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    BICEN Apresenta, de 23 a 30 de outubro de 2018
    a partir das 12h no Auditório da BICEN. 

Dia 23, Terça-Feira Auditório da BICEN
Filme: Sociedade dos Poetas Mortos (1989)

Duração: 02 h 08 min
Exibição: Às 12 Horas

  

Dia 24, Quarta-Feira Auditório da BICEN
Filme: Escritores da Liberdade (2007)

Duração: 02 h 03 min
Exibição: Às 12 Horas

Em 1959 na Welton 
Academy, uma tradicional 
escola preparatória, um ex-
aluno (Robin Wiliams) se 
torna o novo professor de 
literatura, mas logo seus 
métodos de incentivar os alu
-nos a pensarem por si mesmos cria um 
choque com a ortodoxa direção do colégio, 
principalmente quando ele fala aos seus 
alunos sobre a “Sociedade dos Poetas 
Mortos”.

Uma jovem e idealista 
professora chega a uma 
escola de um bairro 
pobre, que está corrompi
-da pela agressividade e 
violência. Os alunos se 
mostram rebeldes e  sem 

vontade de aprender, e há entre eles uma 
constante tensão racial. Assim, para fa-
zer com que os alunos aprendam e tam-
bém falem mais de suas complicadas vi-
das, a professora Gruwell (Hilary 
Swank) lança mão de métodos diferen-
tes de ensino. Aos poucos, os alunos vão 
retomando a confiança em si mesmos, 
aceitando mais o conhecimento, e reco-
nhecendo valores como a tolerância e o 
respeito ao próximo. 



Dia 25, Quinta-Feira Auditório da BICEN
Filme: Mãos Talentosas – A História de Ben

Carson (2009) 
Duração: 01 h 26 min
Exibição: Às 12 Horas

  

Dia 26, Sexta-Feira Auditório da BICEN
Filme: A Menina que Roubava Livros (2013) 

Duração: 02 h 11 min
Exibição: Às 12 Horas

  

Dia 29, Segunda-Feira Auditório da BICEN
Filme: Fahrenheit 451 (2018) 

Duração: 01 h 40 min
Exibição: Às 12 Horas

Dia 30, Terça-Feira Auditório da BICEN
Filme: Estrelas Além do Tempo (2016) 

Duração: 02 h 07 min
Exibição: Às 12 Horas

Ben Carson (Cuba 
Gooding  Jr.), menino 
pobre de Detroit, sempre 
levou  uma vida desmo-
tivada, já que tirava notas 
baixas e não tinha perspec-
tiva de  um  grande futuro 
O que ele e os que estavam ao redor não 
esperavam era que ele se tornaria um 
neurocirurgião de fama mundial.

Durante a segunda Guerra 
Mundial, uma jovem 
garota chamada Liesel 
Meminger (Sophie Nélisse) 
sobrevive fora de Munique 
através dos livros que ela 
rouba. Ajudada por seu  pai 

adotivo (Geoffrey Rush), ela aprende a ler 
e partilhar livros com seus amigos, 
incluindo um homem judeu (Ben 
Schnetzer) que vive clandestinamente em 
sua casa.

Em um futuro opressivo dominado pela 
tecnologia, a posse de livros e a 
literatura   são  proibidas.  Guy  Montag
(Michael B. Jordan) é 
um bombeiro, sua 
principal missão é quei-
mar todos os livros que 
existem até que não so-
bre mais nenhum deles.  
No entanto, ele conhece 
Clarisse McClellan (Sofia Boutella), 
uma jovem misteriosa que faz com que 
ele comece a questionar suas atitudes e 
todo o sistema vigente.

Em 1961 em plena Guerra Fria, Estados 
Unidos e União Soviética disputam a 
supremacia na corrida espacial ao mesmo 
tempo em que a sociedade Norte-
Americana lida com  uma  profunda  cisão 
    racial, entre brancos e 

negros. Tal situação é 
refletida também na 
NASA, onde um grupo de 
funcionárias negras é 
obrigado a trabalhar a 
parte.É lá que estão Kathe 

Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy 
Vaughn (Octavia Spencer) e Mary 
Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas 
que, além de provar sua competência dia 
após dia, precisam lidar com o 
preconceito arraigado para que consigam 
ascender na hierarquia da NASA. 


