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Projeto da UERJ proporciona manutenção da memória
afrodescendente do Rio através de arquivos virtuais

D

esde 2010, o Museu Afrodigital
Galeria Rio de Janeiro se mostra
atuante como aliado na criação e
manutenção da memória social e cultural das
populações afro descendentes do estado do
Rio. Por meio de seu site, ele oferece a possibilidade para que pesquisadores de diversas áreas possam propor arquivos, exposições
e galerias virtuais com o objetivo de tornar
públicas tais pesquisas e arquivos. O material
é composto por recortes de jornais, cartas,
atas, fotografias, vídeos, receitas culinárias,
cantigas, gravações de eventos culturais etc.
Vinculado ao Instituto de Ciências
Sociais (ICS-UERJ), o projeto de extensão
foi iniciado pela Prof.ª. Drª Myrian Sepúlveda dos Santos (ICS/UERJ) em 2010, a
partir das articulações do Prof° Livio Sansone da Universidade Federal da Bahia.
Desde então a galeria Rio de Janeiro não
para de ganhar colaboradores de diversas
instituições através da cessão de arquivos
digitais públicos e privados. Por se tratar
de uma coordenação colegiada, cada acadêmico envolvido traz uma contribuição
oriunda de seus respectivos trabalhos para
o museu. Como, por exemplo, a exposição virtual “A Ressurreição da Capoeira na
Imprensa Carioca”, fruto do arquivo digital “Memórias da Capoeira” proveniente do
trabalho dos pesquisadores Gabriel da Silva
Vidal Cid (IESP/UERJ) e Mauricio Barros
de Castro (ART/UERJ).
O projeto oferece a oportunidade para
que diversos pesquisadores de outras instituições e unidades possam propor e curar
galerias e acervos no site de forma interdisciplinar. Além da articulação com diversos
pesquisadores pelo Brasil, ele também dialoga com instituições internacionais através
de parcerias, como a realizada em 2014 com
o Museo Casa de África em Havana (Cuba)
para a realização do simpósio “Memorias de
la Esclavitud y Herencia Africana: Brasil y
Cuba”. O evento foi realizado no mesmo
ano no Centro Histórico de Havana e na
cidade de Matanzas em Cuba e, depois, disponibilizado no site como arquivo.

Parte da coordenação do Museu Afrodigital se reúne em lançamento do livro “Nos quintais do samba da Grande
Madureira – Memória, história e imagens de ontem e hoje”. A partir da esquerda: Ana Paula Pereira da Gama Alves Ribeiro,
Mauricio Barros de Castro, Gabriel da Silva Vidal Cid, Maria Alice Rezende Gonçalves e Myrian Sepúlveda dos Santos.

Por desenvolverem pesquisas extremamente ricas, muito dessas produções acabam
tendo como consequência um material editorial de excelência. Um dos últimos trabalhos
do projeto é relacionado ao samba de Madureira. Tema estudado por todos os coordenadores e que acabou originando o livro “Nos
quintais do samba da Grande Madureira
– Memória, história e imagens de ontem e
hoje” pela editora Olhares em 2016 e foi
desenvolvido através de edital da FAPERJ.
Segundo a coordenadora Maria Alice
Rezende Gonçalves (EDU/UERJ) “A gente
vem recontando a história da cidade a partir
das etnicidades, muito recentemente, esses
espaços são redescobertos inclusive valorizados e chamados de territórios afro brasileiros, ou afro carioca. Então a gente tem
essa produção no recontar da história, da
participação do negro na história da cidade,
na história do estado e na história do país.
Isso tem a ver com a mudança de perspectiva na visão que se tem da composição do
povo brasileiro”.
Atualmente, o Museu Afrodigital do Rio
de Janeiro possui uma coordenação multidisciplinar, composta por acadêmicos

de diversos institutos da UERJ, como Ana
Paula Pereira da Gama Alves Ribeiro (FEBF/
UERJ); Gabriel da Silva Vidal Cid (IESP/
UERJ); Guilherme Ferreira Vargues (EDU/
UERJ); Maria Alice Rezende Gonçalves
(EDU/UERJ); Maurício Barros de Castro
(ART/UERJ) e Myrian Sepúlveda dos Santos (ICS/UERJ). Também participam colaboradores de diversos estados e instituições,
o que transforma o Museu em um grande
espaço aberto para produção de pesquisa
acadêmica sobre o tema.
Hoje, além do Museu Afrodigital Galeria Rio, existem ações semelhantes em mais
3 estados: Bahia, Maranhão e Pernambuco. Todos eles, inclusive o desenvolvido
pelo grupo de extensão da UERJ, nasceram como fruto da iniciativa coordenado
pelo Prof° e antropólogo Livio Sansone
da UFBA, ao estimular a criação de acervos e exposições digitais sobre a memória
dos povos africanos e seus descendentes em
todo país. Os arquivos digitais do Museu
Afrodigital Rio estão disponíveis no endereço (www.museuafrorio.uerj.br/), onde
também pode-se acessar os projetos desenvolvidos nos outros estados.
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AGENDA

SEGUNDA, DIA 17
 CURSO PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES: estão abertas as
inscrições para o curso “Psicologia nas Organizações - O Processo de Seleção de Pessoas”. O curso, voltado para interessados na área de Gestão de pessoas que estejam cursando
graduação ou com nível superior completo, visa fornecer
conhecimentos básicos sobre o Processo de Seleção de Pessoas, destacando as contribuições da Psicologia do Trabalho
e das Organizações. As inscrições vão até hoje (17) e devem
ser realizadas através do site www.cepuerj.uerj.br.

Distância (EAD) “Estatística Espacial e Geoestatística”.
O curso tem como público alvo analistas e estudantes que
desejem aplicar conceitos de estatística espacial, incluindo
geoestatística, em análises espaciais e tem como objetivo
introduzir o aluno aos fundamentos e às principais técnicas
de análise estatística espacial como semivariograma, krigeagem, hot spot, isotropia e clusters. Ao final do curso o aluno
será capaz de aplicar ferramentas diversas para análises geográficas. Mais informações e inscrições podem ser acessadas
no site: www.cepuerj.uerj.br.

DOMINGO, DIA 23

QUINTA, DIA 20
 CURSO DE PREVISÃO DE DEMANDA: terminam hoje as
inscrições para o curso “Previsão de Demanda”, oferecido
pelo Departamento de Engenharia Industrial, da Faculdade
de Engenharia (DEIN/FEN). O curso tem como público
alvo, profissionais graduados ou graduandos em engenharia
e Administração. O objetivo é apresentar uma visão geral
e os métodos quantitativos para previsão de demanda. As
aulas serão ministradas no Laboratório de Informática do
DEIN, localizado no Pavilhão Reitor João Lyra Filho, 5º
andar, Bloco A, Sala 5.030. Mais informações e inscrições
podem ser acessadas no site: www.cepuerj.uerj.br.

SEXTA, DIA 21
 MESTRADO EM ENGENHARIA ELETRÔNICA: encerram-se,
hoje, as inscrições para o curso de Mestrado em Engenharia
Eletrônica, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Eletrônica da Faculdade de Engenharia (PEL/FEN).
O curso é voltado para aqueles que possuem diploma de graduação plena em Engenharia, Ciências Exatas ou áreas afins,
outorgado por Instituição de Ensino Superior (IES) oficial ou
reconhecida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), e
tem como objetivo a promoção de aprimoramento científico,
visando à formação de docentes, pesquisadores e profissionais
altamente qualificados para o desenvolvimento de atividades
científicas e tecnológicas no campo da Engenharia Eletrônica.
Inscrições deverão ser realizadas no site: www.cepuerj.uerj.br.

SÁBADO, DIA 22
 CURSO DE ESTATÍSTICA ESPACIAL E GEOESTATÍSTICA:
começam hoje as inscrições para o curso de Ensino a

 CURSO DE LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: começam hoje as inscrições para o curso “Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos”. O curso é voltado
para profissionais de nível gerencial e técnico com formação
superior em Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Análise de Sistemas e outras áreas afins, e tem por
objetivo apresentar uma concepção integrada da logística,
habilitando os profissionais para agirem estrategicamente
em relação aos desafios da logística para as redes de suprimentos. Mais informações e inscrições estão disponíveis no
site: www.cepuerj.uerj.br.
 ROTEIRO COPACABANA, A PRINCESINHA DO MAR: o
Núcleo de Estudos sobre Geografia Humanística, Artes e
Cidade do Rio de Janeiro (NeghaRIO) promove, nesta terça
feira, o circuito “Copacabana, a Princesinha do Mar e de
Braguinha - Meio século de sucesso”. Interessados devem
estar às 17h no ponto de encontro, na Rua Barata Ribeiro
com Rua Prado Júnior e Avenida Princesa Isabel. Inscrições
não são necessárias e, em caso de tempo chuvoso, o roteiro será
reagendado. Mais informações no site www.roteirosdorio.com.
ou pelo telefone 98871-7238 (WhatsApp).
 ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DO PETRÓLEO E GÁS:
estão abertas as inscrições para o curso de especialização
em Engenharia do Petróleo e Gás Natural, oferecido pela
Faculdade de Engenharia (FEN). O curso destina-se, preferencialmente, àqueles que possuem diploma de graduação plena em Engenharia, Geologia, Química, Oceanografia, Estatística, Matemática, Geografia, Administração,
Economia e Contabilidade, e tem como objetivo atualizar tecnologicamente nos aspectos referentes à Engenharia de Petróleo, preparar para o desempenho de novas funções gerenciais dentro da estrutura organizacional de uma
empresa petrolífera e dar uma visão técnica global do processo produtivo do petróleo. Inscrições deverão ser realizadas no site: www.cepuerj.uerj.br.
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