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Associação dos Professores de Escolas Públicas e Escolas Sem Fins Lucrativos 

 

 
 

21° ENCONTRO USP ESCOLA 

 

Janeiro, 2022 

Parceria: PRG-USP, IFUSP 

Curadoria: APEP 
 

Articulações entre os fatores sociais e a dinâmica criminal como base 

para o ensino: dados, reflexões e questionamentos 

Minicurso - Ciências Humanas 

  
Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Dia 10/01/2022 11/01/2022 12/01/2022 13/01/2022 14/01/2022 

 

Horário 

 

- 

 

14h00 às 16h30 

 

14h00 às 16h30 

 

- 

 

- 

 
Para evitar conflito de horário com outras atividades, confira o cronograma: 

https://drive.google.com/file/d/1VG7pnIZ3TkHPcLF-gmbJ5-6bPWH1q-Nv/view?usp=sharing 

 

Resumo: Voltado aos professores de escolas da rede pública, o curso tem como objetivo expor e dialogar 

sobre dados, referências bibliográficas e questionamentos necessários para o entendimento dos crimes 

urbanos, bem como os fatores que os influenciam. Tendo como pano de fundo a história da cidade de 

São Paulo e os atuais contextos paulistanos serão apresentadas fontes de informação e pesquisas, 

baseadas em registros oficiais da segurança pública, uteis para o ensino de Estatística, História, Geografia 

e Sociologia. 

Ementa: O curso será composto por duas aulas de aproximadamente 2 hora e meia cada uma. Na 

primeira aula serão abordadas as origens e a dinâmica da violência e do crime urbano na cidade de São 

Paulo, culminando no diálogo sobre as razões do aumento e diminuição da mortalidade violenta no 

contexto paulistano, as políticas de segurança pública e os discursos de poder. Na segunda aula serão 

tratadas as fontes de dados (criminais e demográficos), a heterogeneidade urbana e exemplos de 

pesquisas destacados como materiais para o ensino e atividades complementares ao ensino. 

 

Público-alvo: professores e interessados em educação 

Número de vagas: O que comportar na sala virtual utilizada 

Carga horária: 5 horas 

 

Instituição: Núcleo de Estudos da Violência da USP 

Proponente: Marcelo Batista Nery 

https://prg.usp.br/
http://portal.if.usp.br/ifusp/
https://associacao-apep.wixsite.com/apep
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Associação dos Professores de Escolas Públicas e Escolas Sem Fins Lucrativos 

Ministrantes: Marcelo Batista Nery, Beatriz Oliveira de Carvalho 

 

Uma pequena apresentação dos proponentes/ministrantes: 

- Marcelo Batista Nery 

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0616247020379340 

Minibio: Sociólogo (USP) e Tecnólogo (INPE). Coordenador de Transferência de Tecnologia do NEV/USP 

(CEPID-FAPESP) e Pesquisador Colaborador no IEA - Programa Cidades Globais. Head do Centro 

Colaborados da OMS no projeto de prevenção à violência contra crianças e adolescentes. 

- Beatriz Oliveira de Carvalho 

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8786702417632452 

Minibio: Graduanda em Geografia (USP) e bolsista de iniciação científica no NEV/USP (CEPID-FAPESP), 

sob orientação do Prof. Dr. Sérgio Adorno. Ela também auxilia a Coordenação de Transferência de 

Tecnologia do NEV, sob orientação do Dr. Marcelo Batista Nery. 

 

Inscrição: https://forms.gle/gJtkeynG938cwuCx7 


