
O CUSTO DA 
OPORTUNIDADE EDUCAÇÃO SUPERIOR E 

MOBILIDADE SOCIAL NA 
BAIXADA FLUMINENSEA Visita da Delegação Brasileira e o Seminário de Março de 2017 O Seminário em Números

A transmissão pelo Facebook ao vivo 
do seminário The Cost of Opportunity
e os acessos posteriores 
contabilizaram cerca de 10,000 
VIZUALIZAÇÕES.

CENTENAS de manifestações 
ocorreram no Facebook por parte de 
familiares e amigos dos estudantes e 
técnicos do IM.

277 pessoas compareceram às mesas 
do seminário, incluindo 10 alunos e 
uma professora da Winston Salem 
State University.

17 docentes e discentes 
do IM/UFRRJ visitaram a 
Duke University para um 
intercâmbio de uma semana, 
que culminou num seminário 
de um dia em 27 de março de 
2017. A equipe do projeto 
Bass Connections de Duke 

acompanhou sua contraparte 
brasileira numa visita a 
Washington, D.C., onde eles 
visitaram o Museu Nacional 
de História e Cultura Afro-
Americana. A equipe Duke/IM 
também se encontrou com a 
administração de Duke para 

apresentar um clipe do vídeo 
documentário O custo da 
oportunidade e para 
aprender mais sobre acesso, 
serviços acadêmico e auxílio 
financeiro na universidade. 

O rapper, cineasta e educador 
comunitário Dudu de Morro 

Agudo se apresentou no 
encerramento do evento do dia 

27 de março.
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Duas convidadas brasileiras na visita 
ao museu do Smithsonian Institute.

Apresentação de estudante do IM no seminário do 
dia 27 de março. 

Discussão em grupo no Global Brazil Lab. Foto do grupo com o conferencista Dr. Miguel Nicolelis.

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFRRJ, 
Alexandre Fortes, junto ao Presidente da Duke University, 

Richard Brodhead.

Pesquisa de Junho de 2017 Documentada em Filme

As equipes de Duke e o IM 
produziram 4 RELATÓRIOS incluindo 
pesquisas qualitativas (49 entrevistas 
com resumos) e quantitativas (um 
survey de 499 estudantes e dados 
sobre bolsistas do IM e inscritos no 
curso preparatório Pré-Enem). 

Construindo uma utopia 
educacional e científica no Brasil Na conclusão do seminário

The Cost of Opportunity dia 27
de março, Dudu de Morro
Agudo (acima) e Stephanie
Reist (Doutoranda de Duke em
Estudos Culturais em Línguas
Latinas; abaixo) apresentaram
O custo da oportunidade
(The Cost of Opportunity). O
vídeo de documentário—
disponível em português com
legendas em inglês—baseia-se
em 50 entrevistas com aunos
do IM e suas famílias,
realizadas em junho de 2017,
além das realizadas com
membros da equipe do projeto

Duke Bass Connections.
O filme de Reist e Dudu será

usado em escolas locais de
ensino médio para encorajar
alunos a prestart seleção para
a universidade. O custo da
oportunidade também será
inscrito em festivais
internacionais de cinema. A estudante do IM Luana Lima da Silva (História) 

sendo entrevistada com sua mãe na Arquidiocese 
de Nova Iguaçu.

Guilherme Cabral (Mestrando em História) com sua mãe. Carla Castanha (Literatura) com sua mãe.

O neurocientista de 
Duke Dr. Miguel 

Nicolelis.

Dr. Miguel Nicolelis, professor emérito
de neurociência da Duke School of
Medicine, proferiu a palestra de
encerramento do seminário The Cost of
Opportunity dia 27 de março de 2017. A
apresentação enfocou sua experiência na
construção de um novo instituto em uma
região marginalizada do Brasil que liga
saúde materna, educação básica e
pesquisa em neurociência de padrão
internacional.

O livro mais recente de Nicolelis, Made in
Macaíba, relata a fundação do Instituto do
Cérebro, em Natal, Rio Grande do Norte.
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