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O Conselho Regional de Óptica e Optometria do Estado do Rio de Janeiro – COOERJ
está, há algum tempo, articulando com universidades da região a abertura de um curso
superior de optometria. Hoje existem três faculdades de optometria no Brasil, em Canoinhas
– SC, uma em Mogi das Cruzes- SP, e outra em Paulista – PE. A abertura de uma graduação
em optometria no estado do Rio de Janeiro trará muitos benefícios à essa profissão que cresce
cada vez mais com o passar do tempo e também para os interessados em se tornarem
profissionais da área.

Uma universidade interessada na abertura do curso solicitou, ao COOERJ, uma
pesquisa que traga dados estatísticos sobre interessados no curso. Tendo em vista que
interessados na profissão saem do estado do Rio para estudarem tanto em Santa Catarina
quanto em Pernambuco, é fato de que um curso em nosso estado terá público suficiente para
atender às necessidades da instituição envolvida.

Porém, o COOERJ não possui caixa para bancar sozinho a pesquisa, que teve como
cotação mais barata o valor de R$15000,00. Dessa forma, criamos uma forma de arrecadação
de fundos por colaboração voluntária onde qualquer um pode fazer sua doação. Nossa
vakinha

pode

ser

acessada

no

site

vakinha

através

do

link

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/abertura-do-curso-optometria-em-universidade

Você, interessado em ajudar, faça sua contribuição! Nossa
arrecadação vai até dia 31/07/16

