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Programa Universidade Aberta à Terceira Idade 

 

O IEB oferece vagas em suas disciplinas de graduação para pessoas sem vínculo com a 

Universidade de São Paulo. O interessado pode se inscrever na disciplina oferecida no semestre 

vigente na condição de Aluno de Terceira Idade, no âmbito do Programa Universidade Aberta à 

Terceira Idade. 

O objetivo do programa Universidade Aberta à Terceira Idade (pessoas a partir de 60 anos), é 

possibilitar ao idoso aprofundar “conhecimentos em alguma área de seu interesse e ao mesmo 

tempo trocar informações e experiências com os jovens”. 

Inscrições: para o Primeiro Semestre de 2017 – de 21 a 24 de fevereiro. 

No Serviço de Apoio ao Ensino do IEB, das 10h às 12h e das 14h às 17h. 

 

Será necessária a apresentação do RG e a entrega de uma cópia simples (frente e verso) 

desse documento (a CNH não será aceita) e o preenchimento de um formulário. 

A inscrição fica condicionada à existência de vagas na disciplina pretendida, o 

preenchimento das vagas será por ordem de chegada. 

 

As disciplinas regulares seguem o Calendário de Graduação da USP, com início das aulas em 

06 de março e término em 08 de julho. 

 
Horários e dias da semana das turmas abaixo estão divulgados no site do IEB. 

 
Área de Artes:  

IEB0261 – Gravura Brasileira no séc.XX, do inicio da década de 70 até o final dos anos 90. 

 - Turma única com 05 vagas.  

 

Área de Geografia:  

IEB0242 – A Formação Sócio-espacial Urbana e a Apropriação das Águas no Brasil. 

- 2 turmas com 03 vagas cada. 

 

IEB0264 – A Cultura Anti-Urbana das Cidades Brasileiras. 

- Turma única com 05 vagas. 

 

Área de História:  

IEB0243 – Fontes e Interpretação do Brasil Oitocentista. 

- Turma única com 01 vaga. 
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IEB0247 – História, Cultura Popular e Folhetos de Cordel no Brasil. 

- Turma única com 02 vagas.  

 

Área de Literatura:  

IEB0257 – Memorialismo Brasileiro: Carta. 

- 2 turmas com 05 vagas cada.  

 

Área de Música:  

IEB0258 – Formas da Canção Popular Brasileira: 1930-1985. 

- Turma única com 02 vagas.  

 

IEB0265 – Linguagem Musical I: a formação do gosto. 

- Turma única com 03 vagas.  

 

Área de Sociologia:  

IEB0251 – Gênero, Arte e Sociedade. 

- Turma única com 05 vagas.  
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