa 
de extensão e o 
DeCult da PR3. 
Ele é composto 
pelo Centro 
Multimídia, 
o Museu do 
Cárcere, o 
Museu do Meio 
Ambiente e o 0 
Botânico, que 
funcionam de 
forma integrada 
com o meio 
ambiente e a 
comunidade. 
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Extensão e 
Cultura na UERJ
A oportunidade de aproveitar e conviver com 
um ambiente artístico e cultural é um direito de 
todos. Tendo isso em vista, a UERJ apresenta uma 
programação cultural repleta de música, cinema, 
debates, ofi cinas, exposições e outras manifestações 
artísticas, para as comunidades interna e externa. 
A Universidade propõe um ambiente plural e 
democrático, permitindo uma maior diversidade e 
interação no cotidiano. Isso é possível devido à equipe 
que se une diariamente para trazer o que há de mais 
colorido para os famosos prédios cinzas da instituição.
Uma equipe multidisciplinar, composta por professores 
de diversas áreas e técnicos com formações distintas, 
concentradas em arte e cultura, trabalha em conjunto 
para que a UERJ produza eventos, como peças e 
espetáculos que acontecem no Teatro Odylo Costa, 
fi lho, exposições nas Galerias Cândido Portinari, 
Gustavo Schnoor e da Passagem, Ofi cinas de Criação 
Artística de qualidade e tantas outras oportunidades 
acessíveis aqui na Universidade.
No Caminho Cultural, os participantes poderão 
conhecer os bastidores das produções dos eventos, 
como funcionam as montagens das peças de teatro 
ou musicais, além de saber um pouco mais sobre a 
história do local.
A UERJ tem o intuito de espalhar arte e dar visibilidade 
aos artistas já estabelecidos e oportunidades para os 
novos, oferecendo eventos, em sua maioria, gratuitos.
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Música

Grandes nomes já fi zeram história pelos palcos da UERJ, 
como as inesquecíveis apresentações de Marisa Monte, 
Cássia Eller, Diogo Nogueira, Frejat, Orquestra de Solistas do 
Rio de Janeiro e outros gigantes da música brasileira. Mas 
não é só de famosos que vivem os palcos da Universidade. 
Aqui é possível abrir espaço para artistas independentes 
soltarem a voz e se jogarem para o mundo, como o nosso 
coral Altivoz, que é premiado internacionalmente.
Por meio das nossas ofi cinas de canto coral, de teoria 
musical e instrumentos, a música se torna cada vez mais 
acessível para o público da nossa instituição.

Teatro

A UERJ promove e incentiva o desenvolvimento das 
artes cênicas entre a Universidade e a sociedade, com 
programações especiais para os amantes de teatro. Na 
Universidade temos dois teatros, uma concha acústica e 
salas multidisciplinares voltadas para cultura. O maior 
Teatro é o Odylo Costa, fi lho, que comporta 1.106 
espectadores; em seguida temos o Teatro Noel Rosa, com 
255 espectadores. Ambos têm o projeto arquitetônico 
assinado por Luis Paulo Conde e Flávio Marinho Rego e o 
projeto acústico, de Roberto Thompson Motta. A Concha 
Acústica Marielle Franco, também assinada por Luis Paulo 
Conde e Flávio Marinho Rego, possui palco coberto e 
uma grande plateia ao ar livre, com assentos para 3.000 
espectadores. Os espetáculos, muitas vezes com entrada 
franca, têm produções de altíssima qualidade, e alguns 
clássicos já passaram por aqui, como ‘’Hamlet’’, na época, 
interpretado pelo ator Wagner Moura, e também musicais 
como “O Primo da Califórnia” e espetáculos de dança com 
os bailarinos do Theatro Municipal. Além de ser palco 
para esses espetáculos, os espaços também dão suporte 
aos eventos acadêmicos, como Encontro Internacional da 
Democracia e Igualdade.

Exposições

Ao passar pelo portão principal, já é possível sentir o clima 
artístico que a UERJ possui. Logo na entrada, fi ca a Galeria 
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Teatro Odylo 
Costa, filho é o 
terceiro maior 
teatro do Rio de 
Janeiro. 

Em 1997 Fidel 
Castro realizou 
a aula magna 
no Teatro Odylo 
Costa, fi lho.
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Cândido Portinari e sempre há exposições de qualidade 
acontecendo. Além dela, há também as Galerias Gustavo 
Schnoor e da Passagem. As programações são escolhidas 
por meio de editais públicos e, além de trazerem grandes 
nomes da cena artística e cultural, incluem novos artistas, 
projetos e obras dos alunos do Instituto de Artes da UERJ.

Dança

A dança é uma das principais artes da antiguidade e, até hoje, 
está presente no nosso cotidiano. Na UERJ, você consegue 
se conectar a ela de diversas formas: desde apreciar os 
espetáculos em cartaz nos nossos espaços até aproveitar a 
oportunidade de participar das ofi cinas das mais variadas 
danças oferecidas pela Universidade. Os ritmos e estilos são 
variados e para todas as idades; você pode escolher entre 
zouk, forró, dança do ventre, dança de salão e muito mais!

Meio Ambiente

A UERJ tem um grande compromisso com o meio ambiente. 
Começamos pelo seu Campus em Ilha Grande!  Na Vila 
Dois Rios fi ca localizado o Ecomuseu Ilha Grande, que 
desenvolve ações e atividades de pesquisas relacionadas 
ao meio ambiente e à vida sociocultural dos habitantes. 
Composto pelo Museu do Meio Ambiente, Museu do 
Cárcere, Parque Botânico e o Centro Multimídia, as ações 
promovidas aproximam a comunidade e conscientizam a 
população, fomentando uma conexão entre os habitantes 
e as atividades desenvolvidas no Ecomuseu. Para além 
do complexo de Ilha Grande, temos o Laboratório de 
Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (MAQUA), do 
Departamento de Oceanografi a da UERJ, que desenvolve, 
desde 1992, ações e pesquisas que visam ampliar o 
conhecimento acerca dos mamíferos marinhos da região 
do Estado do Rio de Janeiro, bem como sua preservação. 
As espécies de cetáceos (golfi nhos e baleias) são o principal 
alvo das ações do MAQUA. Junto das temáticas abordadas 
pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, 
temos o foco em recuperar a Baía de Guanabara pelo 
Programa de Extensão Universidade do Mar. Também sob 
a coordenação da Faculdade de Oceanografi a (Faoc), a 
iniciativa visa estimular atividades acadêmicas e técnicas 
para fortalecer ensino, pesquisa e inovação, promovendo 
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o desenvolvimento sustentável da região, alinhada com 
a Agenda 2030 e com a Década dos Oceanos 2021-2030, 
instituídas pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Cinema
A sétima arte também faz parte da UERJ, e muito! Nos nossos 
espaços, é possível encontrar entretenimento audiovisual de 
qualidade a preços populares ou gratuitos. Como foi o caso 
de Marighella, exibido em maio deste ano (2022). Além 
disso, temos sessões inclusivas e educativas, com dublagem, 
legenda descritiva, janelas em libras e audiodescrição. 
Aqui também apoiamos as produções independentes e 
oferecemos diversas ofi cinas e cursos sobre o assunto para 
que os interessados e amantes do cinema possam estar mais 
próximos do mundo cinematográfi co. Um dos  grandes 
marcos culturais da UERJ, inclusive, foi a exibição do 
fi lme Bacurau, gratuitamente na Concha Acústica Marielle 
Franco, em 2019, para mais de 3 mil alunos.

Eventos

Além de teatro, música, cinema, meio ambiente e exposições, 
a UERJ é palco de diversos eventos, como o Dia da 
Consciência Negra, o Seminário de Arte e Educação, a UERJ 
Sem Muros, a recepção ofi cial aos calouros, a CalourArte, 
além de lançamentos de livros, mostras de artes, debates 
e rodas de conversas. A arte aqui é democrática e deve ser 
acessível para todos os públicos e para todas as idades.
Ofi cinas / Cursos

A UERJ oferece ofi cinas e cursos artísticos semestralmente, 
além dos cursos de verão nas férias. São seis categorias: 
música, artes visuais, cinema e fotografi a, teatro, literatura, 
e corpo e dança. Com preços populares, tanto a comunidade 
interna quanto externa à universidade podem se inscrever 
e participar das ofi cinas, contando com a orientação de 
profi ssionais qualifi cados. 

Caminho Cultural

O público faz um passeio pelos ambientes artísticos da 
Universidade, vivenciando os espaços e aprendendo sobre 
cada parte cultural da UERJ. O Caminho Cultural tem 
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A dica é você 
guardar desde já 
os comprovantes 
de horas 
complementares 
porque eles 
precisarão ser 
apresentados no 
fi nal da graduação 
para você conseguir 
se formar! Vale 
ingresso de cinema 
e teatro, vale 
comprovante, vale 
certifi cado!



37

Acessibilidade
Universidade Pública tem que ser gratuita, democrática e 
de qualidade. E para isso, ela precisa ser para todas/es/os! 
É pensando nisso que existe o projeto UERJ ACESSÍVEL. 
O projeto mapeia o quantitativo de graduandos com 
defi ciência na UERJ, detalhando tais defi ciências e as 
necessidades especiais relacionadas às mesmas, para que a 
UERJ tenha condições de promover acessibilidade, inclusão 
e permanência desses estudantes, atendendo-os em suas 
demandas. Todo semestre, o projeto coleta essas informações 
junto às Unidades e os alunos e gera um documento que é 
encaminhado para buscar as articulações necessárias para 
que a instituição cumpra suas obrigações de acessibilidade 
física, social e acadêmica com esses estudantes. 
Os estudantes que quiserem um contato maior com o projeto 
podem entrar em contato pelo email uerjacessivel@gmail.
com, onde serão acolhidos com todo carinho e atenção 
necessários.

UERJ, somos todas, todes e todos nós!

Sejam bem-vindas e bem-vindos!
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início com uma visita guiada na Galeria Cândido Portinari. 
Os participantes seguem para uma apresentação sobre o 
Ecomuseu Ilha Grande e, em seguida, são convidados a 
conhecer o espaço e os trabalhos desenvolvidos pelas ofi cinas 
oferecidas pela UERJ. Durante o passeio, também é possível 
conhecer as Galerias da Passagem e Gustavo Schnoor, o 
Auditório Cartola e o teatro Noel Rosa. O percurso se encerra 
ao chegar no Teatro Odylo Costa, fi lho, onde o projeto Caixa 
Cênica apresenta o funcionamento interno do Teatro.
Compartilhar conhecimento, divulgar os espaços, 
espetáculos e ofi cinas é mais uma forma que a UERJ 
encontrou para aproximar os alunos, os funcionários, a 
comunidade do entorno e o mundo da arte.
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O organizador
Quem é Daniel

É artista, militante e pesquisador. Graduado em 
História da Arte pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, onde também tornou-se mestre em Arte 
e Cultura Contemporânea. Especialista em Formação 
de Gestores Públicos e Agentes Culturais pelo 
Ministério da Cultura. Ocupa a função de Assessor 
da Pró-reitora de Extensão e Cultura da UERJ e 
membro do Fórum Interuniversitário de Cultura (FIC 
– RJ). Foi organizador do Encontro Nacional dos 
Estudantes de Artes | Narte em Belém (UFPA 2008), 
Salvador (UFBA 2009), Ouro Preto (UFOP 2010), 
Natal (UFRN 2011) e Rio (UERJ 2012). Organizador 
dos livro Babado, confusão y gritaria - dia a dia 
do 16º encontro nacional dos estudantes de artes 
(Editora Razzah, 2017), Modos de Fazer - Seminário 
de pesquisadores em Artes (Editora Decult, 2019) 
y Educação em Disputa (Editora Decult, 2019). 
Membro-fundador da comissão gestora da Associação 
de Pós-graduandos da Universidade do estado do 
Rio de Janeiro (APG UERJ, 2016-2018). Faz parte do 
bloco de carnaval Esse Homo | A visão dionisíaca do 
mundo, onde segue transbordando a eternidade dos 
mitos nas ruas do centro do Rio há 8 anos. Integrante 
da casa de estudos urbanos. Atualmente desenvolve 
sua pesquisa sobre a cultura de redes, e nos campos: 
estética, mídia, memes, imaginário social, educação e 
cultura visual.
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Toda a experiência vivenciada com todos os segmentos 
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Para outra forma, outro conteúdo, outra política..

Orgulho de ser Uerj!
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