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Este ano a feira USP e as Profissões será digital! As edições do interior e da
capital serão unificadas em uma só para trazer uma imersiva experiência virtual que
ocorrerá nos dias 3 e 4 de setembro. O evento contará com atividades interativas,
bate-papos, orientação vocacional, apresentações artístico-culturais, vídeos
exclusivos sobre os cursos e muito mais, tudo ao alcance da população em
qualquer lugar. A programação será divulgada em breve, e você pode acompanhar
em primeira mão aqui no Caminhos da Cultura.

Caminhos da Cultura | cursos e atividades de extensão on-line, geociências, arte
dramática, exposição virtual e muito mais!

https://usp.us8.list-manage.com/track/click?u=9f692ad1145b2dbca3f8ddac6&id=9760192ca8&e=ce637d24b6


geociências. Ela reúne materiais e conteúdos
destinados à sociedade com acesso gratuito e
online, incluindo temas que sempre despertam
curiosidade: dinossauros, terremotos e tsunamis,
rochas e minerais, roteiros geoturísticos ao redor do
estado e muito mais!

O portal foi criado pela Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de
Geociências da USP (IGc/USP), e sua estrutura é baseada em links para
atividades diversas que podem ser acessadas facilmente, com novos conteúdos
sendo adicionados constantemente.
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Na segunda quinzena de julho, a USP oferecerá uma série de cursos e atividades
de extensão on-line na área de humanidades, abrangendo diversas categorias como
literatura, política, linguística, questões de gêneros, filosofia e muito mais. As aulas
contarão com turmas distribuídas nos períodos da manhã, tarde e noite e todos os
alunos aprovados receberão certificado.

Os cursos são promovidos pela Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da
USP e são resultado de estudos realizados em nível
de pós-graduação. As inscrições poderão ser
realizadas de 14 a 16 de julho neste link,
selecionando a Faculdade no início, e são abertas a
todos os públicos.
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A plataforma IGc Em Casa é uma grande
oportunidade de explorar o mundo fascinante das
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(ECA) da USP iniciou a série de
encontros virtuais abertos
"Perspectivas Anos 20". O programa
abrange reflexões sobre o tempo
presente, as práticas artísticas e seus
vínculos sociais. Realizados no
contexto de atividades on-line da
Escola, os encontros ocorrerão
semanalmente durante o segundo
semestre do ano, às quintas-feiras, às
19h, com exceções a serem
devidamente divulgadas.

O primeiro encontro teve como tema “A dívida impagável: Racismo, Capitalismo,
Pandemia e a Arte que fazemos”,  e o segundo, realizado na semana passada, “Das
Esperas: Ainda há tempo?”. Os encontros contam com especialistas como Denise
Ferreira da Silva, professora e diretora do The Social Justice Institute da University
of British Columbia, que participou da primeira mesa, e o filósofo Paulo Arantes, da
segunda. A série é realizada ao vivo com transmissão no canal do YouTube da
Escola e as gravações são disponibilizadas posteriormente.

A Escola de Arte Dramática (EAD) da
Escola de Comunicações e Artes
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será realizada no YouTube na quarta-feira, dia 15 de julho, às 16h. O Jornal da 
USP produziu uma reportagem sobre a exposição, que pode ser conferida clicando 
aqui

Fotos: Eventos "USP e as Profissões", 2019

Para mais conteúdos, acesse nosso site e nos acompanhe nas redes
sociais!
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A USP e a Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp) 
inauguram, no próximo dia 15 de julho, 
às 16h, a exposição virtual “Você e a 
USP – A Universidade de São Paulo 
sempre presente na sua vida”. A 
exposição apresenta a contribuição e o 
impacto das pesquisas científicas 
produzidas pela Universidade para a 
sociedade brasileira.

O evento propõe ao público adentrar digitalmente pelo hall da Alesp e acessar uma 
série de vídeos e painéis com informações e imagens sobre pesquisas 
desenvolvidas pela USP nas áreas de Materiais Sustentáveis e Energia Limpa, 
Campo e Meio Ambiente, Saúde e Cidades. A cerimônia de abertura da exposição
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