
 

 

Olá, alunos e alunas da FESPSP! 

 

É com grande alegria que anunciamos a terceira edição da parceria entre o Programa 
“Cidades do Século XXI”, organizado pelo International Honors Program- World 
Learning e a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.     

No programa, alunos e alunas de graduação de diversas disciplinas e universidades 
americanas fazem um estudo comparado entre as cidades de Nova York, São Paulo, 
Cidade do Cabo e Ahmedabad (India) durante um semestre. 

O programa acontecerá em São Paulo, na FESPSP, no mês de setembro. 

Nesse contexto, gostaríamos de convidar vocês a participar do programa. Diversos 
temas serão abordados desde uma perspectiva de aprendizagem que trabalha com 
aulas com os professores do programa, conversas com lideranças sociais e 
comunitárias, leituras e visitas de campo com o objetivo de aprofundar os 
conhecimentos e discussões sobre essas áreas. 

O Programa acontecerá das 9h às 17h entre os dias 28 de agosto e 22 de setembro e 
estará dividido nos seguintes eixos temáticos: 
  

 Conhecendo a Cidade (28 a 30 de agosto): itrodução a aspectos históricos, 
sociais, econômicos e de planejamento urbano. 

 A cidade e quem a habita (31 de agosto a 4 de setembro): discussão sobre 
raça, população indígenas, migração, imigrantes e refugiados.  

 Desigualdade e segregação sócio-espacial (5 a 8 de setembro): mapa da 
desigualdade, mercado imobiliário, arte como forma de resistência e painel 
sobre justiça social .  

 Direito à cidade e Moradia (11 a 12 de setembro): direito à cidade, programa 
municipal de habitação, Estatuto da Cidade e táticas do Movimento de 
Moradia.   

 Projetos de reurbanização na periferia (14 a 19 de setembro): Identificação de 
atores e impacto - Estudo de caso  

 Discussões sobre o espaço Público (setembro 21-22): Análise e usos do espaço 
público, acesso e cidadania. 

 

Os alunos e as alunas da FESPSP poderão participar do programa na íntegra, de 
módulos temáticos ou de atividades em particular, a única condição é ter um bom 
domínio de inglês já que programa será ministrado integralmente nessa língua.  

Consideramos a participação de vocês uma parte chave no sucesso dessa iniciativa, 
onde todos poderão conhecer melhor a cidade e se enriquecer na troca com os alunos 
estrangeiros!  

Para inscrição e maiores informações enviar e-mail para a Profa Carla Diéguez 
(carlaregina@fespsp.org.br) até o dia 20 de agosto com carta de interesse de 
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participação no programa. Os alunos e as alunas que se inscreverem serão convidados 
para uma conversa no dia 24 de agosto.  

Abaixo apresentamos alguns breves depoimentos de alunos e alunas da FESPSP que 
participaram de edições anteriores do programa. 

Esperamos vocês! 

 

“Poder participar do programa “Cidades do Século XXI”, mesmo que somente como 

“colega” aos amigos norte-americanos, foi mais que uma honra. O pouco que tive a 

chance de conhecer e aprender junto ao programa foi mais do que jamais poderia ter 

imaginado”. Lou Polizio (1º ano da FESPSP) 

“Minha experiência acadêmica tem agora um gosto de completude, e meus dias no 

IHP deram um novo contorno a que tipo de atividades quero buscar no futuro:  

Incentivar mais brasileiros a terem experiências como as que tive, mais trocas com 

pesquisadores estrangeiros e cercar-me de pessoas diferentes de mim, porque isso 

sempre, sempre, torna tudo melhor”.  Sofia Cherto (4º ano – ESP) 

 “Vi no cronograma uma amplitude de tópicos a serem abordados sobre a cidade e 

generosamente todos eles foram tratados de forma seria por diversos profissionais, os 

quais vieram palestrar e, inclusive, os quais alguns eram meus colegas de profissão, e 

também de forma autêntica nos estudos de casos que os estudantes realizaram”. (Lilian 

Cardoso – ex-aluna ESP) 

 


