
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AAAARTES UERJRTES UERJRTES UERJRTES UERJ    

MMMMANUAL DO ALUNO 2009ANUAL DO ALUNO 2009ANUAL DO ALUNO 2009ANUAL DO ALUNO 2009    



Calouras e Calouros, 
 

Após estudos, dedicação, noites sem dormir, 
preocupações e por fim o tão famigerado vestibular, 
vocês estão aqui, conseguiram e     agora são 
universitários/as.  Estão dentro da Universidade, estão 
dentro da UERJ.  

Parabéns, uma etapa foi vencida! Agora uma questão se 
apresenta... O que é ser universitário? Serão apenas alguns 
anos a mais às voltas com livros, professores?  A Universidade 
é uma instituição social e, portanto, está imersa na sociedade 
mais ampla. Na vida social nada é isolado, tudo interage. Sua 
missão é pesquisar, é difundir cultura. Não se entende uma 
Universidade de elite, atingível somente por uma minoria, que 
usa os benefícios em seu próprio proveito. Muitas vezes se fala 
que “estudante deve estudar”. Se essa frase significa que o 
estudante deve ater-se exclusivamente às matérias do 
currículo, anotações de aula, etc, é falsa. Pois estudar como 
nós entendemos abrange muito mais.  Você tem que estar 
aberto a todas as questões que se apresentarem. A vida em 
família, as questões sociais, os encontros do dia a dia,a vida 
nacional, o esforço para que o mundo se torne mais humano, 
tudo isso vai exigir de você uma posição. 

O universitário não pode receber as coisas 
passivamente, mas deve questionar, indagar, formar as 
próprias conclusões. É com esse estado de espírito que você 
deve ingressar na Faculdade. Abrir os horizontes, alargar seus 
conceitos, o modo de encarar as coisas. Talvez a própria 
estrutura da Universidade não lhe dê isso. Mas você 
consciente, não se acomodará; deverá construir não sozinho, 
mas com todos nós. É isso que justifica a existência de um 
centro acadêmico, do qual fazemos parte.  
 
Saudações universitárias. 
 

Daniel Lopes Monfá – Estudante de História da Arte 

 Março-2009 

 

Enquanto você fazia o vestibular com o intuito de estar aqui na 
UERJ, em assembléia com 800 estudantes, ocupamos a 
Reitoria para chamar atenção da sociedade para os problemas 
que nossa Universidade vem passando. Buscando pelo 
cumprimento da execução da verba R$ 2 milhões e 900mil 
para construção do restaurante universitário, o reajuste 
salarial dos docentes e técnicos e o cumprimento da 
Constituição Estadual que prevê o repasse de, no mínimo, 6% 
da receita tributária líquida do estado do Rio de Janeiro para a 
Uerj. Este percentual garantiria cerca de [1 Bilhão de Reais...] 
a depender da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, para 
a Universidade, muito mais que o dobro repassado pelo 
governo no ano passado.    

                                         

 

 
É, galera, lutar para defender um ensino público e de 
qualidade continua fazendo parte das nossas vidas. Mas 
ninguém muda nada sozinho e para isso centros acadêmicos 
e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) foram criados; 
para serem uma ferramenta dos estudantes na construção 
de uma universidade melhor, sempre.   
 
Sejam bem vindos à Universidade. Os melhores anos das 
nossas vidas? Talvez. Mas com certeza é um espaço com 
muitas oportunidades, não só de formação acadêmica, mas 
um espaço de intensa produção cultural e política, onde 
podemos conhecer outras realidades, refletir e agir sobre 
elas. Nas aulas, na cantina, nos corredores, no elevador e, 
por que não, no bar?!... 
 



 
 
 

Pavilhão João Lyra Filho, Campus Maracanã. 
www.sigaassetas.uerj.br 

 
 

 
 

O Instituto de Artes funciona no BLOCO E, e no prédio do 
Centro Cultural da UERJ, no 1º andar, onde fica nosso Ateliê. 
 

Guia de transporte 
Chegar na UERJ é mais fácil que parece... Você pode vir de 
ônibus, trem e metrô, ou se preferir de táxi... Na dúvida, 
pegue qualquer ônibus que passe no Maracanã. 
 
Metrô: Pegue a Linha 1 do Metrô (Saens Peña – Cantagalo) 
faça a transferência na Estação Estácio e desça na Estação 
Maracanã. Vindo da Linha 2 (Estácio x Pavuna) fique na 
Estação Maracanã. 
 
Trem: Embarcando do Ramal DEODORO desça na Estação 
Mangueira. 



Ônibus 

Vem Do... Ônibus 

Centro 
222, 232, 293, 240, 241, 247, 249, 260, 
267, 268, 269, 383, 391, 433, 438, 455, 

Zona Norte 
232, 239, 247, 249, 260, 266, 267, 268, 
269, 383, 391, 455, 456, 457, 630, 639, 
638, 711, 665 

Zona Oeste / 
Barra 

240, 241, 266, 267, 268,269 

Zona Sul 433, 432, 434, 435, 438,455 

Rodoviária 266 – Via Avenida 28 de setembro. 

 
Linhas de Ônibus: 
LINHA 222 - VILA ISABEL - HOSPITAL DOS SERVIDORES 
LINHA 232 - PRAÇA XV – LINS 
LINHA 239 - ÁGUA SANTA - CASTELO (VIA 24 DE MAIO) CIRC. 
LINHA 240 - PRAÇA XV - CIDADE DE DEUS 
LINHA 241 - MAUÁ – TAQUARA 
LINHA 247 - CAMARISTA MÉIER - PASSEIO CIRC. 
LINHA 249 - ÁGUA SANTA - CARIOCA CIRC. 
LINHA 260 - PRAÇA XV - VILA VALQUEIRE 
LINHA 267 - PRAÇA XV - FREGUESIA 
LINHA 383 - TIRADENTES – REALENGO 
LINHA 391 - TIRADENTES - PADRE MIGUEL 
LINHA 433 - VILA ISABEL – LEBLON 
LINHA 438 - VILA ISABEL – LEBLON 
LINHA 455 - MÉIER - COPACABANA 
LINHA 268 - PRAÇA XV - RIO CENTRO 
LINHA 269 - PRAÇA XV – CURICICA 
LINHA 630 - SAENS PEÑA - PENHA (IAPI) VIA BENFICA 
LINHA 639 - SAENS PEÑA - JARDIM AMÉRICA 
LINHA 638 - SAENS PEÑA - MARECHAL HERMES CIRC. 
LINHA 711 - RIO COMPRIDO - ROCHA MIRANDA 
LINHA 665 - PAVUNA - SAENS PEÑA 
LINHA 432 - VILA ISABEL - LEBLON (VIA TÚNEL SANTABÁRBARA) 
LINHA 434 - GRAJAÚ – LEBLON 
LINHA 435 - GRAJAU - GAVEA (VIA TÚNEL SANTA BARBARA) 
LINHA 464 - MARACANA – LEBLON 
LINHA 438 - VILA ISABEL - LEBLON (VIA JÓQUEI) 
LINHA 266 - RODOVIÁRIA - CIDADE DE DEUS 

 

O Que É Mesmo Movimento Estudantil? 
Calma!! Ninguém mais é preso ou torturado por 
participar do Movimento Estudantil.  Está garantido na 
Constituição o direito dos estudantes se organizarem 

em defesa de seus interesses.  Essa é a bandeira do 
Movimento Estudantil. 

A luta pela melhoria das condições enfrentadas pelo aluno na 
universidade ou escola.  Unidos somos mais fortes que um. 
Participar do Movimento Estudantil é transformar-se em um 
agente de mudança da sua própria realidade.  É a ocupação 
de seus espaços.  A garantia de nossos direitos começa aqui. 
Se você quiser conhecer melhor o movimento, procure o C.A. 
de ARTES, o DCE UERJ. 
 
ME: Sigla usada para denominar o Movimento Estudantil. 

DCE: Diretório Central dos Estudantes 

CA: Centro Acadêmico. Entidade representativa dos 

estudantes de um curso. 

Assembléia dos Estudantes: Espaço de decisão de todos 

os estudantes da UERJ. Na assembléia, todos os presentes 

têm direito a voz e voto.  

Conselho de CAs: Conselho de Entidades de Base, Reunião 

dos CAs com o DCE. Lá são tomadas algumas decisões 

menos importantes, com cada CA tendo direito a um voto. 

Executivas ou Federações de curso: Representam os 

alunos de um determinado curso nacionalmente.  Por 

exemplo: nós estudantes de Artes somos representados pela 

FENEARTE (Federação Nacional dos Estudantes de Artes). 

  



SIGLAS...? 
 

Decifrá-los faz parte de sua sobrevivência aqui dentro e 
otimiza o seu tempo também. Segue um breve resumo 
dos significados de algumas siglas, que serão ouvidas, 
frequentemente, nos corredores da UERJ. 
 
SR1 Sub Reitoria de Graduação  
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 T060 
www.sr1.uerj.br/ 
 
DAA Departamento de administração acadêmica  
Responsável pelo registro, acompanhamento acadêmico 
desde o ingresso do aluno na UERJ até a expedição do 
diploma. 
Localiza-se no 1º andar, BLOCO F, sala 1079. 
 
CETREINA Departamento de estágios e bolsas. 
Acompanha e coordena todas as etapas relativas às 
atividades discentes no que diz respeito a bolsas e 
estágios. Avalia também convênios e encaminha os 
alunos para o mundo do trabalho. 
Localiza-se no 1º andar, BLOCO F, sala 1112. 
 
DSEA Departamento de seleção acadêmica 
Responsável pelo processo do vestibular 
Localiza-se no 1º andar, BLOCO F, sala 1148. 
DPEI Departamento de projetos especiais e inovações 

Desenvolve ações e estudos de avaliação do 
desempenho da graduação, analisa as demandas e 
formula projetos de interiorização do ensino de 
graduação e implementa atividades de apoio a docência 
e projetos. 
Localiza-se no Térreo, Sala T09. 
 
PROINICIAR Programa de iniciação Acadêmica 
Atende prioritariamente aos alunos que ingressaram 
pelo regime de cotas. Tem como objetivo apoiar o 
estudante da UERJ de modo a garantir-lhe a 
permanência na universidade, viabilizando a 
transformação da lei de cotas em um efetivo 
mecanismo de redução das desigualdades sociais. É 
aqui que vocês saberão tudo sobre as bolsas. 
Mais informações 
www.proiniciar.uerj.br/ 
Localiza-se no 1º andar, BLOCO F sala 1148. 
 
Rede Sirius de Bibliotecas 
A rede administra as 21 bibliotecas da universidade, 
oferecendo serviço de empréstimo de livros e 
publicações e consulta a obras restritas. CD-ROM, 
vídeos, mapas, monografias, dissertações e teses e 
acesso à internet entre outros serviços. 
 
Como eu me inscrevo para usar as bibliotecas? 
Leve: carteira de identidade (original); comprovante de 
residência; duas fotos 3x4 recentes; Resultado de 
Inscrição em Disciplina – RID.  
Localiza-se no 11º andar, sala 11002, BLOCO C. 

 
Biblioteca CEH B (Artes, Educação Física e Letras). 



 

 

Centro Acadêmico de Artes – CARTES UERJ 
 

O Centro Acadêmico de Artes é a entidade que representa 
todos os estudantes dos cursos de História da Arte & Artes 
Visuais da UERJ com o intuito de estimular o debate de idéias 
e contribuir para a construção de uma consciência crítica 
entre os estudantes, promovendo a integração entre os 
acadêmicos de Artes da Uerj e de outras instituições de 
ensino. O nome da nossa gestão é  
 
“CAI Nessa | cultura arte informação ” e fomos eleitos 
pelo voto direto, para mandato de um ano.   
 
O C.A. fica no 11º andar do BLOCO E, na Sala 11001. 
(PORTA EM FRENTE À SECRETARIA). É um espaço aberto ao 
estudante, com direito à voz ativa. 
www.cartesuerj.wordpress.com  

 

Diretório Central dos Estudantes – DCE 
 

É a entidade que representa todos os estudantes da 
universidade, independente do curso. 
Sua diretoria é eleita pelo voto direto, para mandato de um 
ano.  A atual gestão é a “NADA SERÁ COMO ANTES”, onde 
as reuniões são abertas, com o intuito de construir em 
conjunto com todos nós estudantes, para lutar pelos nossos 
direitos, para que a universidade continue pública e com 
qualidade, e que sirva à sociedade, que é quem financia a 
nossa educação. Aprendemos que devemos fazer esse 
movimento juntos! 
A sede do DCE UERJ fica no 1º andar do BLOCO F, sala 1096, 
em frente ao DAA. 
www.dce-uerj.blogspot.com 

 
 
“Primeiro levaram os negros 
Mas não me importei com isso 
Eu não era negro  
Em seguida levaram alguns operários 
Mas não me importei com isso 
Eu também não era operário  
Depois prenderam os miseráveis 
Mas não me importei com isso 
Porque eu não sou miserável 
Depois agarraram uns desempregados 
Mas como tenho meu emprego 
Também não me importei 
Agora estão me levando 
Mas já é tarde.  
Como eu nunca me importei com 
ninguém 
Ninguém se importa comigo” 

    Bertold Brecht 
                dramaturgo, poeta e encenador alemão 



GUIA ETÍLICO 
 

 
 

Lá vem a santíssima santidade Mumu da Mangueira 
novamente para dar uns toques da variada opção de 
degustação do sagrado MÉ! Compreendido por uns, 
questionado por outros, nosso vidente torto mais uma vez 
percorre os arredores da UERJ em busca da branca pura e 
líquida cana e também do suco de cevada.  

 
“LIBERA A CACHAÇIS, CACILDIS!” 

 
 
Bar Beija Flor do Maracanã Fica na São Francisco Xavier. 
É o primeiro bar para quem vem da praça e o último para 
quem vem do portãoziz principal da UERJ. A cerveja custa R$ 
2,80. No periudes da noite, a Cida faz um churrasco 
deliciosis... 

 

 

Loreninha: Lugar cativo dos adoradores do mé! HOooo 
Cicinho traz uma cerveja! 
Brahma R$2,70 Skol / Antártica por 3 merréis...  
Se preferir...caipirinha à R$ 4 ou Caipivodka R$ 5... Não 
esquecendo o Melzinho 51 pela bagatela de 2 mérreis! 
O banheiro é um rendez-vous no sentido literal e no 
figurado... Por tanto sem frescuras... Loreninha fica 
próximo ao ponto de ônibus na frente da UERJ. 
Também conhecido com Bar do Ivan. 
 
Pensão Jaleco ou Bar da Cris: Cerveja é R$3, 00, 
petiscos por um valor razoável e fica em frente ao 
portão principal da UERJ, na São Francisco Xavier. 
 
Estação Noel: Fica na praça da estátua do Noel Rosa. 
A cevadis custa R$ 2,80 a Itaipava e Brahma / Skol / 
Antártica R$ 3,00... Ás quartas Itaipava R$ 2,50! 
 
Rio 40º graus: Local aprazível, bom atendimento e 
chopp à R$ 3,50, segundas e terças chopp duplo. 
Comida de qualidade! (COMPLETAR com as cervejas em 
garrafa) 
 
Cantinho dos Médicos: Fica em frente ao HUPE 
Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Avenida 28 de 
setembro. Brahma / Skol / Antártica sai por R$ 3,30 e 
Bhoemia Extra e Antártica Original por R$ 3,80. 
 
Planeta do Chopp: Bom e caro! Mas se vocês 
estudantes estiverem com uma graninha extra ou 
simplesmente forem abastados financeiramente, 
desfrutem sem medo!...Boa Comida, Bons petiscos... 



ARTE E CULTURA 

 

 

 
 

A Coordenadoria de Artes e Oficinas de Criação 
(Coart) do Departamento Cultural (Decult) da Sub-
Reitoria de Extensão e Cultura da Uerj oferece 
oficinas de contação de histórias, música e teatro 
entre outras. Os cursos são abertos ao público.  
www.coart.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

∆ Divisão de Teatro 
Teatro Odylo Costa, filho. 
Teatro Noel Rosa 
Concha Acústica 
Campus Francisco Negrão de Lima (Maracanã)  
Rua São Francisco Xavier, 524 
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20550-900  
Telefone: (21) 2587-7481 e 2587-7116  
E-mail: teatro@uerj.br 
 
∆ Coordenadoria de Exposições de Arte 
Galeria Cândido Portinari (pavilhão João Lyra 
Filho) 
Galeria Gustavo Schnoor (Centro Cultural da 
UERJ) 
Campus Francisco Negrão de Lima (Maracanã)  
Pavilhão João Lyra Filho 
Rua São Francisco Xavier, 524, andar T Bloco F  
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - Cep 20550-900  
Telefone: (21) 2587-7650  
E-mail: coexpa@uerj.br 
 
 
Bolsas? Elas existem!... 
 
Além das aulas e demais atividades didáticas comuns 
ao seu curso, você pode participar de projetos de 
pesquisas, de projetos de extensão, auxiliar nas 
atividades do professor (bolsa de monitoria), fazer 
estágios interno complementar, bolsa do CNPq e ainda 
ser remunerado por essas atividades. Para tanto, deve 
submeter-se ao conhecimento dos seguintes programas 
de bolsas: 
 
http://www.uerj.br/modulos/kernel/index.php?pagina=
523 

Expediente: 
 
Coordenação Editorial: 
Daniel Lopes Monfá (4ºPM/N) 
Co-edição:  
Pedro “Crok” (6ºPMN) 
Pedro Henrique Borges (6ºPM) 
Thábata Castro (6ºPN), 
Design Gráfico:  
João das Neves (6ºPN) 
 



Há os Professores... 

Tem todo tipo de professor na Faculdade. Os bonzinhos, 
os miseráveis, os que mais ensinam do que cobram os 
que cobram e exigem muito, os que simplesmente não 
aparecem, os “importados”, os que dão disciplina, mas 
não são habilitados para tal... Mas isso vocês vão 
descobrir e entender com o tempo. 
 
Existem genericamente tipos: o efetivo e o substituto, o 
primeiro passa por uma seleção, uma prova do estado, 
tornando-se servidor público efetivo quando aprovado. 
Enquanto o outro é servidor temporário, com contrato 
de duração de 2 anos ou mais e que não fazem parte do 
quadro de servidores da Universidade. A proporção de 
contratados na UERJ e no Instituto de Artes é alta. 
 
Os professores titulares podem ser: auxiliares, 
assistentes, adjuntos e associados, a depender do 
tempo de docência, titulação, atividades realizadas, etc. 
No mais, cada cabeça, cada um, cada professor é um 
mundo... 
 
 

 

 
 

 
O Pavilhão Reitor João Lyra Filho abriga a Administração Central da 
UERJ e 18 Unidades Acadêmicas. 
 

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 – tenham acesso às 
decisões administrativas e possam escolher os rumos 
que a Universidade deve seguir. Os problemas são as 
decisões unilaterais tomadas por quem está no poder.  
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 nos cursos, setores e, acima de todos, o 
Conselho Universitário, CONSUN, é o órgão chefão que 
decide acima até do reitor. 

Entidade representativa: 

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. 



Quem administra?! 
 

  Reitor 
Professor Ricardo Vieiralves de Castro | 2008 - 2011 
Vice-Reitora 
Professora Maria Christina Paixão Maioli 
Sub-Reitoria de Graduação – SR1 
Professora Lená Medeiros de Menezes 
Sub-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa - SR2 
Professora Monica da Costa Pereira Lavalle Heilbron 
Sub-Reitoria de Extensão e Cultura - SR3 
Professora Regina Lúcia Monteiro Henriques 
 
Esses órgãos executivos formam a Administração Central. A 
Administração Setorial é exercida pelas Direções de Centro, 
Chefias de Departamento e direção de curso. 
Nós do Instituto de Artes fazemos parte do Centro de 
Educação e Humanidades, CEH. 
 
Centro de Educação e Humanidades 
Diretor: Professor Glauber Almeida de Lemos 
 
Instituto de Artes 
Diretor: Roberto Luís Torres Conduru | 2008 - 2011 
Vice-Diretora: Vera Beatriz Cordeiro Siqueira 
 
CEH engloba outras unidades acadêmicas: 
 
Faculdade de Comunicação Social 
Faculdade de Educação 
Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 
Faculdade de Formação de Professores 
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira 
Instituto de Educação Física e Desportos 
Instituto de Letras 
Instituto de Psicologia  
 
 
 
 

Quem decide?! 
 
Os dirigentes (Reitor, Vice-Reitor, Sub-Reitores, Diretores de 
Centro, Chefes de Departamento, direção de unidade) e, de 
forma colegiada, através destes órgãos deliberativos: 
 
Assembléia Universitária 
Conselho Universitário - CONSUN 
Conselho Superior de Ensino e Pesquisa - CSEPE 
Reitoria 
Conselho de Curadores 
 
Conselho Departamental 

O Conselho Departamental é o órgão deliberativo máximo do 
Instituto de Artes. Ele é composto pelo Diretor do Instituto, 
que preside o Conselho, pelos chefes de cada departamento 
(Teoria e História da Arte; Linguagens Artísticas; Ensino de 
Arte e Cultura popular), pela representação discente (nós 
estudantes temos direito a 2 representantes) e pela 
representação dos servidores técnico-administrativos. 

 
Se você discorda... 
 
Quando você discordar de alguma decisão tomada por órgão 
ou dirigente da Universidade, poderá recorrer dessa decisão 
a uma instância superior ou de recurso. Ou procure a 
OUVIDORIA da Universidade que esta ligada à administração 
central e tem como função receber, investigar e analisar as 
informações, reclamações, críticas e sugestões 
encaminhadas pela comunidade. 
 
Localização: 2° andar BLOCO D - Sala 2040 
Tel. 2334 0224 / 2334 0418 
E-mail. ouvidoria@uerj.br 
 



 
 
150 dias a começar do dia 03/09/2009 para término a 
construção do Restaurante Universitário – BANDEJÃO, 
enquanto ele não sai...Relacionamos as opções para refeição 
dentro e fora do campus.  
 
Na UERJ  
Outras locais para comer vocês irão descobrir com o tempo, 
mas esses são as mais freqüentadas por todos. 
 
Cantina do CAENG: Fica no 5º andar BLOCO C, ao lado da 
xérox. Prato feito R$ 6,00 
 
Cantina do EDSON: No 8º andar BLOCO , ao lado da xérox. 
Salgados e preços razoáveis. 
 

Cantina do Cacis: 9º andar BLOCO F, em frente ao CACIS e 
ao CAHIS. Salgado e copo de guaraná natural por R$ 1,40. 
 
Cantina do DALB: 11º andar BLOCO C, ao lado da xérox. 
Servem pratos feitos, salgados, sanduíches. Servem café da 
manhã também. As Refeições que vão de R$ 3,50 à R$ 6,50. 
 
Cantina do GÊ: Fica no 12º andar BLOCO C, ao lado da 
xérox. Vende crepe, sanduíches e salgados. 
 
FORA da UERJ 
 
Restaurante Popular: Comida R$1,00 com direito a 
refresco e sobremesa, Localiza-se no Maracanã. 
 
Cantinho dos Médicos: Em frente ao Hospital Pedro 
Ernesto HUPE, serve pratos feitos e dá para dividir com entre 
duas pessoas. (buscar preço) 
 
China 1: Fica entre o loreninha e o Beija Flor, além de 
vender salgados, caldo de cana, refrigerantes e similares... 
vende Yakisoba à R$ 3,50.  
 
China 2 : Fica do lado do Cantinho dos Médicos, vende 
salgados diversos, caldo de cana, refrigerantes e similares... 
 
Rijo’s: Comida a quilo com bom preço, comida modesta. 
Fica em frente a UERJ. 
 
Pensão Jaleco ou Cris: Comida boa e barata. 
 
Vila Inn: Na Avenida 28 de setembro 169, tem comida a 
quilo, boa e preço razoável. Após as 18hs tem rodízio de 
pizza por R$ 7,90. 

 
 

Se vocês acharem melhor trazer comida de casa o 
CARTES possui microondas! 

 



O Departamento de Estágios e Bolsas, conhecido como CETREINA 
é o setor responsável pelos Estágios Externos e Internos que tem 
como objetivo contribuir para a formação acadêmico-profissional 
do aluno. São distribuídas cerca de 2000 bolsas de estágios 
internos para os alunos de graduação de toda a UERJ. São elas: 
Monitoria, Estágio Interno Complementar e Iniciação à Docência, 
oferecidas pela Sub - Reitoria de Graduação / SR1, Iniciação 
Científica oferecidas pela Sub - Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa /SR2, Extensão e Cultura oferecidas pela Sub Reitoria de 
Extensão e Cultura / SR3. 
 
Há ainda outras modalidades de bolsas oferecidas pela SR1: 
- Bolsa aos alunos cotistas do Programa PROINICIAR; 
- PET, Programa de Educação Tutorial, bolsa oferecida pelo MEC. 
Para informações sobre as bolsas Internas, os alunos podem se 
dirigir às salas:  
SR1/Cetreina: sala 1112 BLOCO F ou acessar 
www.SR1.uerj.br/cetreina 
SR2: Sala T061 BLOCO F ou acessar www.SR2.uerj.br 
SR3: Sala T006 BLOCO F ou acessar www.SR3.uerj.br 
A UERJ também proporciona aos seus estudantes a realização de 
estágios externos, através de convênios e parcerias com diversas 
Empresas, Instituições Públicas e Privadas. 
 Como o aluno faz para obter estágio externo? 
1.Conseguir por conta própria e dirigir-se ao Departamento de 
Estágios e Bolsas para verificar se a empresa é conveniada ou não;  
2.Consultar as vagas de estágios externos disponibilizadas no site 
da Universidade, através do aluno on-line 
(https://id.uerj.br/aluno/); 
3. Consultar as vagas de estágios disponíveis nos quadros 
informativos, localizados no corredor de acesso ao CETREINA. 
Em caso de dúvidas, ou para maiores esclarecimentos, dirija-se ao 
CETREINA na sala 1.112, 1º andar, Bl F, ou consulte o nosso site 
www.sr1.uerj.br/cetreina. 

 
O CETREINA está de portas abertas para recebê-los. 

 
Profª. Tania Carvalho Netto 

Diretora do CETREINA 
 
 
 

 
 

A Sub-Reitoria de Graduação tem por competências propor, coordenar, 

acompanhar, implementar e supervisionar atividades desenvolvidas no nível 

da Graduação, estabelecendo diretrizes e normas segundo a legislação 

vigente. Neste sentido, acompanha a vida acadêmica do aluno desde a sua 

entrada na Universidade até sua diplomação. Tendo como preocupação 

permanente propiciar condições para o melhor desenvolvimento dos 

processos de ensino e aprendizagem, a SR-1 desenvolve suas ações através 

de cinco departamentos: Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA), 

Departamento de Administração Acadêmica (DAA), Departamento de 

Orientação e Supervisão Pedagógica (DEP), Departamento de Estágios e 

Bolsas (CETREINA) e Departamento de Projetos Especiais e Inovações 

(DPEI). Atualmente, a UERJ oferece 31 cursos, distribuídos por Faculdades e 

Institutos localizados no município do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São 

Gonçalo, Resende e Nova Friburgo. Oferece, ainda, na modalidade à 

distância, cursos em outros pólos situados em outros municípios, o que 

amplia sua presença no Estado do Rio de Janeiro. 

Acreditando que o mundo contemporâneo exige a formação de profissionais 

cada vez mais capacitados a enfrentar os desafios que, a todo o momento, 

nos são propostos e que todo e qualquer indivíduo precisa estar antenado 

com o mundo em que vive a SR-1 desenvolve, permanentemente, uma ação 

prospectiva, buscando fazer com que a UERJ ocupe um espaço de excelência 

no conjunto das instituições universitárias. 

 

SEJAM BEM VINDOS E NOS AJUDEM NESSA CAMINHADA, VESTINDO A 

CAMISA DA UERJ! 

 

 
Profª. Lená Medeiros de Menezes, 

Sub-Reitora de Graduação. 
 
 

 


