Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2013.

IFRJ realiza pesquisa sobre os impactos
culturais da instalação das UPPs
O campus Rio de Janeiro organiza, desde
agosto, uma pesquisa institucional intitulada
“Cultura Pacificada? Uma análise dos impactos culturais da instalação das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs)”. A pesquisa é
coordenada por Pâmela Passos, professora
do campus, Talita Cairrão, bolsista do PIBIC e
aluna do curso de Produção Cultural do IFRJ,
e Alice Braga, bolsista do PIBIC Jr e aluna do
curso técnico em Biotecnologia.
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‘Política cultural com as
periferias’ será lançado
no próximo dia 16

Segundo Pâmela, a idéia para o início do
trabalho veio a partir do desdobramento da
A UPP do Santa Marta foi a primeira a ser instalada,
pesquisa sobre o papel social das lan houses
em 2008 (Foto: André Sampaio)
em favelas, financiado pelo IFRJ no período
de 2009 a 2013, e da realização do curso
“Periferias em Cena”, custeado pela Proex
em 2010. “As experiências durante estes projetos nos proporcionaram indagações que se desdobraram em um novo projeto de pesquisa”, disse.
A pesquisa tem como objetivo refletir acerca da cultura e do controle social, tendo como
ênfase as comunidades pacificadas. Além disso, de acordo com Pâmela, o projeto permite a
aproximação da Instituição com os territórios pacificados, gerando reconhecimento do IFRJ
na produção acadêmica no campo das ciências humanas.

Clique e saiba mais

http://www.ifrj.edu.br/noticias/ifrj-realiza-pesquisa-sobre-os-impactos-culturais-da-instalacao-da-upps

Campus Arraial do Cabo sedia encontro regional de
educação profissional e tecnológica

O “Espaço de Diálogos” foi o destaque em todos
os dias de evento

Clique e saiba mais

O I Encontro de Educação Profissional e
Tecnológica Federal da Região dos Lagos
promoveu integração e troca de informações entre o Instituto Federal Fluminense
(campus Cabo Frio), o Instituto Federal do
Rio de Janeiro (campus Arraial do Cabo) e
o Instituto Politécnico de Cabo Frio (UFRJ).
O evento aconteceu entre os dias 2 e 5 de
dezembro e debateu experiências e possíveis soluções para questões institucionais
da prática pedagógica, da gestão acadêmica e da formação docente.

http://www.ifrj.edu.br/noticias/i-encontro-de-educacao-profissional-e-tecnologica-federal-da-regiao-dos-lagos

Acontece na próxima segunda-feira, dia 16
de dezembro, às 19h30, o lançamento do
livro “Políticas Culturais com as Periferias:
práticas e indagações de uma problemática
contemporânea”, organizado pelas pesquisadoras Aline Dantas, Marisa S. Mello e Pâmella Passos.
O livro, que será distribuído gratuitamente no
dia do lançamento, é um desdobramento do
Projeto Periferias em Cena, desenvolvido pelo
IFRJ, no campus Rio de Janeiro.
O Curso de Formação de Agentes Culturais
Populares ‘Periferias em cena’ qualificou jovens e adultos moradores de espaços populares que desenvolvem atividades no campo
da arte e da cultura (artistas e produtores
culturais dos campos da música, dança, audiovisual, artes plásticas, artesanato, teatro e
“animadores culturais”).
O evento acontecerá na Biblioteca do campus
Rio de Janeiro, Rua Senador Furtado, 121,
Maracanã.

