Objetivo: O curso de extensão “Humanidade[s] na Atualidade” abordará temas
relevantes e atuais relacionados à vida em sociedade, estimulando a reflexão crítica e a
visibilidade da produção de conhecimento realizada na universidade, por meio de maior
integração entre a Unifesp e o município de Guarulhos. As aulas serão realizadas na
Câmara Municipal de Guarulhos.
Estrutura do curso: No 1º semestre, o eixo do curso é "Mundos", destacando elementos
da vida em sociedade contemporânea em 4 aulas, a saber: mundo do trabalho, mundo
digital, mundo urbano e mundo sustentável. No 2º semestre, o eixo do curso será
"Desigualdades", nas seguintes perspectivas: direitos sociais e pobreza, educação, ações
afirmativas e gênero.
Público-alvo: Público em geral interessados nos temas, entre eles servidores públicos,
professores, estudantes, etc.
Período: Serão realizadas 8 aulas públicas sobre os temas relacionados na programação
abaixo, sempre nas últimas quartas-feiras do mês [exceto em abril de 2018, que ocorrerá
na penúltima quarta-feira e em junho de 2018, que ocorrerá na terça-feira dia 26],
sempre às 19hs.
Como participar: O curso é gratuito e todas as aulas são abertas ao público interessado
Certificado e Inscrições: Haverá certificado para aqueles que tiverem 50% (20 horas) ou
75% de presença nas aulas e que fizerem a inscrição prévia no site da Unifesp. Período:
26/02 a 22/05/18.
Início do curso: 28/03/2018
Coordenação: Prof. Dr. Carlos Alberto Bello

Realização:

Programação do Curso de Extensão “Humanidade[s] da Atualidade”
1º Semestre 2018
2º Semestre 2018

Módulo I – “Mundos” da vida em
sociedade
Aula 1 - Mundo Digital [comunicação e o
uso das tecnologias na atualidade]
Dia 28/03/18, quarta-feira, às 19hs
Prof. Dr. Henrique Parra e Profª Drª. Joana
Rodrigues
Aula 4 - Mundo do Trabalho [a dinâmica do
mercado de trabalho, sob a perspectiva das
lutas de classes na atualidade]

Módulo II – “Desigualdades” na
atualidade
Aula 5 – Direitos sociais e pobreza [as
políticas sociais e a questão da pobreza na
atualidade]
Dia 29/08/18, quarta-feira, às 19hs
Prof. Dr. Carlos Bello

Dia 16/04/18, segunda-feira, às 19hs

Aula 6 - Desigualdades e educação
[igualdade de oportunidades e o papel da
educação na atualidade]

Prof. Dr. Davisson Cangussu

Dia 26/09/18, quarta-feira, às 19hs

Aula 3- Mundo sustentável [meio
ambiente, vulnerabilidade ambiental e os
desafios da sustentabilidade na atualidade]

Prof. Dr. Rogério Schlegel e Profª.
Drª.Magali Silvestre

Dia 23/05/18, quarta-feira, às 19hs
Prof. Dr. Janes Jorge e Prof. Dr. Humberto
Alves

Aula 8 - Desigualdades em perspectiva de
gênero [cidadania e direitos na atualidade]
Dia 31/10/18, quarta-feira, às 19hs
Profa. Ms. Jessica Melo

Aula 2 - Mundo urbano [espaço
urbano/periférico e as expressões de arte e
cultura na atualidade]

Aula 7 - Desigualdades e ações afirmativas
[os direitos civis e as relações étnico-raciais
na atualidade]

Dia 27/06/18, quarta-feira, às 19hs

Dia 28/11/18, quarta-feira, às 19hs

Profª. Drª. Andrea Barbosa

Prof. Dr. Carlos Lírio

Realização: Unifesp e Câmara Municipal de Guarulhos

