Simpósio Internacional de Comunicação: últimos dias para inscrição
Interessados em acompanhar o "Simpósio Internacional de Comunicação e
Cultura" têm apenas até o dia 24/04 (sexta-feira) para efetivar sua inscrição.
22/04/2015
O evento - que traz ao Grande ABC pesquisadores da Espanha, de Portugal e do
México, além de representantes de instituições brasileiras, como a Universidade de São Paulo
(USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ) - ocorrerá nos dias 28 e 29 de abril,
na Universidade Municipal de São Caetano do Sul - USCS (Rua Santo Antônio, 50 - SCS),
tendo como foco estudos realizados no âmbito da memória e da história oral.
"Reunimos programas de Pós-Graduação do Brasil e do exterior que mantêm
pesquisas voltadas para a discussão sobre a memória no campo da comunicação, buscando,
assim, estimular a pesquisa e a troca de experiências e também possibilitar um aprimoramento
de conceitos como memória, cultura e narrativas orais", explica a professora da USCS, Dra.
Priscila Perazzo, uma das organizadoras do Simpósio.
Além da USCS, integram o conjunto de instituições responsáveis pela organização do
evento, a mexicana Universidade de Colima, a Universidade Metodista de São Paulo, a
Universidade Paulista (UNIP) e a Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul.
Haverá espaço ainda para outras atividades complementares ao Simpósio, como um
colóquio, que ocorrerá no dia 27/04, na Universidade Metodista (Rua Planalto, 106 -Rudge
Ramos- São Bernardo do Campo) e oficinas, que serão realizadas no dia 30/04, na UNIP (Rua
Dr. Bacelar, 1212 - Vila Clementino - São Paulo).
A programação completa, bem como horários e valores dos ingressos podem ser
conferidos no site www.uscs.edu.br
SERVIÇO:
27/04 - Colóquio "Nos caminhos da investigação científica".
Local: Universidade Metodista (Rua Planalto, 106 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo).
28 e 29/04 - Simpósio Internacional Comunicação e Cultura: aproximações com Memória e
História Oral.
Local: USCS (Rua Santo Antônio, 50 - Centro - São Caetano do Sul)
30/04 - Oficinas
Local: UNIP (Rua Dr. Bacelar, 1212 - Vila Clementino - São Paulo).
Confira vídeo de apresentação no
link: https://www.youtube.com/watch?t=22&v=IybjYiuG4Qg
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