Mobilidade social e educação superior na Baixada Fluminense
12 de junho até 3 de julho 2016

Descrição do projeto: O projeto tenta entender a mobilidade social que resulta da expansão do sistema de
universidades federais, com a criação de um campus da UFRRJ em Novo Iguaçu, Rio de Janeiro a partir 2006.
Temos interesse (a) na questão central da mobilidade social e como ela influi na consciência dos habitantes na
Baixada; (b) na possibilidade de desenvolver um projeto cooperativo para aperfeiçoar a capacitação e a
produção de material pedagógico para a atuação de professores em história da África e da história e cultura
afro-brasileira; (c) em analisar se (e como) são estabelecidas ligações entre a esfera da educação superior e as
organizações e instituições da comunidade local; (d) no estabelecimento de vínculos entre alunos brasileiros e
norte-americanos participantes do projeto a fim de desenvolverem trabalho conjunto nas áreas de interesse
comum relacionadas à temática do projeto e aos instrumentos teórico-metodológicos necessários à realização
da pesquisa. A equipe de pesquisa vai trabalhar diariamente com professores, estudantes de pós-graduação e
graduação no Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (IM/UFRRJ) em Novo
Iguaçu.
Duke Equipe de Pesquisa
Project Co-Directors: Dr. John D. French (History) & D. Katya Wesolowski (Cultural Anthropology)
Dr. Marcos A. Rangel, an economist at the Sanford Public Policy School, is not in the field this summer.
Antonio Arce, Assistant Director CLACS, Logistical coordinator is not in the field this summer.
Pos-Graduação:

Stephanie Reist (Romance Studies/Public Policy), Duke site coordinator
Gray Kidd (History), Bass Graduate Coordinator
Aaron Colston (History)

Graduação:

Adair Necalli
Eyram Klu
Jessica Lee
John Victor Alencar
Mitchell Ryan (University of North Carolina-Chapel Hill)*

* Financiamento do Institute for the Study of the Americas e the Anthropology Department of the University of North
Carolina Chapel Hill: http://isa.unc.edu/

O resto do Equipe de estudantes do projeto Bass (not in the field this summer):
Riley Allen
Tevin Brown Michael Ivory Jr.
Zhong Huang
Leighane Oh (Bio-medical engineering)
Travis Knoll (History doctoral student)
Equipe do Instituto Multidisciplinar/Universidade Federal do Rio de Janeiro:
Dr. Alexandre Fortes (História, Diretor Insituto Multidisicplinar/UFRRJ), project co-director
Marco Antonio (História, Administração Pública), coordinador do projeto
http://sites.fhi.duke.edu/globalbrazil/

