
O USP 60+, programa da Pró-Reitoria
de Cultura e Extensão Universitária
da USP, desenvolveu um guia digital
que reúne, quinzenalmente, dicas
culturais com direcionamento ao
público mais velho. Intitulado Guia
Cultural, o conteúdo é organizado em
quatro eixos que exploram áreas de
segmentos diversos da arte: museu,
teatro, cinema e literatura.

Caminhos da Cultura | ciência e tecnologia, programação para o público 60+,
atividades teatrais, memórias da USP e muito mais!
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Focado no bem-estar, o guia foi desenvolvido com conteúdos acessíveis para o
momento atual, possibilitando ao público usufruir e participar das atrações
selecionadas remotamente, com dicas de exposições virtuais de museus, peças de
teatro disponíveis on-line, obras literárias de domínio público e filmes de fácil
acesso. A primeira edição pode ser visualizada clicando aqui. 

O Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da USP está disponibilizando em
seu site  um novo Passeio Virtual, onde o público pode explorar diversas atrações,
ligadas à natureza e à tecnologia, idealizadas por pesquisadores da USP.

O site segue em fase de desenvolvimento, mas
várias atrações de sucesso já podem ser visitadas
virtualmente, com uma composição diversa de fotos,
vídeos, mapas e outras atividades. Alguns dos
destaques são o Planetário, com vídeos que
simulam o céu noturno estrelado e apresentam
conceitos da astronomia, o Espaço Geofísica, que
guia o público em uma exploração no centro da
Terra, e a Trilha das Fontes do Ipiranga, que
apresenta as plantas da mata nativa,  seus
processos e adaptações e suas relações com as
mudanças climáticas
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universidade em uma série de 
postagens descontraídas que podem 
ser conferidas em sua página oficial.

Uma das últimas postagens, por exemplo, focou na sede da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária (FAU-USP), tombada em 23 de
junho de 1981 e com edifício projetado pelo arquiteto João Batista Vilanova Artigas,
personagem tradicionalmente celebrado na história e memória da faculdade. Além
disso, o CPC oferece publicações como guias, acervos e coleções, e a Revista
CPC, com artigos sobre patrimônio cultural, que podem ser acessados em seu site.

O Centro de Preservação Cultural
(CPC) da USP está a todo vapor com o
projeto Memórias USP, trazendo em
seu perfil do Facebook acontecimentos
e fatos marcantes relacionados à
memória e ao patrimônio cultural da
USP e de São Paulo. O projeto revisita
a história de prédios, parques,
pesquisadores e estudantes da

Tendo em mente que o teatro é uma ação coletiva, mesmo quando feito a sós, e a
presença física é um dos fundamentos da relação teatral, o Teatro da USP (TUSP)
prossegue à distância em seu trabalho com iniciativas que convidam o público para
uma série de ações artísticas e pedagógicas. Uma delas, por exemplo, reúne vídeos
curtos enviados pelo público com a leitura de trechos de suas peças teatrais
favoritas.
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e de reflexão sobre a função social do 
teatro.

O TUSP apresenta também outras 
duas propostas de interações, 
convidando o público a gravar um 
vídeo com dicas de como continuar a 
estudar e refletir sobre o teatro, e 
manter ativos os trabalhos teatrais 
durante a pandemia. As ações do 
TUSP em Casa podem ser conferidas 
em seu canal do YouTube e visam 
estimular os encontros e diálogos 
possíveis a fim de criar pequenos 
lugares de interação afetiva, simbólica

Para mais conteúdos, acesse nosso site e nos acompanhe nas redes
sociais!
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