
Turma 56
Horário: Segundas-feiras de 13h30 às 16h30 (Horário de Brasília1)
Público: Quem já fez os 6 primeiros módulos.
Valores*: R$200,00/40 euros por módulo, pagos sempre antes da primeira aula de cada
módulo.
Inscrição completa mediante o envio do comprovante para o e-mail.
paramariagiuliapinheiro@gmail.com
Dados de pagamento no fim deste arquivo.

*Esse preço é promocional, entendendo o momento difícil que estamos vivendo.
**As bolsas parciais e totais (da turma 1 a 6) permanecem nos mesmo valores
*** não há mais disponibilidade de novas bolsas.

Atenção:
Para quem for fazer tanto a aula teórica (Turma 56) quanto o Projetos Pessoais (turma 1 ou 2)
faremos um desconto, com os dois cursos totalizando R$300 / 60 euros.

Cronograma:

Módulo 7 -
Aula 25 (09/08) - Christa Wolf e "Uma carta sobre a univocidade e a ambigüidade, sobre a
determinação e a indeterminação; sobre circunstâncias muito antigas e novas óticas; sobre a
objetividade"
Aula 26 (16/08) - Lélia Gonzalez e "Para compreender a “Améfrica” e o “pretuguês”."
Aula 27  (23/08) - Consultando as oráculas: "Uma entrevista: Audre Lorde e Adrienne Rich".
Aula 28 (30/08) - Leituras e assimilações.

Módulo 8:
Aula 29- (06/09) - O que Frida Kahlo e Louise Bourgeois têm em comum?
Aula 30 - (13/09) -  Paula Rego e a violência do cotidiano
Aula 31 - (20/09) - Georgia  O'Keeffe e a rebeldia da beleza
Aula 32 - (27/09) - Leituras

1 Sobre fuso horário:
Portugal está a 4 horas de Brasília até o dia 30/11
A partir do dia 31/11, Portugal estará 3 horas adiantado.
Ou seja, nosso curso é de 17h30 às 20h30 até o dia 30/11 e de 16h30 às 19h30 a partir do dia
31/11.
Moçambique está a 5 horas de Brasília
Ou seja, nosso curso é de 18h30 às 21h30
Angola está a 4 horas de Brasília
Ou seja, nosso curso é de 17h30 às 20h30



Módulo 9

Aula 33 (04/10) - “I wanted to make things. When my brothers and sisters were making mud
pies, I would be making ducks and chickens with the mud.” Augusta Savage
Aula 34 (11/10) - “"Il y a toujours quelque chose d'absent qui me tourmente"” Camille
Claudel
Aula 35(18/10) - “Sou tomada de visões feéricas e eróticas” Maria Martins
Aula 36 (25/10) - Leituras.

Módulo 10:
Aula  37 (01/11) - Leitura
Aula 38 (08/11) - E se criar fosse (apenas) um jeito de viver? (Elizabeth Gilbert)
Aula 39 (15/11) - "A língua é um pássaro em suas mãos" (Toni Morrison)
Aula 40: (22/11) - Leitura

Módulo 11:

Aula 41 (29/11) - "Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro
mundo" (Gloria Anzaldúa)
Aula 42 (06/12)- “Não estou aqui para ser negra” (Ntando Cele) (parte 1)
Aula 43 (13/12) - E a nossa branquitude, de quem é? (Parte 2)
Aula 44 (20/12) - Leitura

Dados de pagamento:

1-   Real:
Maria Giulia Pedalino Pinheiro
RG 32098198-8
CPF 391220678-33
Banco Santander Agencia 4791 Conta corrente: 01001609-8.

2-   Euro:
MARIA GIULIA PEDALINO PINHEIRO
Santander/ conta 0003 50089101020
IBAN: PT50 0018 0003 5008 9101 0202 6
MBway: +351 926 150 093




