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IFRJ receberá audiência da Comissão Estadual da Verdade
sobre a Escravidão Negra no Brasil
Encontro será no campus Eng. Paulo de Frontin, que também vai ser palco de uma mostra sobre
Martin Luther King
O campus Eng. Paulo de Frontin do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) vai sediar, no
próximo dia 27, a 4ª audiência pública da Comissão Estadual da Verdade sobre a Escravidão
Negra no Brasil (CEVENB), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Solicitado pelo Núcleo de
Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do campus, o encontro abordará, entre outros
temas, crimes cometidos contra negros e negras, e a resistência à implantação da Lei nº
10.639/03, que trata do ensino da história da África e do negro, obrigatório nas escolas de todo o
país.
A Comissão trabalha sobre três perguntas: quais foram, por quem foram e como foram cometidos
os crimes que tornaram realidade a escravidão negra no Brasil. A audiência está marcada para
as 14h.
Martin Luther King: legado e inspiração
No mesmo dia, o campus também recebe uma exposição sobre Martin Luther King, um dos mais
importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos,
assassinado em 1968. A exposição, que começa às 13h30, tem a curadoria do Consulado Geral
dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro.

Campus Rio de Janeiro promove ‘Tarde de Alimentos’ para
esclarecer objetivos do curso
O campus Rio de Janeiro realizou a sua primeira “Tarde de Alimentos” no dia 24 de julho. O
objetivo era esclarecer dúvidas sobre o curso técnico em Alimentos, e instruir e promover a
integração entre os discentes. Cerca de 260 pessoas, entre alunos, docentes e servidores,
puderam acompanhar as diversas atividades propostas.
O dia temático, desenhado pela coordenação do curso, foi organizado pelos próprios estudantes,
sob a orientação dos professores Janaína Nascimento e Fabio Macedo, coordenadora e vicecoordenador do curso, respectivamente. O evento foi realizado no auditório Clóvis Salgado.
Leia mais.

Projeto de professor do IFRJ é contemplado em edital da
FAPERJ
Um projeto sobre análise do uso de vídeos como ferramenta complementar no ensino de
ciências, coordenado pelo professor Marcus Vinicius da Silva Pereira, do campus Rio de Janeiro,
foi contemplado no edital Jovem Cientista do Nosso Estado, da Fundação Carlos Chagas Filho
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
A lista completa, com todos os projetos contemplados, pode ser acessada aqui.

Leia também!
Ministro da Educação assina acordos para cooperação em educação profissional com governo
da Alemanha
Gênero e diversidade sexual são temas de roda de conversa no campus Duque de Caxias
Oficina de Pintura em Aquarela Botânica é realizada em Pinheiral
Questão ambiental movimenta debate no campus Arraial do Cabo
Campus Volta Redonda desenvolve projeto de leitura
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