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O que aconteceu na UNIRIO nos
últimos 100 dias
Exposição “Representações da II Guerra Mundial”
Aconteceu, entre os dias 3 e 20 de setembro, a Exposição
“Representações da II Guerra Mundial” nas dependências da
Biblioteca Central da UNIRIO. A exposição, que foi uma parceria
entre a Biblioteca e a Coordenadoria de Cultura da Universidade,
reuniu mais de 106 peças entre livros, periódicos, partituras,
peças de teatro, fotos, vídeos, imagens e trabalhos acadêmicos.
Estiveram presentes o Reitor, Ricardo Silva Cardoso, o
Coordenador de Cultura, Fernando Porto, e a Diretora da
Biblioteca Central Márcia Valéria Costa, entre outras autoridades.

Reuniões de gestão ampliada
Aconteceu, no último dia 23, a primeira reunião de gestão
ampliada. Esta iniciativa visa a alinhar os objetivos institucionais
com os diversos setores da UNIRIO. Estiveram presentes o
Reitor, o Vice-Reitor, Pró-Reitores, Diretores, Coordenadores e
demais gestores da Instituição.
UNIRIO sedia evento Museus e Identidades na Amazônia
O evento contou com a presença de representantes de
comunidades quilombolas, além de pesquisadores do Programa
de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da UNIRIO, do
Programa de Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da
Amazônia (PPGCSPA) da Universidade Estadual do Maranhão

(UEMA), e do Laboratório do Projeto Nova Cartografia Social da
Amazônia da Universidade Federal do Piauí (UFPI), entre outros.

Estágio para estudantes da Universidade no
Restaurante Universitário
Neste semestre, foi implementado um Programa de estágio para
estudantes do Curso de Nutrição da UNIRIO no Restaurante
Universitário. Esta ação representou uma maior aproximação
entre a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, responsável pelo
Restaurante, e a Escola de Nutrição.

Projeto de Extensão promove aulas preparatórias
para o ENCCEJA
O Projeto de Extensão “Ultrapassando Limites” está oferecendo
aulas gratuitas para o Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Este exame visa a
dar certificação para pessoas que não concluíram a educação
básica na idade apropriada. As aulas são ministradas por tutores
voluntários, sob a supervisão de colaboradores-pesquisadores.
Não é necessário ser servidor da UNIRIO, e as aulas estão
abertas para todos.

