
 

http://www.abcdoabc.com.br/sao-bernardo/noticia/idoso-tema-curso-extensao-fdsbc-81024 

Data: 08/05/2019 16:34 / Autor: Marli Popolin / Fonte: MP & Rossi Comunicações 

Idoso é tema do curso de extensão na FDSBC 
Módulo Idoso do curso está com inscrições abertas até 15 de maio 

 

 

As questões que envolvem os idosos na sociedade, principalmente no viés da inclusão social, 
serão discutidas, a partir de 25 de maio, na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
quando se inicia o módulo de Idoso do curso de extensão em Diversidades e Inclusão Social. 

O objetivo é apresentar os diferentes segmentos que são discriminados na sociedade, a origem 
dos diversos preconceitos contra grupos sociais, além de aprofundar e ampliar a abordagem da 
inclusão. 

O curso é coordenado pelas professoras Clarice Assalim, Denise Auad e Eliana Borges Cardoso. 
“É importante para toda a comunidade o curso. São temas que precisamos debater, desmistificar 
o preconceito e construir uma sociedade melhor”, comenta a docente Denise Auad. 

Aulas aos sábados 

O módulo de extensão em Diversidades e Inclusão Social está com as inscrições abertas até 15 
de maio e é destinado a estudantes e profissionais da área do Direito, além de pessoas graduadas 
que tenham interesse no tema. As aulas serão ministradas aos sábados, das 8h30 às 12h e das 
13h às 16h30, entre 25 de maio e 29 de junho. Para mais informações, 
acesse: https://www.direitosbc.br/cursos/cursos-de-extensao/. 

Mulheres foi tema do primeiro módulo 

O primeiro módulo do curso de extensão em Diversidades e Inclusão Social foi sobre Mulheres 
com a professora titular da Teoria Crítica da Cultura da Escola de Comunicação da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heloisa Buarque de Hollanda, um dos nomes mais 
reverenciados do feminismo brasileiro. A temática abordada foi O Bug do Feminismo. 
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