Jornada de Abertura das Atividades Acadêmicas do
PROLAM/USP- 2020

O PROLAM- Programa de Pós Graduação Integração da América Latina- da
Universidade de São Paulo, realizará uma jornada marcada para 10 de março, terça-feira
próxima, para marcar a abertura do 1º semestre das atividades acadêmicas. O evento
será realizado no auditório Lupe Cotrim, da ECA- Escola de Comunicações e Artes da
USP com início marcado para às 14h00 e contará com debatedores da Universidade de
São Paulo e da Universidade Nacional da Colômbia. A atividade é destinada aos alunos
e novos ingressantes do Programa, mas o convite é estendido à comunidade acadêmica
da Universidade e demais interessados.
Programação
Duas mesas temáticas estão previstas: para a primeira, denominada Mulher e
Sociedade, com início marcado para às 14h00 contará com as sociólogas Eva Blay, que
desenvolverá o tema Democracia, Feminismo e Gênero e Maria Arminda do
Nascimento Arruda, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da
USP, que discorrerá sobre as Trajetórias de Mulheres da USP.
Para a segunda mesa de debates, a se iniciar às 17h00, deverá se apresentar o geógrafo
Luis Carlos Jimenez Reys, professor associado da Universidade Nacional da
Colômbia, para discutir o tema La desesperanza de las desigualdades socio espaciales
en América Latina. O professor Reys é da Sociedade Geográfica da Colômbia e da
Academia de Ciências Geográficas daquele país e entre os temas que se dedica
destaca-se Societé, Aménagemente, Developpement Local” (Sociedade, Planejamento e
Desenvolvimento Local), título de tese defendida na Université de Pau e des Pays de
L’Adour, na França.
A organização do evento está a cargo da vice-coordenadora do PROLAM, Lisbeth
Rebollo Gonçalves.
A Jornada terá a duração de 4 horas e serão fornecidos certificados para quem participar
de 75% das atividades. As inscrições devem ser feitas no local.

Bordado de autoria de Violeta Parra. Homenagem à artista e compositora chilena lamentando a destruição recente do Museu de
Violeta Parra (7/02/20), na cidade de Santiago.
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