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Biblioteca Brasiliana Guita e José 
Mindlin (BBM) em parceria com o 
Cursinho Popular Clarice Lispector 
(CPCL), busca estreitar a relação da 
USP com a sociedade, trazendo 
especialistas para discutir alguns dos 
livros listados pela FUVEST para seus 
vestibulandos

Esse ano sendo feita pela primeira vez de forma virtual, traz em discussão os novos 
livros incluídos, tendo abordado no mês passado “Romanceiro da Inconfidência”, de 
Cecília Meireles, e “Nove Noites”, de Bernardo Carvalho, no mês anterior. A 
discussão é aberta para todos os públicos, e os vídeos ficarão disponíveis no canal 
do YouTube da biblioteca, juntos dos vídeos passados sobre os demais livros 
obrigatórios do vestibular.

Foto: Capa do livro "Campo Geral", de Guimarães Rosa

Nesta quinta-feira, 30 de julho,
acontece o último encontro deste ano
do projeto BBM no Vestibular, que
traz gratuitamente, on-line e de forma
interativa uma conversa sobre o livro
"Campo Geral", de Guimarães Rosa,
leitura obrigatória para os
vestibulandos da FUVEST.

O projeto, criado em 2017 pela
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com convidados, diretores e realizadores dos filmes 
das mostras passadas, para assim continuar 
promovendo a discussão sobre a sétima arte. Para 
completar a programação virtual, produz e 
disponibiliza o Cinusp em Casa,  podcast que traz 
um bate-papo descontraído sobre filmes e temas. 

Imagem: Cinusp em casa/Divulgação

O Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da USP
lançou seu canal de podcasts, com programas
diários, de segunda a sexta-feira, que abordam os
conteúdos de seu acervo e das pesquisas em curso.
Entre seus episódios mais recentes, estão
abordagens de documentos, correspondências e
cadernos de importantes estudiosos brasileiros,
como Antonio Candido e Gilda de Mello e Souza.

Intitulado Podcast do IEB, seus episódios têm durações variadas entre 10 e 20
minutos, e estão disponíveis no site do instituto e nas principais plataformas de
podcast, como o Spotify e o Google Podcast.
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Para matar as saudades das salas de cinema, o Cinusp está realizando sessões
on-line gratuitas, acompanhadas de debates que visam enriquecer a reflexão acerca
dos temas apresentados nas obras. Iniciada no final de junho com o curta-metragem
A Mulher da Casa Arco-Íris, dirigido por Gilberto Sobrinho e que aborda
liberdade religiosa e a retomada da herança africana, trouxe na semana passada,
em parceria com a distribuidora Vitrine Filmes, o documentário Diz a ela que me viu
chorar, de Maíra Buhler, que aborda a temática do vício em drogas na Cracolândia
de São Paulo.

Além disso, o Cinusp está divulgando, em seu
Facebook e Instagram, os vídeos de seus debates
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local, os conteúdos são embasados em 
suas variadas práticas e pesquisas.

Feitos para despertar o interesse de diversos públicos, de crianças a adultos, os
vídeos contêm treinos abdominais, aulas de capoeira, pilates, dança e muito mais.
Além disso, o Cepeusp também disponibiliza textos, webinários e discussões sobre
diversos temas que relacionam a sociedade, a ciência e a prática esportiva. Os
conteúdos estão disponíveis no site do Cepeusp e em sua página do Facebook.
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Com o objetivo de lembrar ao público a
importância das atividades físicas para
se manter uma boa saúde, o Centro
de Práticas Esportivas da USP
(Cepeusp) está lançando uma série de
vídeos contendo aulas, treinos,
orientações e dicas para incentivar a
prática de exercícios físicos.
Desenvolvidos pelos professores do

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