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VIII JIT acontece nesta terça-feira
Campus Nilópolis sediará a oitava edição da mostra de projetos
de pesquisa do IFRJ
Os “Cavaleiros da Liberdade” desafiavam a
política de segregação de estados americanos

Exibição do filme
Freedom Riders e debate
divulgam o II FLIDAM

A VIII Jornada Interna de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRJ (VIII JIT) vai
reunir e apresentar, no próximo dia 10,
no campus Nilópolis, trabalhos desenvolvidos por alunos dos campi do Instituto
no último ano. Os projetos fazem parte
dos Programas Institucionais de Iniciação
Científica e Tecnológica do IFRJ (PIBICT),
coordenados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proppi).

Serão expostos, em comunicações orais e
pôsteres, trabalhos das áreas de Ciências
Agrárias, Biológicas, da Saúde, Humanas, Exatas e da Terra, Sociais Aplicadas,
Linguística, Letras e Artes, Multidisciplinares e Engenharias.
A programação completa da VIII JIT
pode ser encontrada na página www.ifrj.
edu.br/node/2073.

I Semana do Meio Ambiente no
campus Rio de Janeiro
Entre os dias 29 e 31 de maio foi realizada a I Semana do Meio Ambiente no IFRJ
- campus Rio de Janeiro. A idealização e
realização do evento foram feitas pelos
alunos participantes do Boletim do Meio
Ambiente – um periódico produzido por
docentes e discentes do IFRJ, que aborda
questões científicas ligadas ao socioambientalismo. Em sua primeira edição, estudiosos conceituados palestraram e debateram questões diversas dentro do assunto.

Clique e saiba mais
www.ifrj.edu.br/riodejaneiro

Alunos puderam interagir
com animais
silvestres

Como parte do II Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de
São João de Meriti (FLIDAM 2014),
aconteceu na última segunda-feira,
dia 2 de junho, a exibição do filme
“Freedom Riders – passageiros da
liberdade,” no Cineclube do Cinema
de Guerrilha da Baixada, em São
João de Meriti.
Após a exibição do filme do diretor
Stanley Nelson, aconteceu um debate, mediado pelo vice-cônsul dos
Estados Unidos John P. Callan, que
respondeu às perguntas do público
presente.
O filme narra a história dos “Freedom
Riders” (Cavaleiros da Liberdade),
ativistas do movimento dos direitos
civis nos Estados Unidos durante a
década de 60. O grupo viajava pelo
transporte interestadual americano
do segregado sul dos EUA, a fim de
desafiar as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos e exigir igualdade de acesso nos transportes públicos, restaurantes e salas de espera.
Estiveram presentes no evento, a convite do diretor-geral do campus Engº
Paulo de Frontin, Rodney Albuquerque, o especialista em assuntos culturais do Consulado Geral dos Estados
Unidos, Victor G. Tamm; a Adida
Cultural do governo norte americano, Jessica Simon; e o vice-cônsul da
seção política e econômica do Consulado Geral dos Estados Unidos da
América, John P. Callan. O evento
contou ainda com a presença de autoridades, como o deputado estadual
Marcelo Simão.

