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Com o objetivo de garantir o uso efi ciente 
de equipamentos recentemente adqui-
ridos pela UERJ com recursos fi nancei-

ros de agências de fomento, o reitor Ruy Garcia 
Marques instituiu – por meio do Ato Executivo 
de Decisão Administrativa (AEDA) 003/2017 – o 
Programa de Gestão de Equipamentos e de Labora-
tórios Multiusuários da UERJ (PROGEMULTI). 

Assinada em maio, a regulamentação inclui 
equipamentos científi cos de médio e grande porte 
e que requerem uso compartilhado, alocados em 
diversos laboratórios da Universidade. No docu-
mento, são considerados equipamentos multiusu-
ários aqueles adquiridos através de editais de agên-
cias de fomento; os utilizados para dar suporte à 
demanda de colaboração entre pesquisadores das 
diversas unidades da UERJ e de outras instituições; 
e todos os comprados com recursos de convênios 
CT-Infra-Proinfra-FINEP e Pró-Equipamentos 
CAPES. A coordenação do PROGEMULTI está 
sob a responsabilidade da Sub-reitoria de Pós-gra-
duação e Pesquisa (SR-2), com assessoramento do 
Comitê Institucional de Gestão de Equipamentos 
Multiusuários (CIGEM). O comitê será composto 
por docentes e técnicos indicados pelo Conselho 

Consultivo da SR-2, escolhidos entre os responsá-
veis por equipamentos multiusuários, e presidido 
pelo sub-reitor de Pós-graduação e Pesquisa. Tam-
bém integrarão o CIGEM dois representantes da 
SR-2, além de oito pesquisadores: quatro vincula-
dos ao Centro Biomédico (CB) e outros quatro ao 
Centro de Tecnologia e Ciências (CTC). 

Caberá ao CIGEM propor à SR-2 as nor-
mas e os critérios para a gestão do PROGE-
MULTI, supervisionar o cumprimento dos pro-
cedimentos e das normas de acesso e utilização 

dos equipamentos multiusuários da UERJ, dentre 
outras atribuições. “A presente regulamentação cons-
tituiu um passo importante para atender às exigên-
cias das agências de fomento. O PROGEMULTI 
visa garantir o aproveitamento mais amplo e produ-
tivo dos equipamentos e instalações que demandam 
importantes investimentos com dinheiro público”, 
destacou o sub-reitor de Pós-graduação e Pesquisa, 
Egberto Gaspar de Moura. 

A íntegra do AEDA está disponível para con-
sulta no endereço eletrônico www.sr2.uerj.br.

Estudantes apaixonados por fotografi a 
podem participar do PhotoChallenge 2017, 
concurso promovido pela startup Mucca. Com 
inscrições até 30 de junho, a primeira edição do 
concurso tem como tema o Empoderamento 
Feminino e oferece um prêmio em dinheiro de 
R$ 10 mil para a melhor foto. Da quantia, serão 
R$ 5 mil para o autor da melhor fotografi a e 
outros R$ 5 mil doados para uma das organiza-
ções não governamentais (ONGs) apoiadoras do 
concurso, conforme a escolha do participante. 

A competição é voltada para universitários 
brasileiros vinculados a cursos superiores de 
graduação e pós-graduação (presencial, semi-
presencial ou a distância) efetivamente matri-
culados no ano de 2017, em qualquer uma das 
instituições de ensino superior credenciadas 
pelo Ministério da Educação.

Segundo a comissão organizadora, o obje-
tivo é fomentar, no ambiente acadêmico, a 
refl exão e o debate acerca dos problemas rela-
cionados às desigualdades de gêneros; estimular 

a criatividade e o surgimento de ideias que tra-
gam benefícios para os problemas enfrentados 
pelas mulheres na sociedade; e utilizar a foto-
grafi a como estímulo para debater os proble-
mas da desigualdade entre os gêneros.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente 
pela internet, através do endereço eletrônico 
www.muccashop.com.br/photochallenge2017, 
onde também está disponível o regulamento 
do concurso. A divulgação da foto vencedora 
será feita pela internet no dia 31 de julho.

UERJ cria programa para gestão de recursos laboratoriais

Concurso fotográfi co retrata o empoderamento feminino
O sub-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, Egberto Gaspar de Moura, irá indicar a primeira composiçao do CIGEM
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SEGUNDA, DIA 29 
 � CONVERSAS NO INU #UERJRESISTE: acontece hoje, às 12h30, o 

último debate do mês de maio do circuito de conversas promovido 
pelo Instituto de Nutrição (INU): “Da pesquisa popular ao laborató-
rio: plantas brasileiras na pesquisa contra o câncer”, com a presença de 
Eduardo Salustiano, doutorando do Instituto de Biofísica Carlos Cha-
gas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IBCCF/UFRJ). O 
evento será no auditório do INU, bloco E, 12º andar, no campus Mara-
canã. A palestra é aberta ao público e serão oferecidos certificados para 
atividade complementar aos alunos da graduação em Nutrição.

 � OFICINAS PROINICIAR: hoje é o último dia de inscrições para as 
Oficinas do Programa de Iniciação Acadêmica da Coordenadoria 
de Articulação e Iniciação Acadêmica (PROINICIAR/CAIAC) do 
período letivo de 2016.2. São oferecidas, neste período, cinco ofici-
nas tratando de assuntos diversos, como “Gênero e Diversidade na 
Escola” e “Desenvolvimento de Carreira”. Inscrições e mais infor-
mações podem ser encontradas no site: www.proiniciar.uerj.br.

TERÇA, DIA 30
 � CURSO CANDOMBLÉ E SUA RITUALÍSTICA: encerram-se, nesta terça, 

as inscrições para o curso “Candomblé e sua Ritualística: Filosofia, Teo-
logia e Pragmatismo”, voltado para professores e pesquisadores de diver-
sas áreas, como Antropologia, História, Geografia, Teologia; estudantes; 
adeptos das religiões de matrizes africanas e leigos. As aulas têm como 
objetivo capacitar o aluno a compreender a ritualística do Candomblé, 
seus elementos básicos e princípios, dentro do contexto filosófico e teoló-
gico Yorubá. Mais informações e inscrições podem ser acessadas pelo site 
do Centro de Produção da UERJ (CEPUERJ): www.cepuerj.uerj.br.

 � ESCOLA “SEM” PARTIDO: acontece, às 10h, o debate e lança-
mento do livro “Escola sem partido: esfinge que ameaça a educação 
e a sociedade brasileira”, com a participação de Gaudencio Frigotto 
(UERJ) e Bruno Miranda Neves (UERJ; REGGEN/UNESCO e 
NOVA IGUAÇU). As inscrições serão feitas às 9h30, no local do 
evento, o Instituto de Educação Rangel Pestana (Rua Dr. Guima-
rães, 218, Centro, Nova Iguaçu). Serão expedidos certificados.

QUARTA, DIA 31
 � ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANS-

MISSÍVEIS: voltado para profissionais e estudantes da área da saúde da 
UERJ, o III Encontro de Enfermagem em Doenças Transmissíveis 
acontece nesta quarta-feira, às 8h, no auditório Rachel Haddock Lobo 
da Faculdade de Enfermagem (Boulevard 28 de Setembro, 157, Vila 
Isabel). Promovido pelos professores do 2º período da subárea Assis-
tencial I - Saúde, Trabalho e Meio Ambiente da Faculdade de Enfer-
magem, o evento é gratuito e discutirá o tema “Atuação da Enfer-
magem na prevenção de Doenças Transmissíveis”. Mais informações 
podem ser obtidas através do e-mail: facenf.uerj@gmail.com.

QUINTA, DIA 1º
 � ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTORA DO PRO-

CESSO DE AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DOCENTE: estão 
abertas as inscrições dos candidatos a membros da Comissão Execu-
tora do processo de Avaliação para fins de Progressão Docente – Biê-
nio 2017-2019. São elegíveis para a Comissão Executora os professo-
res titulares e associados, efetivos da UERJ, das Unidades Acadêmicas 
vinculadas ao respectivo Centro Setorial. As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 5 de junho, às segundas, terças e quintas-feiras, das 10h30 
às 12h30 e das 14h às 16h, no Centro de Tecnologia e Ciências – 
CTC, sala 2.145, 2º andar - Bloco F, campus Maracanã. As normas 
do pleito estão disponíveis em www.uerj.br.

 � CADASTRAMENTO PARA APLICAÇÃO DE PROVAS: está aberto, 
até 7 de junho, o prazo de cadastramento de pessoal para a apli-
cação das provas do Vestibular Estadual 2018. Saiba mais em 
www.fiscalizacao.vestibular.uerj.br.

 � EDUCAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL DA MATA ATLÂNTICA: vol-
tado para educadores e estudantes das áreas de educação, ambiente, 
saúde, turismo e áreas afins, o curso "Educação para Gestão Ambien-
tal da Mata Atlântica", que será realizado no campus Ilha Grande, está 
com inscrições abertas. As aulas serão divididas em etapa presencial e 
a distância e acontecerão no período de 17 a 31 de julho. Inscrições 
e mais informações: ceads.extensao@gmail.com ou (21) 2334-0056.
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A Sub-reitoria de Pós-graduação e Pes-
quisa (SR-2), em parceria com os Centros 
Setoriais, está organizando o processo de elei-
ção dos integrantes do seu Conselho Consul-
tivo, que tem o objetivo de assessorar a SR-2 
no que concerne à pós-graduação, à pesquisa 
e à inovação, para o biênio 2017-2019.

Os membros do Conselho são eleitos para 
mandatos de dois anos, sendo permitida uma 
reeleição. O Conselho Consultivo é formado por 
21 membros, sendo cinco por Centro Setorial, 
sob a presidência do sub-reitor de Pós-graduação 

e Pesquisa, Egberto Gaspar de Moura.
Podem candidatar-se professores titulares, 

associados e/ou adjuntos que cumpram ao 
menos um dos seguintes requisitos: ser pro-
cientista; líder de grupo de pesquisa CNPq ou 
integrante do corpo docente efetivo de curso 
de pós-graduação stricto sensu da UERJ.

Os interessados devem preencher ficha 
de inscrição disponível na página da SR-2 
(www.sr2.uerj.br) e enviá-la para o e-mail 
eleicao.conselho.consultivo@sr2.uerj.br, até o 
dia 4 de junho de 2017.

SR-2 organiza eleição para Conselho Consultivo 2017-2019


