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Semana de Arte homenageia música brasileira
Evento contou com intervenções em vários espaços da faculdade e diversas apresentações culturais

Bateria Estouro se apresenta em atividade da III Semana de Arte da FDRP. De iniciativa do Departamento de Cultura do CAAJA, evento contou com diversas intervençoes artísticas e apresentações que homenageavam diversas vertentes da cultura brasileira.

CULTURA
Aconteceu nessa semana a III Semana
de Arte, promovida pelo CAAJA na
FDRP. A semana contou com apresentações musicais e teatrais feita por discentes e convidados. Entre as atrações,
estiveram presentes a apresentação do
Canto dos Famintos, o projeto Guri,
uma roda de samba na fonte entre
muitas outras. A semana ainda contará com a apresentação do Quarteto
de Cordas, que finalizará as atrações
amanhã sexta-feira as 10h, na fonte.
Contamos com a presença de todos!
NOVO BLOCO
O documento com as sugestões (de
discentes, docentes e funcionários) e
o projeto para o novo bloco já estão
disposto no Facebook. Aqueles que
se interessarem, podem ainda acrescentar sugestões e críticas, que serão
futuramente compiladas ao documento entregue diretor. No dia 29 de outubro, às 10h no anfiteatro, o CAAJA

fará uma apresentação sobre o projeto e as sugestões para o novo bloco.
Compareçam!
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Na última quinta-feira (17/10); aconteceu a 3a Audiência Pública, com o
tema: “O perfil do egresso em Direito na visão dos movimentos sociais
e da sociedade civil organizada”. Ela
contou com a presença dos ilustres
convidados: Kelli Mafort (Secretaria
Estadual do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem-Terra
- MST), Prof. Maria Fernanda Salcedo Repolês (Coordenadora do Projeto
Polos de Cidadania da Faculdade de
Direito da UFMG), Mauro de Castro
Freitas (Representante do Movimento
Pró-Moradia e Cidadania de Ribeirão
Preto-SP).

tário um ato por democracia na USP.
Organizado pelo DCE, o ato contou
com uma aula pública sobre democracia ministrada pelo Prof. José
Marcelino - do curso de pedagogia.
A principal pauta do movimento é a
implantação de eleições diretas para
reitor.
DEBATE
No dia 31/10, quinta-feira, ocorrerá
o segundo debate eleitoral, e as chapas se reunirão com o conselho fiscal
na semana que vem para repensar o
modelo de debate. Após essa reunião,
será elaborado e divulgado o edital. As
eleições propriamente ditas ocorrerão
nos dias 4, 5 e 6 (segunda, terça e quarta-feira) - após decisão em assembleia
geral para que fossem feitas em três
dias e não em apenas um, como era
feito originalmente.

DEMOCRACIA
Na última quarta-feira (16/10) aconteceu no vão do restaurante universi- Fechamento da edição: 17/10/2013, 23h55.
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