
O que é a Universidade Comunitária da 
Zona Oeste?

Quem integra a Universidade 
Comunitária?

 É um espaço de formação, diálogo, articulação, 

promoção e apoio às iniciativas de organizações, 

coletivos e movimentos socioculturais presentes na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro.

	 Tem	 a	 finalidade	 de	 instalar	 dinâmicas	 de	
trabalho	 colaborativo,	 fomentar	 o	 intercâmbio	 e	 a	
troca de experiências, valorizar e dar visibilidade 

às experiências, saberes e fazeres produzidos nas 

comunidades locais.

 Envolve um conjunto de iniciativas coordenadas 

pelo Instituto Rio.

 A Universidade Comunitária é uma rede de 

redes integrada pela Rede de Parceiros e pela Rede 

Instituto Rio.

 A Rede de Parceiros é formada por instituições 

do poder público, da sociedade civil e da iniciativa 

privada que atuam na região: universidades, 

associações comerciais, empresas, órgãos de 

governo e agências de desenvolvimento.

 A Rede Instituto Rio envolve lideranças, 

movimentos, organizações e coletivos de base 

comunitária que atuam nas diversas regiões da Zona 

Oeste.

 As organizações apoiadas constituem Polos da 

Universidade Comunitária e atuam na execução de 

propostas	tanto	no	âmbito	das	comunidades	 locais,	
como no fortalecimento das organizações e grupos 

da Rede Instituto Rio.



Quais os objetivos da Universidade 
Comunitária?

A comunicação permanente é uma das estratégias 
chave das atividades da Universidade Comunitária 
e todas as iniciativas e programas são divulgados 
através de diversas plataformas:

www.institutorio.org.br

www.universidadecomunitariazo.com.br

facebook.com/groups/institutorio

facebook.com/institutoriorj

institutorio@institutorio.org.br youtube.com/channel/UCXDr9lbjZdDAaNrgDbmZJBg

Que atividades promove a Universidade 
Comunitária?

Quem pode participar da Universidade 
Comunitária?

 Contribuir com o processo de desenvolvimento 

comunitário e sociocultural da Zona Oeste do Rio 

de Janeiro e com a construção e dinamização de 

agendas propositivas para a região;

 Promover a construção de um espaço público — 

aberto e democrático — de acesso e produção de 

conhecimentos;

 Valorizar as experiências comunitárias e promover 

a autonomia e fomento às singularidades dos saberes 

e fazeres locais;

 Promover o desenvolvimento local e comunitário 

através da criação de parcerias e instalação de pontes 

entre agentes e atores locais junto às organizações 

da sociedade civil, da iniciativa privada e órgãos do 

poder público.

 A Universidade Comunitária procura alcançar e 

atender as comunidades e moradores da Zona Oeste 

através do apoio às organizações de base comunitária 

localizadas	nas	diversas	regiões	e	áreas	geográficas	e	
da articulação com parceiros locais.

 As atividades promovidas apontam para:

 Promover, dinamizar e divulgar atividades e 

eventos culturais e encontros de formação continuada 

organizadas por diversos atores que atuam na Zona 

Oeste;

 Organizar e coordenar de forma períodica reuniões, 

fóruns, workshops, seminários, ciclos de debates 

sobre temáticas referentes a:

 Organizações e coletivos da sociedade civil, 

movimentos sociais e culturais, lideranças 

comunitárias, instituições que atuam em diversas 

áreas, empresas e associações da iniciativa privada, 

órgãos do poder público e indivíduos, moradores 

da região preocupados e interessados em contribuir 

com o desenvolvimento da Zona Oeste.

 Para participar das atividades da Universidade 

Comunitária e receber informações sobre a 

programação e eventos, os interessados podem entrar 

em contato por e-mail (institutorio@institutorio.org.

br) para receber o nosso boletim e acompanhar 

as notícias através das diversas plataformas de 

comunicação.

Ações 
Afirmativas; Raça, 

Gênero e Protagonismo 
Jovem; Economia Criativa e 

Solidária; Arte e Cultura; Geração De 
Trabalho e Renda; Tecnologias Sociais; 

Desenvolvimento Comunitário 
e Institucional; Direitos Humanos, 
Justiça Social e Cidadania; Direitos 
Sexuais e Reprodutivos; Comunicação 
Comunitária e Acesso Às Tecnologias 

Digitais; Educação Afirmativa e 
Comunitária; Desenvolvimento 

Socioambiental; Esporte 
e Saúde.



 O Instituto Rio é uma fundação comunitária 

criada no ano 2000 com o objetivo de apoiar 

e fortalecer iniciativas que promovem o 

desenvolvimento social da Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro. É a primeira fundação comunitária do 

Brasil que, constituída como OSCIP (Organização  da 

Sociedade Civil de Interesse Público), trabalha com 

foco no empoderamento das comunidades locais, 

na mobilização e articulação de atores estratégicos 

presentes no território, na articulação de parcerias e 

redes	colaborativas	e	na	qualificação	da	atuação	de	
lideranças, organizações sociais e coletivos de base 

comunitária.

A Universidade Comunitária...

“Representa a união de iniciativas sociais.”

“É ter paixão pela causa.”

“Valoriza saberes de cada um dos membros. A sua 

vocação é tornar o conhecimento acessível.”

“Significa	reunir	e	colaborar	com	as	próprias	
experiências.”

“É um espaço de oportunidades, um espaço 

democrático e comunitário.”

“É expansão. É uma grande teia onde todos podem 

contribuir com seus conhecimentos.”

“Significa	aprender,	trocar	e	compartilhar	as	
dificuldades	e	as	experiências	de	cada	um,	criar	

articulações. Buscar novos saberes.”

“É uma experiência coletiva, é um processo de 

construção permanente. É incomodação, é vivencia. 

Implica a construção coletiva de um novo paradigma 

para se pensar em movimento social.”


