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Temporariamente fechado para visitação, o Centro Cultural USP São Carlos está a
todo vapor movimentando suas redes sociais. Desde o início de abril oferece a ação
Do Lado De Dentro, com uma série de performances e entrevistas transmitidas ao
vivo no Instagram. A iniciativa busca incentivar o acesso à arte e ao conhecimento
em ambientes virtuais, dar visibilidade e voz a artistas e professores da região e
proporcionar o contato entre a cultura produzida por eles e a comunidade.

Caminhos da Cultura | lives de arte e cultura, músicas, psicologia escolar,
divulgação científica e muito mais!
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artes visuais, literatura, teatro, yoga e 
meditação e até uma palestra sobre 
paleontologia estão entre os temas. 
Atualmente, a programação conta com 
uma média de três lives semanais e o 
planejamento é de que as 
transmissões continuem enquanto 
durar este período de distanciamento 
social e se mantenham no futuro como 
parte da agenda cultural.
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A Orquestra Sinfônica da USP
(Osusp) está realizando
semanalmente atividades para serem
acompanhadas nas redes sociais. O
público pode conferir desde
apresentações musicais, até conversas
e debates sobre os mais variados
temas do mundo da música. Além
disso, reproduções de concertos que
marcaram a história da Osusp também
estão incluídas na programação.

Na semana passada, por exemplo, a campanha #OsuspEmCasa apresentou a
música “If I Could”, composta por Neymar Dias e executada por ele e Daniel Pires,
violista da Osusp, expressando uma linguagem particular que une características
da música popular e erudita, e o debate “A Presença Negra na Música Sinfônica”.
A programação da semana é sempre divulgada às segundas-feiras e os vídeos
ficam disponíveis nas páginas do Instagram e do Facebook da Orquestra.
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Já foram cerca de 40 lives que 
contemplam diversas linguagens. 
Música de várias correntes e estilos,
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A Orientação à Queixa Escolar (OQE), abordagem de atendimento psicológico a
pessoas ー  em sua maioria crianças e adolescentes ー  que estão enfrentando
dificuldades e sofrimentos na vida escolar, ganhou um novo portal com cursos,
vídeos e outros materiais para auxiliar tanto os alunos, quanto os familiares e o
corpo docente a se integrarem nessa questão e compreenderem mais sobre a área
de psicologia escolar.

A abordagem, desenvolvida em 1998 no Laboratório
Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em
Psicologia Escolar (Lieppe) do Instituto de
Psicologia da USP (IPUSP), tem acumulado
informações e experiências que se tornaram
referência nacional na área de psicologia escolar. O
novo portal pode ser acessado clicando aqui. Um
canal de vídeos com dicas e instruções referentes
às dificuldades enfrentadas na vida escolar também
foi criado.
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A divulgação científica não parou durante a
pandemia. Os tradicionais projetos Química é vida
e Física para Todos, realizados respectivamente
pelo Instituto de Química (IQ-USP) e o Instituto
de Física da USP (IFUSP), continuam de forma
digital, trazendo uma série de palestras relacionando
a ciência à vida cotidiana, com linguagem acessível
e aberta para todos os públicos.
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Física fornece", do Física para todos. Os vídeos 
das palestras podem ser conferidos clicando aqui, 
para os de química, e aqui, para os de física.

Fotos: "Física para Todos" e "Química é vida"/Divulgação

Para mais conteúdos, acesse nosso site e nos acompanhe nas redes
sociais!
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As palestras são realizadas ao vivo e parte delas
fica disponível para acompanhamento posterior no
YouTube, como a “Novo coronavírus: como vamos
ganhar essa guerra?”, do Química é vida, e
“Porque somos bípedes nus? As evidências que a
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