PROGRAMA DE VERÃO 2021
Crianças e Adolescentes LGBTQI+ e o Papel da Família e da Escola
Objetivo: Promover o debate acerca das questões de gênero e sexualidade que permeiam a existência humana
visando a promoção e o adequado desenvolvimento do indivíduo, com especial atenção às crianças e aos adolescentes
LGBTQIA+. Sensibilizar o público acerca dos direitos humanos de crianças e adolescentes LGBTQIA+, assim como o
papel protetivo da sociedade em concretizar a garantia destes direitos.
Coordenação: Prof. Marcelo Vilela de Almeida e Profa. Elizabete Franco Cruz
Ministrantes: Especialistas: Aline Lis Ramos Pereira, Fabrício Accioly Melcop, Felipe Palmer Lima Costa, Flavio Daiji
Kishigami
Público-alvo: Público externo interessado na temática LGBTQIA+ e/ou envolvidos em ações de garantia de direitos da
criança e do adolescente com enfoque na temática LGBTQIA+, alunos de graduação e pós-graduação da USP e de
outras instituições de ensino.
Documentos solicitados: Cópias do RG e CPF (não serve cópia da CNH, pois a mesma não contém dígito nem data
de expedição do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do certificado).
Critérios de seleção: As pessoas inscritas na primeira edição do curso que não conseguiram vagas terão prioridade
na seleção, desde que façam a inscrição para esta nova edição do curso. As demais vagas serão ocupadas por sorteio.
Vagas: 80

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
.
08/02/2021 a
11/02/2021
Segunda a
Quinta

19h às 21h30
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Meliponicultura e Ciência Cidadã
Objetivo: Fornecer informações sobre boas práticas de meliponicultura e iniciar os meliponicultores a
metodologia científica
Coordenação: Prof. Tiago Mauricio Francoy
Ministrantes: Prof. Tiago Mauricio Francoy e os especialistas: Celso Barbieri Junior e Sheina Koffler
Público-alvo: Meliponicultores e pessoas interessadas na criação de abelhas sem ferrão. (Necessário ter
acesso a pelo menos um ninho de abelhas sem ferrão)
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).
Critérios de seleção: Serão ofertadas 500 vagas, sendo 250 reservadas para homens e 250 para mulheres.
Dentre as 500 vagas, 250 serão reservadas para pessoas que se inscreveram na primeira edição do curso e
não foram selecionadas e 250 vagas para novos alunos. Caso o número de inscritos seja maior do que 500,
as vagas serão preenchidas por sorteio.
Vagas: 500

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Introdução à ciência de processos e ciência de dados como base para a mineração de processos
Objetivo: O objetivo deste curso se divide em três frentes: (a) capacitar o aluno a compreender os principais conceitos
da gestão computacional de processos de negócio, considerando as etapas de análise, planejamento, implementação
e controle estratégicos de processos de negócio; (b) introduzir o aluno à disciplina de mineração de dados, abordando
os conceitos referentes às principais tarefas abordadas por essa disciplina, bem como capacitá-lo a identificar domínios
de processos de negócio nos quais tais tarefas podem ser úteis; (c) capacitar o aluno a identificar contextos de aplicação
para mineração de processos, bem como as técnicas, os métodos e as ferramentas mais adequadas para tratar tipos
específicos de mineração de processos, e finalmente, proporcionar um ambiente de prática para implementação e
aplicação de técnicas de mineração de processos usando ferramentas apropriadas para tal.
Coordenação/ Ministrantes: Profs. Sarajane Marques Peres e Marcelo Fantinato
Público-alvo: Pessoas que estejam cursando ou são formadas em algum curso de graduação na área de computação
e afins, e tenha interesse em atualizar seus conhecimentos referentes à gestão automatizada de processos de
negócios.
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).
-Documento que comprove fazer parte do público alvo: histórico escolar ou diploma de graduação.
-O histórico escolar de curso de graduação, completo ou em andamento, em curso de computação ou de áreas afins.
É importante que o documento deixe claro que ou o candidato esteja atualmente cursando a graduação ou já tenha se
graduado.
- Carta de intenção
Critérios de seleção: É pré-requisito que o candidato seja formado ou cursando graduação na área de computação
ou áreas afins. A carta de intenção será analisada para classificar os candidatos com base na aderência de seus
interesses aos objetivos do curso.
Vagas: 40

08 a 12/02/2021
Segunda a
Sexta-feira
19h às 23h
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Ritmos Biológicos e Educação- uma visão integrada
Objetivo: Propiciar aos participantes a vivência dos ritmos biológicos e a importância desta área do
conhecimento, bem como de sua difusão dentro do ambiente escolar.
01 a 05/02/2021
Coordenação: Profa. Michele Schultz Ramos
Segunda a Sexta
Ministrantes: Profs. Luiz Silveira Menna Barreto e Rubia Aparecida Pereira de Carvalho Mendes
13h às 17h
Público-alvo:
Docentes da educação infantil, ensino fundamental e médio. Estudantes de licenciatura, bacharelado e
pedagogia. Profissionais da saúde que se interessam pela educação.
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).
-Documento que comprove fazer parte do público alvo do curso.
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, será realizado sorteio.
Vagas: 80
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Marketing para restaurantes
Objetivo: Apresentar conceitos e estratégias de marketing, dentro da lógica dominante de serviços, e suas
aplicações no setor de restaurantes

03/02/2021

Coordenação/ Ministrantes: Prof. Miguel Angelo Hemzo

Quarta-feira

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.

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).
-Documento que comprove fazer parte do público alvo (curriculum)
- Histórico escolar ou diploma de graduação.
Critérios de seleção: Se o número de candidatos exceder o número de vagas, serão selecionados os que
possuírem maior afinidade profissional com o tema do curso, com base na análise do curriculum
Vagas: 40
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Geografia e Turismo: Uma Parceria Necessária
Objetivo: Explorar os conceitos fundamentais da Geografia, como a Cartografia, o Clima e a Geopolítica e
entender seus usos e aplicações para a atuação profissional na área de Turismo.

01 a 04/02/2021
Segunda a Quinta

Coordenação: Prof. Marcelo Vilela de Almeida
15h às 17h30
Ministrante: Especialista Fernanda Lopes Sortanji
Público-alvo: Público externo interessado no estudo da relação da Geografia com o Turismo, agentes de
viagens, trabalhadores ligados ao setor turístico, alunos de graduação e pós-graduação da USP e de outras
instituições de ensino.
Documentos solicitados:
- Cópias do RG e CPF (não serve cópia da habilita, pois, a mesma não contém dígito nem data de expedição
do RG, informações imprescindíveis para o cadastro e emissão do certificado).
Critérios de seleção: Sorteio
Vagas: 100
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Educação e o Projeto Político Contemporâneo: por uma prática democrática
Objetivo: Fomentar a leitura crítica da realidade brasileira a respeito da educação, a compreensão da
importância da mediação para a formação e desenvolvimento humano e do papel das políticas públicas na
criação de condições materiais para que tais mediações ocorram.

Terça e Quinta
02, 04 e
09/02/2021

Coordenação: Profa. Maria Eliza Mattosinho Bernardes
18h às 21h
Ministrantes: Especialistas: Aline Cristine de Moraes Fontes, Mayara Xavier Gonzalez Rachid, Vinicius
Ferreira de Carvalho.
Público-alvo: Comunidade externa e interna à USP. Interessados na perspectiva histórico-cultural da
educação e em análises conjunturais das políticas públicas educacionais.
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).
- Carta de intenção informando os motivos e interesses em realizar o curso
Critérios de seleção: Análise de carta de intenções.
Vagas: 30
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Desenvolvimento de coleção sustentável
Objetivo: Promover o conhecimento teórico e prático sobre desenvolvimento de coleção de moda
sustentável.

09 a 12/02/2021
Terça a Sexta

Coordenação: Profa. Júlia Baruque Ramos
14h às 16h
Ministrantes: Profa. Júlia Baruque Ramos e as especialistas: Barbara Contin, Mylena Uhlig Siqueira, Palloma
Renny Beserra Fernandes e Raysa Ruschel Soares.
Público-alvo: Alunos da graduação e pós-graduação das áreas de Têxtil e Moda e profissionais já formados.
Documentos solicitados: Cópia de 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).
- Documento que comprove fazer parte do público-alvo: Atestado de matrícula ou diploma de graduação ou
pós-graduação das áreas de Têxtil e Moda.
Critérios de seleção: Em caso de o número de candidatos ser superior ao número de vagas, será realizado
um sorteio entre os inscritos
Vagas: 500
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Políticas Públicas, Estratégia Global e Ação Local
Objetivo: Estimular a produção de conhecimento na questão da implementação socioambiental de políticas
Dias 01, 03, 05,
públicas para o desenvolvimento sustentável com os ODS. Contribuir para a disseminação dos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS) estabelecidos no âmbito da Agenda 2030, da organização das Nações 08, 10, 12/02/2021
Unidas entre a população. Fomentar pesquisas acadêmicas sobre a implementação dos ODS, de maneira a
utilizar os indicadores das metas dos ODS (adaptados) como ferramenta de accountability do impacto das Segunda, Quarta e
políticas públicas.
Sexta
Coordenação: Prof. Paulo Santos de Almeida e Profa. Denise Crocce Romano Espinosa
19h às 23h
Ministrantes: Profs. Paulo Santos de Almeida, Denise Crocce Romano Espinosa, Cledir Mendes Soares,
Gabriela Pinheiro Lima, Paula Lopes de Araújo e Thiago Siqueira do Prado.
Público-alvo: População interessada em geral, especialmente para pessoas portadoras de certificado de
ensino médio.
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).
-Documento que comprove fazer parte do público alvo: histórico escolar e/ou diploma de ensino médio ou
graduação.
Critérios de seleção: Sorteio
Vagas: 80
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PERÍODO DE
REALIZAÇÃO

Escutar para resistir: história oral em tempos pandêmicos
Objetivo: O objetivo do curso é criar um fórum de discussão sobre as experiências egressas no campo e
como as contingências do presente no contexto da pandemia tem exigido a invenção de diferentes estratégias
e dispositivos para a construção de um ambiente de confiança, entrega e afeto prescindindo do encontro
presencial ou realizando-o com os cuidados e protocolos exigidos neste momento. Procuraremos também
problematizar como os depoimentos, independentemente dos temas de pesquisa, tem revelado a experiência
do isolamento social e a menor ou maior expectativa em relação ao encontro corpo-a-corpo, que é, no limite,
premissa da produção de conhecimento da metodologia de história oral.

03, 04 e
05/02/2021
Quarta a Sexta
14h às 16h

Coordenação: Profa. Valéria Barbosa de Magalhães
Ministrantes: Especialistas: Daisy Perelmutter, Lívia Morais Garcia Lima, Maria Carolina Casati
Digiampietri.
Público-alvo: Pesquisadores, servidores, educadores, profissionais de Ongs e pessoas com alguma
experiência com o método de história oral.
Documentos solicitados: 1 -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). - Carta justificando o interesse no curso e experiências anteriores com memória e história oral.
Tamanho: uma lauda.
Critérios de seleção: Serão selecionados participantes que tenham alguma experiência em trabalhos com
memória ou história oral. Será dada preferência a professores de rede pública e participantes de movimentos
sociais e graduandos de universidades públicas.
Vagas: 20

