
Esta é a estreia da Newsletter Caminhos da Cultura. A ideia de uma newsletter 
com dicas e destaques culturais da USP voltados à sociedade já estava sendo 
amadurecida desde que o antigo uia Caminhos da Cultura, impresso em papel, 
deixou de circular. 

Foram implementadas outras ferramentas de divulgação, como perfis em mídias 
sociais, uma nova revista eletrônica e programas de rádio, mas com a chegada da 
pandemia de covid-19, o cenário mudou. Rapidamente todos os espaços culturais 
tiveram que ser fechados e programações presenciais, canceladas ou suspensas. 
Isso não significou a paralisia das atividades culturais e de extensão da USP, muito 
pelo contrário: começaram a frutificar as mais variadas iniciativas online, em 
diversas áreas, para todos os públicos, sem custo e acessíveis pela internet.

Foi para facilitar a identificação desses eventos e sua participação que a Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária criou, então, o USP Cultura em 
Casa, que funciona como um guia, com atualizações constantes, compilando e
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organizando as atividades que a USP promove para a sociedade e que podem ser
acessadas de casa. Além de concentrar as informações no site prceu.usp.br, a
iniciativa divulga também, diariamente, destaques no Facebook e no Instagram.

Agora, o Caminhos da Cultura volta, em formato eletrônico, por meio desta
newsletter, para se somar como mais um canal de divulgação das atividades do
USP Cultura em Casa, com dicas e destaques selecionados em diferentes áreas
de interesse e públicos-alvo. Esperamos que você goste e possa aproveitar!

O Coralusp desenvolveu uma série de conteúdos
online para contribuir com a cultura, mesmo
remotamente. A programação do
#CoraluspEmCasa apresenta novidades todos os
dias da semana em suas redes sociais, de segunda
a sexta-feira. São dicas, apresentações musicais,
aulas e muito mais.

Recentemente, o grupo Dona Yayá do Coralusp divulgou um vídeo interpretando
Erê (Menino Prateado), de Indy Naíse e Uma Luiza Pessoa. A canção, baseada no
Ijexá, uma referência do candomblé e da música Afro Brasileira, retrata a realidade
vivida por jovens pretos que se pintam de prateado, para que possam ser
enxergados e sobreviver, resistindo ao preconceito e à violência policial.

https://prceu.usp.br/
https://www.facebook.com/ProReitoriadeCulturaeExtensao/
https://www.instagram.com/culturanausp/
https://www.youtube.com/watch?v=6oDGAUdrzUY
https://www.youtube.com/watch?v=1bVX2uENlCs


O Engenho dos Erasmos traz semanalmente
curiosidades históricas e também indicações de livros,
vídeos e outros materiais que permitem estudar e aprender
durante a quarentena. Etapas de preparação do açúcar
nos engenhos entre os séculos XVI a XVIII estão entre as
curiosidades.

Além disso, também está produzindo a série interativa Safári de Árvores.
Semanalmente, publicam em suas redes sociais infográficos artísticos com
curiosidades e detalhes sobre as espécies de árvores nativas da mata atlântica,
baseados nos materiais do Projeto Biodiversidade: a escola e seu entorno. A
atividade propõe que o público procure essas árvores de suas janelas e tirem fotos
para postar nas redes sociais e enviar para o Engenho. O desafio e os infográficos
estão disponíveis no Facebook e no Instagram do Engenho dos Erasmos.

Visando tirar dúvidas e compartilhar
informações importantes sobre a
pandemia do COVID-19, a Escola de
Educação Permanente do Hospital
das Clínicas (HC) da Faculdade de
Medicina da USP desenvolveu um
guia ilustrativo online e gratuito
intitulado “COVID-19: dicas e cuidados
para enfrentar a pandemia”.

O guia aborda de forma didática diversos assuntos importantes, como cuidados na 
hora de ir ao supermercado, a preferência ao uso de cartões à dinheiro; formas de 
higienização quando chegar em casa, e até mesmos dicas para preservar a saúde 
mental durante a quarentena. O Jornal da USP produziu uma reportagem sobre o 
trabalho, que pode ser conferida aqui.

https://www.facebook.com/engenho.doserasmos.7/
https://www.instagram.com/engenhoerasmos/
https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2020/05/e-book-covid-19.pdf
https://jornal.usp.br/ciencias/guia-do-hc-traz-dicas-sobre-como-enfrentar-a-pandemia-de-covid-19/


Pensando na importância de se
combater a desinformação em relação
à pandemia do COVID-19, a equipe do
USP Diversidade criou o projeto Fica
a Dica. A ação produz e divulga uma
série de materiais ilustrados por
infográficos com orientações e
informações confiáveis dos
pesquisadores da área de saúde da
USP.

Entre as cartilhas já lançadas,
destacamos: como usar e fazer
máscaras durante a pandemia; a
importância do distanciamento social;
saúde mental; os malefícios e cuidados
contra as Fake News; dicas sobre
limpeza e desinfecção dentro de casa,
e até mesmo sobre o próprio COVID-
19. Todas estão disponíveis no
Facebook e no Instagram do programa
USP Diversidade.

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