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História do Cinema: A Aventura dos Primórdios 
 
Professor | Sérgio Rizzo 
Duração | 4 encontros 
Dias  | quartas-feiras  das 20h00 às 22h00 
Datas | 16, 23, 30 de março e 06 de abril 
Local | Fundação Ema Klabin - Rua Portugal 43, Jardim Europa 
Valor | R$ 140,00 na inscrição + uma parcela de R$ 140,00 
 
 
O curso abordará alguns dos principais eventos e realizadores das duas primeiras décadas do 
cinema, com ênfase nos elementos que possibilitaram a constituição da narrativa clássica de ficção, 
leia mais... 

      
      

  

  

Oficina de Escrita Criativa 
 
Professor | Rodrigo Petronio 
Duração | 8 encontros 
Dias | quintas-feiras das 15h30 às 17h30 
Datas | 17,24,31 de março  7,14,28 de abril  5,12 de maio 
Local | Fundação Ema Klabin - Rua Portugal 43, Jardim Europa 
Valor | R$ 280,00 na inscrição + uma parcela de R$ 280,00 
 
 
A Oficina de Escrita Criativa tem como objetivo fornecer técnicas para o desenvolvimento de textos 
nos gêneros ensaio, poesia, conto, crônica ou romance, leia mais... 

      
      

  

  

A Índia Pré-Védica & a Índia Védica & as Upanishads 
 
Professor | Luis Louceiro 
Duração | 3 encontros 
Dias | segundas-feiras das 18h00 às 20h00 
Datas | 21, 28 de março e  04 de abril 
Local | Fundação Ema Klabin - Rua Portugal, 43 - Jardim Europa 
Valor | R$ 105,00 na inscrição + uma parcela de R$ 105,00 
 
 
Que civilização foi esta do Vale do Indo (Harappa & Mohenjo Daro) – de c. 2.600 AEC a c. 1.900 
AEC – que tinha cidades fortificadas, ruas bem planejadas, banhos públicos (com fornalha), com 
mercado central, leia mais... 

      



      

  

  

Do pó à eternidade: o drama humano segundo o Gênesis 
 
Professor| Luiz Bueno 
Duração |4 encontros 
Dias |segundas-feiras das 20h00 às 22h00 
Datas |21, 28 de março e 4, 11 de abril 
Local | Fundação Ema Klabin - Rua Portugal 43, Jardim Europa 
Valor | R$ 140,00 na inscrição + uma parcela de R$ 140,00 
 
 
Neste curso, pretendemos apresentar uma leitura contemporânea dos antigos textos como forma 
de acesso ao significado de alguns destes ensinamentos da antiguidade, leia mais... 

      
      

  

  

Da antiga Pérsia ao Irã dos aiatolás 
 
Professora | Marcia Camargos 
Duração | 3 encontros 
Dias |quartas-feiras , das 18h00 as 20h00 
Datas | 16, 23 e 30 de março 
Local | Fundação Ema Klabin - Rua Portugal 43, Jardim Europa 
Valor | R$ 105,00 na inscrição + uma parcela de R$ 105,00 
 
 
O curso visa fornecer um panorama geral sobre uma das nações mais faladas e menos 
compreendidas dos últimos tempos. Pretende-se, com ele, resgatar as raízes do Império Persa, 
desde sua fundação pelos reis aquemênidas, leia mais... 

      
      

  

  

O efêmero na arte contemporânea 
 
Professor | Jacopo Crivelli Visconti 
Duração | 3 encontros 
Dias  | quintas-feiras 20h00 às 22h00 
Datas | 17,24 e 31 de março 
Local | Fundação Ema Klabin - Rua Portugal 43, Jardim Europa 
Valor | R$ 105,00 na inscrição + uma parcela de R$ 105,00 
 
 
O curso aborda alguns temas e questões recorrentes, e contudo não óbvios, na produção artística 
contemporânea, a partir da segunda metade do século XX, leia mais... 

      
      
   

  

  

Casas Bandeiristas: Arquitetura Colonial Paulista 

Profº | Dalton Sala 
Data | 24 de março 
Duração | 05 encontros 
 
O propósito deste programa é colocar os alunos em contato direto com as construções 
representativas do período de reconhecimento, expansão e domínio de uma vasta porção do 
território sul-americano, conhecido como ciclo das Bandeiras Paulistas. 
 
As casas incluídas no roteiro de visitas funcionavam como centros irradiadores da ação dos 
bandeirantes paulistas. Por cerca de três séculos, o partido arquitetônico dessas moradias evoluiu e 



se adaptou às circunstâncias, mantendo, porém, certas características comuns, leia mais... 
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