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Pesquisadores, estudantes e gestores 
ambientais terão a oportunidade de partici-
par por três dias de um workshop onde irão 
conhecer de perto o trabalho realizado ao 
longo de 20 anos pelo Centro de Estudos 
Ambientais e Desenvolvimento Sustentá-
vel (CEADS), localizado na Vila de Dois 
Rios, na Ilha Grande. 

O evento acontecerá entre os dias 28 e 30 
de novembro, e as inscrições poderão ser 
feitas até 10 de novembro. 

De acordo com a organização, a ofi cina foi 
concebida para promover o intercâmbio 
entre pesquisadores de diversos campos 
e setores, enrique-
cendo ainda mais 
o debate sobre as 
pesquisas que o 
CEADS realiza 
na região há duas 
décadas. 

Os trabalhos expos-
tos terão temáticas 
como Ecossiste-
mas e Biodiver-
sidade; Educação 
Ambiental; Geoci-
ências; Mudanças 
Climáticas; Ges-
tão Ambiental e 
Turismo. 

“O objetivo é com-
partilhar técni-
cas, metodologias 
e resultados entre 
diferentes grupos de 

pesquisa, assim como identifi car questões 
que poderão gerar novos projetos, pesquisas 
e parcerias”, informam os organizadores.

 O evento é destinado a pesquisadores, 
estudantes de graduação e pós-graduação, 
gestores públicos, funcionários do INEA 
e de outros órgãos públicos e instituições 
da região da Baía da Ilha Grande. Será rea-
lizado na sede do Parque Estadual da Ilha 
Grande, na Vila do Abraão, Ilha Grande, 
Município de Angra dos Reis.

Para inscrições, submissões de trabalhos 
e mais informações acesse www.meioam-
bienteuerj.com/agendese.asp.

Workshop foi concebido 
para promover o 
intercâmbio entre 
pesquisadores de 
diversos campos e 
setores, enriquecendo 
ainda mais o debate sobre 
as pesquisas que o CEADS 
realiza na região

Trabalhos expostos terão temáticas como Ecossistemas e Biodiversidade; Educação Ambiental; 
Geociências; Mudanças Climáticas; Gestão Ambiental e Turismo
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TEATRO ODYLO COSTA, FILHO APRESENTA O  
RECITAL-PALESTRA AFRICANIAS

Como parte das atividades do mês da Consciência Negra, 
o Teatro Odylo Costa, filho recebe nesta segunda-feira, 5 
de outubro, às 19h, o recital-palestra Africanias. A ativi-
dade, que é mais uma edição do ConcertUERJ, contará 
com apresentações que abordarão a influência africana na 
música erudita brasileira. A entrada é franca e a classifi-
cação indicativa é livre. Além disso, serão emitidos com-
provantes de participação em atividades complementares 
acadêmico-científico-culturais.
Na apresentação, estarão presentes o violinista Fábio 
Adour e o percussionista Eduardo Lyra. Além disso, 
os alunos bacharéis em canto da UFRJ e da FAE-
TEC, com orientação dos professores Andrea Adour 
e Jonas Maia, farão interpretação que evidenciam a 
presença do legado africano na cultura brasileira.

Durante o século XVI, os portugueses, através do 
seu sistema colonizador, escravizaram a mão de 
obra de negros e índios. Os povos africanos foram 
retirados de sua terra natal e obrigados a aban-
donar a própria cultura sendo impelidos a novos 
comportamentos. Os negros escravizados busca-
vam manter vivas suas origens através de cantos, 
melodias e tambores.
Neste sentido, o evento busca relembrar a pre-
sença africana na música brasileira. A realiza-
ção desse recital-palestra é uma ação do grupo 
de pesquisa Africanias do Programa de Pós-Gra-
duação em Música (PPGM) da UFRJ, que conta 
com a participação de pesquisadores de diferen-
tes áreas e instituições.

Evento tem como proposta mostrar a influência da cultura africana na música brasileira

AGENDA SEMANAL 5 A 11 DE NOVEMBRO
 �SEGUNDA, DIA 5

 � RECITAL: O Teatro Odylo Costa, filho recebe às 
19h, mais uma edição do projeto ConcertUERJ com o 
“Recital-Palestra Africanias”. No mês da Consciência 
Negra, o evento apresenta uma proposta de compreen-
são da presença africana na música brasileira. A entrada 
é gratuita e a classificação é livre.

 � SIMPÓSIO: O Instituto de Psicologia promove, 
entre os dias 5 a 7 de novembro, o “Simpósio de Psica-
nálise: a Psicanálise e os paradoxos da política da dife-
rença”. O evento é destinado para profissionais da área, 
estudantes de pós-graduação e de graduação e interes-
sados no tema. O simpósio será constituído de plená-
rias e mesas simultâneas. Haverá inscrições no local. A 
abertura das atividades será realizada na Capela Ecu-
mênica. Mais informações: bit.ly/2Q9bMqP.

 �TERÇA, DIA 6
 � SEMINÁRIO: Acontece nesta terça, a partir das 

8h30, o I Seminário da Liga Acadêmica de Saúde Men-
tal de Enfermagem. A programação conta com mesas-
-redondas sobre a luta antimanicomial, sistema carce-
rário, racismo, descriminalização das drogas e saúde 

mental. O evento será realizado na Faculdade de Enfer-
magem, localizada no Boulevard 28 de setembro, 157. 
Mais informações e inscrição acesse: bit.ly/2DguQkf

 �QUINTA, DIA 8
 � CURSO: Estão abertas as inscrições para o curso de 

Fotografia Ambiental, que  tem como objetivo capaci-
tar os interessados a dominar e explorar ao máximo o 
potencial dos equipamentos fotográficos disponíveis. O 
conteúdo será dividido em prático e teórico com ati-
vidades pela manhã, à tarde e à noite. As aulas serão 
realizadas no Centro de Estudos Ambientais e Desen-
volvimento Sustentável da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (CEADS), na Praia de Dois Rios, Ilha 
Grande, em Angra dos Reis. Mais informações e inscri-
ções acesse: bit.ly/2zQvXDZ.

 �SEXTA, DIA 8
 � OFICINA: Em celebração ao mês da Consciência 

Negra, o Centro Acadêmico de Biologia (CABIO) 
promove, a partir das 14h, oficinas e espaços volta-
dos à temática negra. O evento será realizado no bos-
que que fica próximo ao Centro Cultural, no campus 
Maracanã. Não é necessária inscrição prévia.  Mais 
informações acesse: bit.ly/2F0vQKR.


