Segunda - 27 de março
Horário

Atividade

Local

Responsável

Auditório

Marina Mendonça

Descrição da Atividade

14:00

16:00

Aula Pública: O governo Dilma e a crise:
das origens da crise internacional
à necessidade de mudanças para sair da
crise

14:00

18:00

Integração: Gincana

Rua Angélica

AAAUO + Liga Pirata

Atividades propostas para integração entre os alunos ingressantes e as
entidades da EPPEN. Serão realizadas atividades para confraternização,
como o pedágio, brincadeiras com tintas e ações solidárias.

19:00

19:30

Apresentação do NAE

Auditório

NAE

o Núcleo de Apoio ao Estudante oferece suporte aos alunos em vários
âmbitos, especialmente no que se refere às bolsas de auxílio
permanência, à intermediação com os serviços de saúde do SSCD e ao
apoio pedagógico.

21:30

Aula Pública: O governo Dilma e a crise:
das origens da crise internacional
à necessidade de mudanças para sair da
crise

Auditório

Marina Mendonça

19:30

19:30

22:00

Oficina Cultural: Peça de Teatro

Sala 118

AAAUO + Nós de OZ

O Coletivo Nós de Oz fará uma apresentação artistica através de uma
peça teatral trazendo elementor culturais e contemporâneos do nosso
cotidiano. O Nós de Oz é um coletivo espalhado por toda a cidade de
Osasco, criado por pensadores, artistas e militantes da cultura de
Osasco. O coletivo e a AAAUO vem realizando saraus, encontros, debates
e apresentações que colaboram para difundir e elevar a reflexão no nível
da visão crítica sobre arte e cultura na cidade.

20:00

22:00

Apresentação da Pirateria

Rua Angélica

AAAUO + Pirateria

Apresentação da bateria da EPPEN, formada desde 2012 pelos alunos de
todos os cursos. Será um momento de conhecer os hinos de nossa
faculdade, cantar até ficar rouco, sentir um pouco da emoção em
estudar e gritar que estudam em uma universidade federal.

19:30

22:00

Cinedebate

Sala 112

Docentes

I , Daniel BLAKE
Debate do filme com professores e alunos

Terça - 27 de março
Horário

14:00

Atividade

15:30

Palestra Plano de Associados

Local

Auditório

Responsável

AAAUO

15:30

16:30

Palestra de Empreededorismo

Auditório

AAAUO

15:30

16:30

Roda de conversa LGBT

Sala 118

DA + Coletivo Luana

15:30

16:30

Roda de conversa sobre a Questão Negra:
Desigualdades raciais, Racismo e Políticas
públicas Negro

Sala 112

15:30

16:30

Roda de conversa Feminista

Sala 202

17:00

18:00

Apresentação Coletivo Vegano

Auditório

18:00

22:00

Integração festiva de Finalizaçã:
Porto Angélica

Rua Angélica

DA + Coletivo EPPEN
Preta

Descrição da Atividade
Apresentação do projeto de expansão do apoio esportivo aos atletas e a
comunidade EPPEN a partir do Plano de Associados. O Plano consiste na
promoção da arrecadação de valores que contribuirão para o
planejamento de ações e práticas esportivas, bem como o
fortalecimento da imagem, desempenho e qualidade de vida dos nossos
atletas e demais alunos da EPPEN. Em troca da parceria, o plano prevê
a concessão de benefícios aos associados visando a melhoria na
qualidade de vida e participação na comunidade local.
Apresentação da empresa Veganja e sua caminhada desde a
concepção, desenvolvimento e a presente estrutura da organização. A
empresa é fruto de um projeto criado pelos alunos doa 1ª Turma de
Administração da EPPEN.
Na respectiva roda buscaremos discutir o papel da população LGBT em
uma sociedade de classes patriarcal, onde há a manutenção da
dominação social masculina, estruturada através da heterossexualidade
.
Após mais de um século da Lei Áurea, que estabeleceu o fim da
escravidão no Brasil, a situação de discriminação racial no pais, somada
à desigualdade e pobreza material dos negros, continua a ser um
problema que se encontra longe de solução. A compreensão da relação
entre o racismo e as políticas públicas, são de grande importância para
se entender a situação atual.

Na respectiva roda, buscaremos discutir o papel da mulher em uma
DA + Coletivo Feminista sociedade de classes patriarcal, onde há a manutenção do controle
social da mulher pelo homem.
Coletivo atuante em Osasco e região, buscando conscientizar ao
máximo as pessoas acerca das problemáticas do consumo de carne
AAAUO
animal, principalmente, devido às crueldades praticadas para com os
outros seres vivos, tão parte do equilíbrio do planeta como nós, seres
humanos.

AAAUO

Para fechar com chave de ouro todas as atividades praticadas nesses 5
dias, atividades essas culturais, esportivas, de conscientização,
integração, empreendedorismo, entre algumas outras, vamos festejar,
principalmente, a chegada e adaptação dos mais novos integrantes da
comunidade EPPEN, será realizada a tradicional Porto Angélica,
trazendo muita alegria, música, integração e festividade ao
encerramento dessa incrível semana.

