
Eventos da semana:  
 
#  Poli realiza workshop sobre gerenciamento de tecnologia verde  
14-03-2016  - Evento científico - exatas  - O objetivo do evento é permitir a aproximação de 
pesquisadores brasileiros e britânicos, com a apresentação e discussão de experiências 
de sucesso no tema.   
http://e.usp.br/51c  
 
#  Congresso aborda Filosofia e Literatura em Fidelino de Figueiredo  
14-03-2016  - Evento científico  - O evento tem como objetivo promover reflexões em 
função do desenvolvimento dos estudos das literaturas de língua portuguesa e da literatura 
comparada, até hoje pouco analisados.  
http://e.usp.br/5bu  
 
#  FEA recebe conferência sobre história da economia recente  
14-03-2016  - Evento científico - humanas  - Entre os temas discutidos está os indicadores 
e incentivos na economia política.   
http://e.usp.br/5c9  
 
#  FMUSP promove "Curso Introdutório à Liga de Neurocirurgia"  
14-03-2016  - Evento científico - biológicas  - O curso abordará questões sobre a 
neuroanatomia, neurofisiologia, traumatismo raquimedular, doença de Parkinson, entre 
outros temas.   
http://e.usp.br/5dt  
 
#  Seminário na FFLCH traz análise contemporânea da cidade de São Paulo  
15-03-2016  - Evento científico - humanas  - O seminário tem como objetivo apresentar e 
discutir resultados parciais das pesquisas desenvolvidas nos quadros do projeto temático 
desenvolvido pela docente Vera da Silva Telles.  
http://e.usp.br/5fg  
 
#  FEA recebe grandes nomes da economia e do mercado financeiro brasileiro  
15-03-2016  - Evento científico  - O evento acontece no prédio FEA-5 e será transmitido 
pelo IPTV.  
http://e.usp.br/5gp  
 
#  Museu da Imigração recebe seminário sobre pioneirismo brasileiro  
15-03-2016  - Evento científico - humanas  - Evento é organizado pela USP em parceria 
com o Governo de Estado de São Paulo, a Secretaria da Cultura e o Museu da Imigração.  
http://e.usp.br/5ht  
 
#  Escola Politécnica recebe nova edição da Febrace  
15-03-2016  - Evento científico  - Os projetos abrangem diversas áreas do conhecimento e 
se destacam por oferecer soluções criativas para problemas reais, a exemplo de novos 
mecanismos de controle do mosquito Aedes aegypti.  
http://e.usp.br/5i3  
 
#  Editora Humanitas lança livro sobre obra do antropólogo Roy Wagner  
16-03-2016  - Outros  - A obra foi escrita pela pesquisadora Iracema Dulley.  
http://e.usp.br/5g9  
 
#  Simpósio discute ensino da Bioética nos cursos de graduação  
17-03-2016  - Institucional  - O evento pretende reunir diferentes experiências pedagógicas 
em curso na USP, visando compartilhamento e integração dessas experiências.  
http://e.usp.br/5en  
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#  Palestra no IGc discute o geoturismo na região do Atacama  
17-03-2016  - Evento científico  - A palestra será apresentada pelo pesquisador Lauro 
Kazumi Dehira.  
http://e.usp.br/5h7  
 
#  FSP promove curso sobre atendimento em situações de abuso sexual  
17-03-2016  - Outros  - O curso abrange aspectos conceituais, jurídico-legais, médicos, 
psicológicos e sociais relacionados ao atendimento a situações de violência sexual.  
http://e.usp.br/5i4  
 
#  Sobrevivência do Trypanosoma é tema de seminário no ICB  
18-03-2016  - Evento científico - biológicas  - O seminário será ministrado pelo professor 
Sérgio Schenkman.  
http://e.usp.br/5e5  
 
#  Curso sobre educação ambiental em ecossistemas costeiros tem inscrições abertas  
19-03-2016  - Outros  - O público alvo da monitoria são 400 estudantes de ensino básico e 
médio, que estarão na unidade de conservação de 19 a 24 de março de 2016.  
http://e.usp.br/4ur  
 
#  IPq realiza simpósio sobre dependência química e família  
19-03-2016  - Evento científico  - O evento promove a discussão e reflexão sobre a 
importância de cuidar de familiares de dependentes químicos, bem como identificar 
práticas psicossociais existentes, destinadas a essa população.  
http://e.usp.br/5a6  
 
#  Esalq promove palestra sobre as culturas da pitaya e lichia  
19-03-2016  - Evento científico  - O evento tem como objetivo fornecer informações sobre 
a produção de mudas, plantio e condução da Pitaya e ainda, identificação e controle de 
doença da lichia. 
http://e.usp.br/5j1 
 
#  Engenho dos Erasmos realiza "Balaio de 'Causos' Caiçaras"  
19-03-2016  - Cultura e artes  - Contando com a participação de Julinho Mendes, morador 
de Ubatuba, o evento consiste em um bate papo onde serão contados causos, histórias e 
lendas das comunidades tradicionais do Litoral Norte de São Paulo.  
http://e.usp.br/5h0  
 
Eventos com inscrições abertas:  
 
#  29-02-2016 - 18-05-2016  
Professor da USP participa da Bienal de Psicanálise e Cultura  
http://e.usp.br/5hp  
 
#  01-03-2016 - 01-06-2016  
Curso sobre Doenças Tropicais Negligenciadas recebe inscrições  
http://e.usp.br/5hb  
 
#  01-03-2016 - 04-04-2016  
Displasia ectodérmica é tema de palestra na FORP  
http://e.usp.br/5j2 
 
#  07-03-2016 - 18-03-2016  
ECA discute processos de criação na educação e nas artes em seminário  
http://e.usp.br/5h8  
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#  01-03-2016 - 19-03-2016  
Engenho dos Erasmos realiza "Balaio de &#8216;Causos&#8217; Caiçaras"  
http://e.usp.br/5h0  
 
#  26-02-2016 - 06-05-2016  
IFSC realiza nova edição da "Escola de Física Contemporânea"  
http://e.usp.br/5ga  
 
#  25-02-2016 - 08-04-2016  
Esalq recebe encontro sobre produção de cachaça  
http://e.usp.br/5fx  
 
#  23-02-2016 - 17-03-2016  
Simpósio discute ensino da Bioética nos cursos de graduação  
http://e.usp.br/5en  
 
#  05-03-2016 - 21-03-2016  
Peça "Outro K" reestreia em curta temporada no Tusp  
http://e.usp.br/5eh  
 
#  22-02-2016 - 08-06-2016  
Esalq realiza "Ciclo de Palestras em Ciência Política"  
http://e.usp.br/5e8  
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