Universidade Aberta da USCS homenageou Paulo Vanzolini
Entre as atividades oferecidas à comunidade, uma instalação interativa e a presença de Ana
Bernardo (viúva de Vanzolini) marcaram a homenagem.
22/09/2015
De 9 a 19 de setembro, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) promoveu a
10ª edição do projeto Universidade Aberta, composto por uma série de atividades como
palestras, oficinas, intervenções artísticas, entre outros destaques. Tudo de graça e aberto à
comunidade.
O tema desta edição foi a vida e a obra do zoólogo, médico, compositor, cantor e cientista
Paulo Vanzolini.
O evento contou com a visita de escolas da região, totalizando cerca de 1500 estudantes do
ensino fundamental e médio, além de estudantes da Universidade e membros da comunidade.
Encerrando as atividades, no último sábado (19), a USCS realizou um colóquio, contando com
a participação de importantes nomes da área artística e de meio ambiente, para discutir a
trajetória de Vanzolini. A atividade foi encerrada com a apresentação dos músicos Ítalo Peron e
Ana Bernardo (viúva do compositor).
A iniciativa faz parte do projeto ProEduc, que tem com missão a articulação e promoção de
ações que incrementem a inter-relação entre a Universidade com o ensino básico.
Mais informações sobre o projeto Universidade Aberta, incluindo edições anteriores, no link:
http://www.uscs.edu.br/sites/ua/
Mais informações sobre o ProEduc, no link: http://www.uscs.edu.br/extensao/proeduc.php
Paulo Vanzolini
Paulo Emilio Vanzolini, junto com Adoniran Barbosa, é reconhecido como o grande nome do
samba paulista, músico e compositor, autor de grandes sucessos como as músicas “Ronda”,
"Volta por Cima" e "Na Boca da Noite". Transitou pela boemia junto à carreira acadêmica, o
que fez com que possuísse uma dicotomia entre a sua vida artística e científica.
Médico formado pela Universidade de São Paulo- USP, fez seu doutorado em Zoologia na
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. De 1963 a 1993, Vanzolini foi Diretor do Museu
de Zoologia da Universidade de São Paulo, tornando-se assim um dos zoólogos mais
respeitados pela comunidade científica internacional.
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