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II Flidam termina
neste sábado

Segunda edição do Flidam recebeu artistas e pensadores da cultura
afro-brasileira

O IFRJ é um dos
organizadores do II
Festival Literário
Internacional da Diáspora
Africana de São João de
Meriti, o Flidam, que
termina neste sábado, 22
de novembro. Em quatro
dias, uma série de debates
e atrações culturais sobre
a cultura afro-brasileira
movimentou a Baixada

Fluminense.
Escritores, artistas e pensadores do Brasil e do exterior discutiram temas como racismo,
panoramas da literatura, do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, das políticas de promoção
da igualdade, entre outros assuntos. O Flidam é realizado em parceria entre o IFRJ, a Prefeitura
Municipal de São João de Meriti e a Academia de Letras e Artes de São João de Meriti (ALASJM).
Entre os participantes do festival, esteve a artista Toni Blackman, poetisa e ativista da cultura hip
hop americana, e dona de vozinfluente no cenário cultural dos Estados Unidos. Ela, que foi
nomeada pela AOL Black Voices "uma das 10 principais líderes femininas afro-americanas da
próxima geração", falou sobre poesia e artes literárias no dia 18.
Confira fotos do evento na fanpage do Facebook "Flidam Diáspora Africana".

IFRJ recebe novos servidores
O reitor do IFRJ, professor Paulo Assis, deu posse a nove professores na tarde do dia 18 de
novembro. A cerimônia foi realizada na sala de reunião, no terceiro andar.
Veja quem são os novos servidores do IFRJ:
Felipe Costa de Paiva, campus São Gonçalo.
Leandro Cunha, campus Volta Redonda.
Joyce Barbosa Salazar e Maria Lúcia Mendonça, campus Rio de Janeiro.
Rycharda Clayde, Jucilene Braga, Letícia Ferreira e Bianca Ferreira, campus Paracambi.
Thomas Fejolo, campus Pinheiral.

Projeto do IFRJ é aprovado na FAPERJ
Desenvolvido no campus Rio de Janeiro, o projeto "Espaço de Divulgação e Elaboração de Jogos
Didáticos - Parceria Núcleo de Ensino de Divulgação de Ciências (NEDIC - IFRJ) & Espaço Ciência
Viva (ECV)", elaborado para edital da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), foi aprovado no dia 13 de novembro.
O projeto, contemplado pelo edital “Apoio à Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia no
Estado do Rio de Janeiro – 2014”, contará com a participação e colaboração das professoras Lívia
Nicolini, Neusa Pereira Arruda, Rosentony R. Bouhid, Luciana Barbosa Reis e do professor Thiago
Saide, além de bolsistas de iniciação cientifica do NEDIC e alunos da pós-graduação lato sensu
em Ensino de Ciências. A coordenação é da professora Tânia Goldbach.
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