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A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão UniversitáJ-ia tem apoiado a todas as unidades da

USP no desenvolvimento de atividades de cultura e extensão. Ainda mais nesse momento

com diversas atividades no meio digital, onde a procura por atividades e cursos online e

gratuitos teta sido tnuito grande.

Assim, considerando:

©

e

©

desenvolver um processo que pei-mito maior isonotnia e equidade entre os que buscam

participar de cursos gratuitos oferecidos pelas Unidades através da Pró-Reitoria de

Cultura e Extensão;

conhecer melhor a demanda pelos cursos, a quantidade de pessoas interessadas para

que em um ftJturo possa dimensionar maior número de cursos ou vagas;

preservar o ftJncionamento dos sistemas de informação da universidade, evitando

sobrecargas desnecessárias e oferecendo experiências de acesso ao sistema com maior

eficiência;

Solicitamos que

1)

2)

3)

©

As inscrições para os cursos oferecidos pela FFLCH denso do contexto Gêneros e

Feminismos deverão ser efetuadas confomle acordado entre PRCEU e STI, utilizando

sistema de sorteio pelo Apoio;

Os períodos de inscrições deverão seguir as diretJbes apresentadas na planilha em

anexo;

Cabe a FFLCH dat ampla divulgação de que as vagas pai-a esses cursos serão

preenchidas através de sorteio, apresentando as datas de inscrições e os respectivos

sorteios e não mais por ordem de inscrição;

Que o momento do sorteio não deve ocorrer em período de grande fluxo no acesso ao

Apoio e, além disso, esse deve ser acordado com a PRCEU e STI para

acompanhamento.
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A PRCEU juntamente com a STI está trabalhando para que os sistemas possam estar

disponíveis da melhor forma possível, tanto para os usuários internos quanto para toda a

comunidade interessada. Contamos com a colaboração da FFLCH e estamos disponíveis

para eventuais dúvidas ou sugestões

Código
do curso Curso Edição Vagas

Início da Fim da Data do
Sorteio

14/10/202080401637 Arte, Gênero e Flistória na América Latina 20001 50

inscnçao
13/10/2020

oo:oo
13/10/2020

oo:oo

14/10/2020
oo:oo

14/10/2020
oo:oo

15/10/2020
oo:oo

15/10/2020
oo:oo

inscnçao
13/10/2020

23:59

13/10/2020
23:59

14/10/2020
23:59

14/10/2020
23:59

15/10/2020
23:59

15/10/2020
23:59

80401647 O conceito de gênero sob três perspectivas filosóntcas(ot) lhe) 20001 100

80

80

50

60

14/10/2020

80401644

80401645

Filosofia Política c Fcminismos(on lhe) 20001

20001

20001

20001

15/10/2020

15/10/2020De Virginia Woolf aJudith Butlcr: Uma Introdução à Teoria
Feminista e à Teoria Quecr

Sobre poder ver e tornar visível: gênero, raça, corpo e visualidades
cicntíGícas (on-lhe)

80401639

80401642

16/10/2020

16/10/2020Gênero e sexualidade na geografia(on-lhe)

80401638 Perspectivas sobre raça c gêncro: mulheres escravizadas, libertas c
livres pobres no Brasi] do século X]X(on cine)

20001 80

80

100

60

80

15/10/2020
oo:oo

15/10/2020
23:59 16/10/2020

80401640

80401641

80401646

lvlulhercs escrevem(n)a Revolução Francesa: Olympc de Gouges
e Nla'y Wollstonecraft(on-linfa)
Teorias feministas contemporâneas; conceitos fulldamentais(on
lhe)
Leituras sociológicas sobre representação política feminina latino-
americana (on-lide)

Perspectivas críticas sobre os cuidados: diálogos feministas(on-
h«e)

20001

20001

20001

20001

19/10/2020
oo:oo

19/10/2020
oo:oo

19/10/2020
oo:oo

20/10/2020
oo:oo

19/10/2020
23:59

19/10/2020
23:59

19/10/2020
23:59

20/10/2020
23:59

20/10/2020

20/10/2020

20/10/2020

80401643 21/10/2020

Atenciosamente

Prosa. Dra. iO
Pró-l

Andrade Moreira Ma(lado
e Extensão Universitária

Prof. Dr. Paulo Mardns
Ilustríssimo Senhor
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