
PROGRAMA DE INVERNO 2019 

 

Inscrições de 26 de junho a 02 de julho de 2019 

<https://uspdigital.usp.br/apolo/> na opção: Inscrição On-line  

 

- O interessado deverá fazer a inscrição on-line e encaminhar a documentação exigida para 

cada curso (para o e-mail ccex-each@usp.br); 

- A inscrição só será válida mediante o envio de documentos por e-mail até o dia 02 de julho 

de 2019. 

 

ARTE MODERNA, ESTÉTICA E REVOLUÇÃO: o centenário da Bauhaus como 

referência - diálogo entre vanguardas (expressionismo, construtivismo, dada e 

surrealismo) 

 

Coordenação/ Ministrante: Prof. Dr. Antonio Takao Kanamaru 

Objetivos: Estudar, analisar e discutir a vanguarda artística da Bauhaus, seus antecedentes, 

desenvolvimento e legados, recuperando-se a perspectiva do conceito de revolução que 

propunham na Alemanha, entre 1919-1933 (Weimar, Dessau e Berlim) e desdobramentos 

relacionados à fase histórica (Chicago e Ulm-Baviera), até os anos 50 do século XX, bem 

como no mundo, inclusive no Brasil e América Latina. 

Público-Alvo: Interessados em geral, a partir dos 16 anos, com o ensino fundamental 

completo, aberto a toda a comunidade.  

Critérios de seleção: Ordem de inscrição. 

Vagas: 30 

Período de realização/ horário: 22/07/2019 a 25/07/2019, das 13h às 17h. 

Documentos solicitados: 

- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do 

certificado). 

 

CIDADES, SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL 

 

Coordenação: Prof. Dr. Paulo Santos de Almeida; Prof. Dr. André Felipe Simões 

Ministrantes: Amanda dos Santos Sousa Camilo, André Felipe Simões, Camila de Souza 



Carvalho, Gabriel Pires de Araújo, Paulo Santos de Almeida 

Objetivos: O objetivo principal do curso é atualizar os participantes sobre os principais 

problemas socioambientais que se materializam no contexto das cidades e trazer 

possibilidades de resolução/atenuação/mitigação destes problemas tendo em vista a 

construção de um desenvolvimento sustentável. 

Publico - Alvo: Alunos de graduação de cursos de ciências sociais aplicadas ou ambientais e 

egressos recém formados desses cursos (até 02 anos). 

Critérios de Seleção:  1º) ordem de inscrição (até o limite das vagas); 2º) desempate de 

vaga pelo interessado(a) com graduação mais recente; 3º) desempate de vaga para 

graduando com mais proximidade à conclusão de seu curso. 

Vagas: 30  

Período de realização/ horário: 22/07/2019 a 26/07/2019, das 14h às 18h 

Documentos solicitados: 

Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do 

certificado). 

-Atestado de matrícula e/ ou histórico escolar que comprove fazer parte do público alvo. 

 

GESTÃO DE PROJETOS DE SI COM PROJECT MODEL CANVAS 

 

Coordenação/ ministrante: Prof. Dr. Edmir Parada Vasques Prado 

Objetivos:  O objetivo deste curso é apresentar a aplicação do Project Model Canvas (PMC) 

em projetos de sistemas de informação (SI). 

Público-alvo: a) Profissionais que atuam na área de projetos OU b) Graduados que tenham 

cursado disciplinas na área de projetos. 

Critérios de seleção: Por ordem de inscrição, atendendo aos critérios de público-alvo. 

Vagas: 40 

Período de realização/ horário: 23/07/2019 a 24/07/2019, das 19h às 23h. 

Documentos solicitados: 

- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a mesma não contém digito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a emissão do 

certificado);  

- Comprovante de que faz parte do público alvo do curso: Declaração que comprove que 

atua na área de projetos ou histórico escolar comprovando ter cursado disciplinas da área de 

projetos. 

 

HISTÓRIA E GESTÃO DE MARCAS DE LUXO 

 



Coordenação/ ministrante: Prof. Dr. Miguel Angelo Hemzo 

Objetivos: Apresentar a história das marcas de luxo e suas diversas estratégias de 

construção de brand equity, entendendo como essa evolução contribuiu para o atual 

conceito.  

Público-alvo: Profissionais graduados em cursos de nível superior de áreas afins, como 

administração, marketing, propaganda, varejo, arquitetura, hotelaria, turismo, gastronomia, 

enologia, joalheria, moda, automotivo, engenharia, etc. 

Critérios de seleção: Além da obrigatoriedade de diploma de graduação, será dada 

preferência para atuantes em setores relacionados ao mercado do luxo, em ordem de 

inscrição. 

Vagas: 40 

Data de realização/ horário: 24/07/2019, das 19h às 22h45. 

Documentos solicitados: 

 - Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a emissão do 

certificado);  

- Carta da empresa comprovando atuação na área de tecnologia de informação, para os não 

graduados; comprovante de graduação para os graduados.  

- Atestado de matrícula ou histórico escolar comprovando fazer parte do público-alvo do 

curso. 

- Comprovante de que atua em setores relacionados ao mercado do luxo, quando for o caso. 

 

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS E APLICAÇÕES AOS SISTEMAS COMPLEXOS 

 

Coordenação: Prof. Dr. Camilo Rodrigues Neto / Prof. Dr. Esteban Fernandez Tuesta 

Ministrantes: Ana Amélia Benedito Silva, Camilo Rodrigues Neto, Esteban Fernandez 

Tuesta, José de Jesus Pérez Alcazár, Marcelo de Souza Lauretto 

Objetivos: Introduzir os alunos às técnicas de coleta e análise de dados, tais como 

Estatística Multivariada, Aprendizado de Máquina, Séries Temporais, Big Data e Modelagem 

de Sistemas Complexos. 

Público-alvo: Alunos cursando ou já formados em nível superior.  

Critérios de seleção: Preferência aos candidatos já graduados, obedecendo a ordem de 

inscrição.  

Vagas:  60 

Período de realização/ horário: 22/07/2019 a 26/07/2019, das 9h às 13h 

Documentos solicitados: 

- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do 



certificado). 

- Atestado de matrícula ou histórico escolar que comprove fazer parte do público escolar. 

 

INTRODUÇÃO AO DESENHO DE ESTAMPAS 

 

Coordenação: Profa. Dra. Regina Aparecida Sanches 

Ministrantes: Regina Aparecida Sanches, Rejane de Oliveira Souza 

Público-alvo: Estudantes de moda, design e interessados, acima dos 16 anos, com 

interesse em desenho de estamparia.  

Objetivos: Apresentar e demonstrar conceitos básicos sobre o desenho de estamparia, 

através de aulas expositivas e experimentações práticas. Serão apresentadas as principais 

técnicas de desenho e outras ferramentas manuais que podem ser utilizadas na criação de 

estampas, assim como diferentes sistemas manuais de construção de rapport (módulo de 

repetição). 

Critérios de seleção: Ordem de inscrição seguindo os seguintes critérios: 1) Alunos do 1º e 

2º ano do curso de Têxtil e Moda; 2) Alunos dos demais semestres de Têxtil e Moda; 

3)Interessados em geral.  

Vagas: 15 

Período de realização/ horário: De 22/07/2019 a 25/07/2019, das 13h às 17h. 

Documentos solicitados:  

- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e para a emissão do 

certificado).  

- Atestado de matrícula ou histórico escolar em caso de aluno. 

INTRODUÇÃO ÀS REDES COMPLEXAS 

 

Coordenação/ Ministrante: Prof. Dr. Masayuki Oka Hase 

Público-alvo: Alunos de graduação e pós-graduação.  

Objetivos: O curso pretende apresentar, de modo informal, a ideia de Redes Complexas; a 

ênfase será dada em aplicações e sua atuação dentro do contexto de Sistemas Complexos.  

Critérios de seleção: Ordem de inscrição. 

Vagas: 60 

Período de realização/ horário: 22/07/2019 a 24/07/2019, das 14h às 16h 

Documentos solicitados:  

- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do 

certificado). 

- Atestado de matrícula ou histórico escolar comprovando fazer parte do público-alvo. 



PSICOLOGIA POLÍTICA DA MEMÓRIA E DAS CLASSES SOCIAIS: Poder, Territórios e 

Periferias 

 

Coordenação: Profa. Dra. Graziela Serroni Perosa, Prof. Dr. Alessandro Soares da Silva 

Ministrantes: Alessandro Soares da Silva, Danilo da Costa Morcelli, Danilo Pereira Sato, 

Elda Rodrigues da Paixão Santos, Graziela Serroni Perosa, Paulo Jancar Curi, Valéria Cazetta 

Público-alvo: Lideranças comunitárias e de movimentos sociais, estudantes de ciências 

sociais em geral e demais interessados na temática.  

Objetivos: O objetivo do curso é oferecer uma formação introdutória sobre memória, 

classes sociais e território na perspectiva da psicologia política.  

Critérios de seleção: Ordem de inscrição. 

Vagas: 50 

Período de realização/ horário: 22/07/2019 a 26/07/2019, das 19h às 23h 

Documentos solicitados:  

- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do 

certificado). 

 

RITMOS BIOLÓGICOS E EDUCAÇÃO: uma visão integrada 

 

Coordenação: Profa. Dra. Michele Schultz Ramos 

Ministrantes: Luiz Silveira Menna Barreto, Maria Cristina de Lucca, Robson Ferreira da 

Silva, Rubia Aparecida Pereira de Carvalho Mendes, Vania Cristina Agostinho 

Público-alvo: Docentes da educação infantil, ensino fundamental e médio. Estudantes de 

licenciatura, bacharelado e pedagogia. Profissionais da saúde que se interessam pela 

educação.  

Objetivos: Propiciar aos participantes a vivência dos ritmos biológicos e a importância desta 

área do conhecimento, bem como de sua difusão dentro do ambiente escolar.  

Critérios de seleção: 1 - Ser professor da rede estadual, municipal ou particular de ensino. 

2 - Estar cursando licenciatura, bacharelado, pedagogia ou áreas afins.  3 - Ser profissional 

da saúde com interesse em educação. Em caso de empate observar a ordem de inscrição. 

Vagas: 40 

Período de realização/ horário: 22/07/2019 a 25/07/2019, das 10h às 16h. 

Documentos solicitados: - Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a 

mesma não contém dígito nem data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o 

cadastro e emissão do certificado). 

- Certificado de conclusão de graduação, atestado de matrícula ou outro documento que 

comprove fazer parte do público alvo. 



STYLING DE MODA: da teoria à prática 

 

Coordenação: Prof. Dr. Antonio Takao Kanamaru 

Ministrantes: Antonio Takao Kanamaru, Bruno Sousa Furtado 

Público-alvo: Interessados em geral, a partir dos 16 anos, com o ensino fundamental 

completo, em especial estudantes de moda, artes visuais e design em geral, mas aberto a 

toda a comunidade.  

Objetivos: Realizar introdução ao estudo, análise e prática do styling de moda e evidenciar 

a sua importância para a compreensão da complexidade e riqueza estética da moda 

brasileira enquanto forma de conhecimento e cultura. 

Critérios de seleção: Ordem de inscrição. 

Vagas: 30 

Período de realização/ horário: 22/07, das 8h às 12h e das 13h às 17h; 23 e 24/07, das 

13h às 17h 

Documentos solicitados:  

- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilitação, pois, a mesma não contém dígito nem 

data de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do 

certificado).  

 


