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Escola Dieese
A Escola Dieese de 

Ciências do Trabalho 
está com inscrições 
abertas para os cur-
sos de Graduação em 
Ciências do Trabalho e 

Pós Graduação em Economia e Traba-
lho. Os cursos da Escola Dieese ofere-
cem uma oportunidade de formação 
integrada, com ênfase em economia 
política, história e sociologia. Mais in-
formações e inscrições através do site 
http://escola.dieese.org.br.

Prêmio
Estão abertas 

as inscrições para 
a 17ª edição do 
“Construindo a Nação”, que vai pre-
miar vídeos sobre práticas cidadãs 
desenvolvidas nas escolas pelos grê-
mios estudantis, com supervisão dos 
professores. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas no site do Instituto 
da Cidadania: www.institutocidada-
nia.org.br

Disciplinas
Ciências - Será 
entre os dias 15 e 
17 de maio o Pint 
of Science, um Fes-
tival Internacional 
de Divulgação Científica, que ocorre 
simultaneamente em 11 países. No 
Brasil, 22 cidades vão sediar os even-
tos. Destaque para a palestra do en-
genheiro Lucas Fonseca, idealizador de 
um projeto que pretende colocar a pri-
meira espaçonave brasileira na órbita 
da Lua. Veja a programação completa 
no site http://pintofscience.com.br/

Educação Sexual - O Programa de 
Pós-Graduação em Educação Sexual da 
UNESP, em Araraquara, recebe inscri-
ções entre os dias 08 e 12 de maio para 
o processo seletivo para Mestrado em 
Educação Sexual. O curso oferece uma 
visão interdisciplinar. Mais informações 
no site da Faculdade de Ciências e Le-
tras: http://www.fclar.unesp.br

Cow Parade
Considerada uma 

das maiores exposi-
ções de arte de rua do 
mundo, a Cow Parade 
está com sua décima edição em cartaz 
em São Paulo, até o dia 26 de maio. 
São 55 vaquinhas coloridas criadas em 
fibra de vidro por artistas selecionados. 
O tema desta edição é "Uma Viagem 
pelo Mundo". Veja os locais de exposi-
ção no site www.cowparade.com.br

USP
Coral - O Coral USP 
está comemorando 50 
anos de atividades com 
uma série de ações. 
O Coral dedicado à música erudita e 
popular vai se apresentar em concertos 
gratuitos no Auditório do Ibirapuera, na 
Casa Dona Yayá e na Cidade Universitária. 
No site do grupo, o Baú do Coral reúne 
fotografias da trajetória do grupo criado 
no Grêmio Politécnico da USP. Veja a pro-
gramação de aniversário no site www.
coralusp.prceu.usp.br/

Matemática - O Instituto de Ciências 
Matemáticas e de 
Computação da 
USP de São Carlos 
está com inscrições 

abertas para pós-graduação em mate-
mática. O programa oferece 20 vagas 
para mestrado e 30 para doutorado. 
Os editais seletivos estão no site www.
icmc.usp.br

Cartilha
Será que as mulheres têm comportamento machista? E os homens, será que 

eles também sofrem com o machismo? Estas e outras questões são tema da 
cartilha "Vamos falar sobre masculinidade?”, lançada pela Defensoria Pública 
de São Paulo. A cartilha está disponível nas unidades da Defensoria e também 
no site www.defensoria.sp.def.br

A Editora da Unesp lança em 
maio dois livros focados na 
Educação Especial: "Práticas 
Pedagógicas do Professor - 
Abordagem Construcionista, 
Contextualizada e 
Significativa para uma 
Educação Inclusiva“, de Elisa 
Tomoe Moriya Schlünzen 
e Danielle Aparecida do 
Nascimento, e “Sala de 
Recursos Multifuncionais: 
Formação, Organização 
e Avaliação”, de Cícera 
Lima Malheiro e Enicéia 
Gonçalves Mendes.


