Colóquio na USCS debateu Culturas, Migrações e Identidades
Evento reuniu pesquisadores da USCS, Umesp, UNIP e Universidade Tuiuti do Paraná. Além da
discussão dos temas, as instituições se uniram para discutir novas parcerias para o próximo ano.

24/11/2015
No último dia 24/11, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), por meio
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM-USCS), em parceria com
os Programas de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Paulista (UNIP) e
da Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), realizou o VI Colóquio de
Comunicação e Inovação. O evento aconteceu no Campus Centro da USCS.
A sexta edição do evento tratou dos temas Migrações e Identidades, abordando as
diversas formas de representação do fenômeno das migrações na sociedade.
Representando a Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), a professora Magali
Nascimento Cunha apresentou a temática: “identidade e diferença nas dinâmicas
culturais contemporâneas”, ressaltando como os esforços e propostas em torno de
políticas de afirmação e inclusão têm buscado responder a esta questão com base nos
princípios dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e sexuais.
Os docentes da Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), Rafael Tassi Teixeira e Sandra
Fischer, convidados para esse encontro, trouxeram para o Colóquio a discussão sobre
as tensões entre espaço migratório/memória/resto estabelecidas desde a sobrevivência
afetiva da ruína e o envolvimento espacial, que revelam a portabilidade do sentido do
ímpeto migrante e as ficções de origem tanto nas sociedades de hospedagem como
nos múltiplos lugares de partida. Já a professora Simone Luci Pereira (UNIP/ESPM) em
sua palestra “Diásporas sonoras: uma análise sobre migrações e escutas em trânsito”
propôs algumas reflexões elaboradas a partir de suas pesquisas sobre mídias,
migrações e música, mostrando as práticas musicais-midiáticas (que incluem a
produção/composição, a performance e a escuta musical) de migrantes “latinos”
(oriundos da América Latina Hispânica) em S. Paulo. A mediação da mesa de debate
ficou por conta do Prof. Dr. Roberto Elísio dos Santos (PPGCOM-USCS).
Redes de parcerias
Por meio da parceria entre a USCS, Unip e Umesp, vêm sendo realizados, desde o
final do ano passado, diversos eventos conjuntos, como o Simpósio Internacional de
Comunicação e Cultura, que ocorreu em abril deste ano (2015), que contou também
com a participação da Universidad de Colima – México. Desta vez, além das
Universidades já parcerias, o PPGCom -USCS recebeu profissionais do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná
(PPGCom/UTP) para, juntos, discutirem novos estudos e demais ações conjuntas para
o próximo ano.
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