Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2014.

Programa Mulheres Mil: campus Paracambi
forma mais uma turma
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Alunos do campus Nilópolis
organizam exposição sobre o
movimento funk

A cerimônia de formatura da turma 2013.1
do Programa Mulheres Mil do campus Paracambi foi realizada no dia 17 de janeiro. A
solenidade de colação de grau do curso de
Costureiro Industrial de Vestuário contou com
a presença de autoridades do município, diretores e professores do campus e familiares
das formandas.

Diretor de Apoio Técnico à Educação, Ivan de Oliveira parabeniza as formandas
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A diretora-geral Cristiane Henriques abriu a
cerimônia destacando uma das características
do curso e do Programa. “Esse curso nos humaniza muito. Ele é específico para mulheres
com vulnerabilidade social para que consigam
se inserir no mercado de trabalho”, explicou.
Para a aluna Ângela Maria Neves, o sonho
que parecia distante se tornou realidade. “Me
sinto realizada e feliz. Sempre quis me aperfeiçoar e pensei que não conseguiria. Agora
estou completa”, contou a formanda.
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Campus São Gonçalo poetiza em
Minas Gerais
Coordenados pela professora de Língua Portuguesa Ângela Coutinho, alunos do campus
São Gonçalo viajaram a cidades históricas
de Minas Gerais para pesquisar e apresentar obras de poetas mineiros, como Cláudio
Manoel da Costa e Carlos Drummond de
Andrade. A visita, realizada nos dias 1º e 2
de fevereiro, faz parte do projeto “Proposta
Modernista de Independência Cultural do
Brasil: Redescobrimento do Brasil pela Via
Cultural de Minas Gerais – Visita às cidades
de Ouro Preto e Congonhas do Campo”, que
tem como método a pesquisa bibliográfica e
apresentação nos espaços culturais visitados.
Clique e saiba mais

Exposição de fotografias foi uma das atrações da mostra

O campus Nilópolis recebeu, nos dias
30 e 31 de janeiro, a exposição “Juntos e misturados”, com fotografias de
Maria Buzanovsky. A mostra aconteceu no pátio do campus, reunindo
cerca de 120 pessoas, entre docentes
e alunos.
A fotógrafa Maria Buzanovsky desenvolveu uma exposição junto a
APAFUNK, que mostra um pouco do
universo do funk. Durante o evento,
também aconteceu apresentação de
dançarinos do passinho, ativistas e
simpatizantes do movimento. A exposição foi organizada pelos alunos de
Bacharelado em Produção Cultural
Talita Cairão, Elaine Rosa, Bárbara
Azevedo, Geysa Passos, Caren Honiqui, e orientada pelo Professor João
Guerreiro.
“Através da fotografia, pretendo
compartilhar um novo olhar que se
volta para o movimento, cujos funkeiros, sob a forma de uma Associação,
passaram a se mobilizar e lutar por
seus direitos”, diz Maria.
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Alunos fizeram pesquisas e apresentações em espaços
históricos de Minas Gerais
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