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Teatro no campus
Nilópolis: peças falam
sobre desigualdades e
intolerância

Espetáculo encenado no dia 30 de março foi resultado de
curso de Extensão

Individualismo, racismo, machismo
e intolerância religiosa foram
algumas das questões atuais
abordadas em cinco peças
montadas pelo grupo do curso de
Extensão "Teatro e sociedade", do
campus Nilópolis, no dia 30 de
março.

Coordenado pelo professor de
Educação Física Sandro Justo, o grupo – composto por alunos do ensino médio e técnico, da
graduação e por pessoas de fora do campus - criou um espetáculo teatral para refletir sobre
temas que tocam diretamente a sociedade atual.
"[O projeto] faz com que os alunos tenham consciência que arte e cultura são essenciais (e não
secundárias) em sua formação, caso pensemos numa formação humana de fato integrada e
plural”, avalia o professor Justo.
Leia mais.

Campus Arraial do Cabo
organiza palestras sobre
perigos do Aedes aegypti
O campus Arraial do Cabo foi palco de
uma série de palestras sobre os riscos
provocados pelo mosquito Aedes aegypti.
O evento, que teve uma plateia formada
por servidores e alunos, foi realizado no
dia 6 de abril.
Foram três palestras, realizadas nos turnos
da manhã e tarde, para que alunos de todos os períodos, cursos e turnos tivessem a
oportunidade de assistir. O palestrante, Bruno Fraga, médico do trabalho do campus,
exemplificou os principais sintomas de zika, dengue e chikungunya.
Leia mais.

Encontro marca início das
aulas do Pronatec-Mulheres
Mil em Belford Roxo
Mãe de quatro filhos e avó de um neto, Natália
Martins foi a primeira aluna a se inscrever no
curso de Assistente Administrativo pelo
Pronatec-Mulheres Mil do IFRJ - campus Belford
Roxo. Ao lado de novas colegas de classe, ela
esteve na aula inaugural de três turmas do
programa na noite da última sexta-feira, 1º de
abril, no CIEP Constantino Reis, no município da Baixada Fluminense. O programa ofertará
cursos de formação inicial e continuada – assistente administrativo, auxiliar de arquivos e
recursos humanos – a cerca de 70 mulheres em situação de vulnerabilidade social.
Leia mais.

Leia também!
Troca de horário das aulas da pós-graduação tem impacto positivo no campus Volta Redonda
Alunas do Movimento Charis Teatral se formam no campus Realengo
Exposição “Retratos” reúne fotografias feitas durante oficina
O ‘Poderoso Chefão’ está no campus Nilópolis
Palestra “Dengue, Zika e Chikungunya: Epidemiologia e Diagnóstico Laboratorial” em Duque de
Caxias
I Encontro Luso Brasileiro de Motivação e Estratégias de Aprendizagem em Contexto
Educacional no campus Rio de Janeiro
Workshop de Apresentação Acadêmica em Inglês é realizado no campus Pinheiral
Aula inaugural dos mestrados acadêmico e profissional do campus Nilópolis aborda a trajetória
dos egressos
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