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O livro “O Espírito da Floresta”, de 
Davi Kopenawa e Bruce Albert, está 
em pré-lançamento pela Companhia 
das Letras. Quem comprar o livro até 
o próximo dia 15, tem desconto, frete 
grátis e ainda contribui com o Fundo 
Emergencial de Apoio 
aos Yanomami, cujos 

saberes xamânicos são tema da obra. 
Destaque ainda para a coletânea 
“Novas Perspectivas do Direito 
Antidiscriminatório”, resultado de um 
curso inovador oferecido pela EducAfro. 
O livro organizado pelo advogado Irapuã 
Santana do Nascimento é da Editora 
Juspodivm.

Parceria APEOESP: 
Mestrado Internacional

A APEOESP acaba de fechar parceria com 
o MUST University, que oferece programas 
de Mestrado Internacional com nível stric-
to sensu. A primeira turma começou neste 
final de semana. Associados têm desconto 
nestes programas. Informe-se no site https://
conteudo.mustedu.com/cadastro-apeoesp

Feira com carnaval
 A 14ª edição da Feira Esquerda Livre vai contar 

com a participação do Bloco Ilú Obá de Min, em 
uma matinê carnavalesca. O evento acontece 
no dia 19 de fevereiro no Galpão do Armazém do 
Campo do MST, localizado em Campos Elíseos. 
O cortejo do Ilú começa às 14h00. O Galpão do 
Armazém fica na Alameda Eduardo Prado, 499.

Inscreva seu projeto

ARTES - O Museu da Língua 
Portuguesa está com inscrições 
abertas para a segunda edição 
do Plataforma Conexões, que tem 
como tema ‘Canção, Música e a 
Diversidade da Língua Portugue-
sa’. A Plataforma vai selecionar 
trabalhos em áreas como música, 
literatura e teatro. Consulte o edi-
tal no site  https://www.idbr.org.
br/category/editais-em-aberto/

PODCAST - A próxima temporada 
do podcast Educação e Relações 
Étnico-Raciais vai apresentar 
projetos pedagógicos que estão 
sendo selecionados até o próximo 
dia 17 pela Fundação Santillana. 
Os professores podem inscrever 
seus projetos no site www.fun-
dacaosantillana.org.br

Idiomas
Estão abertas as inscrições 

para os cursos extensivos de 
idiomas e culturas da ONG e 
Escola Abraço Cultural. Entre os 
cursos oferecidos estão Espanhol, 
Francês e Inglês, ministrados por 
pessoas em situação de refúgio 
de 15 diferentes países. Mais in-
formações no site www.abraco-
cultural.com.br

Evasão Escolar
Com direito à clipe, a 

Jornada X envolve a co-
munidade escolar em uma 
gincana para combater a 
evasão, através do compar-
tilhamento de atividades. 
Inspire-se e inscreva sua es-
cola, através do site https://
bit.ly/3JI3qTL

A Escola de Verão da USP vai ensinar 
técnicas de programação e negócios 
para meninas de 08 a 18 anos. A Tech-
novation Summer School for Girls é um 
projeto do Instituto de Ciências Mate-
máticas e de Computação da USP. A 
programação está no site http://grace.
icmc.usp.br/TechSchool2023/index.
html


