Intolerância é tema de evento na USCS
Com o título “Somos, por natureza, seres sociais?” a USCS promove, de 8 a 17
de setembro, uma série de atividades gratuitas e abertas ao público.
25/08/2016
De 8 a 17 de setembro, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS)
promove a 11ª edição do Projeto Universidade Aberta, composto por uma série de
atividades como exposições, palestras, oficinas, feira de livros, intervenções artísticas,
entre outros destaques. Todas são abertas ao público, com entrada franca. A
programação completa consta no link: www.uscs.edu.br/ua
Neste ano, o projeto tem como tema central a Intolerância. Sob o título “Somos, por
natureza, seres sociais?”, o projeto trará uma discussão transdisciplinar sobre a
natureza, as convenções e concepções humanas de viver em sociedade e seus
diversos conflitos, diante das reflexões sobre a relação entre gene e comportamento
humano, individual e instintivo.
Dentre as atividades propostas, estão programadas palestras de temas como a
intolerância nas redes sociais, além de oficinas de interferência em fotografia e uma
mesa de debates, intitulada “A violação dos direitos da mulher nos casos de violência
obstétrica: tolerância e limites”, organizada pelos cursos de Direito, Medicina e
Psicologia da USCS.
A cerimônia oficial de abertura ocorre no Auditório do Campus Centro (Rua Santo
Antônio, 50 – SCS), no dia 8 de setembro, às 20h. A atividade contará com a
participação especial do Professor Dr. René Licht, apresentando o tema e abordando
as reflexões e contextos acerca das intolerâncias. A programação completa está
disponível no link: www.uscs.edu.br/ua.
O projeto Universidade Aberta integra o ProEduc, programa de extensão da USCS
que promove ações de integração entre a universidade e instituições de educação
básica.
SERVIÇO:
Universidade Aberta USCS 11ª Edição
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Imagem: Oficinas de interferência em fotografia, com Nario Barbosa, é uma das
atividades que integrarão o Projeto
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