
 
 
 
 
 

2ª Mostra de Cursos de Graduação
22/10 (das 9h às 21h) e 23/10 (das 9h às 12 horas) - Ginásio

do J.U.

Rede de Divulgação de Livros 
 25/10 (das 15h30 às 17 horas) – Sala C 203 J.U.

 
Obra: Sem Revoluções: Os dilemas das democracias neoliberais andinas
Autora: Renata Peixoto de Oliveira
Áreas: Ciência Política e Relações Internacionais 
Editora Appris, Curitiba, maio de 2019 (impresso e eletrônico)
Evento: 2ª Mostra de Cursos de Graduação – dias 22 e 23 de outubro de 2019

Resumo: 
Na obra, a autora chama a atenção para os impactos da relação existente entre o modelo político e o modelo econômico 
adotados pelos países analisados. São destacados os desafios enfrentados por essas jovens democracias tanto no que diz 
respeito ao processo de transição democrática ou liberalização política, até os obstáculos enfrentados pela formação de 
uma partidocracia centrista, que manteve o modelo econômico da ditadura Pinochet, no caso chileno; bem como as 
reviravoltas do processo peruano, marcado pelo retrocesso político e pela resistência neoliberal do fujimorismo; até as 
dificuldades do processo colombiano em sua associação que combina o excludente modelo econômico à estabilidade 
institucional em meio à necessidade de superação de uma guerra civil. 

Obra: A passagem de Geraldo Filme pelo 'samba paulista': narrativas de palavras e músicas
Autora: Bruna Queiroz Prado
Áreas: Música popular; Antropologia Social
Novas Edições Acadêmicas, publicação eletrônica, 2018
Eventos: 2ª Mostra de Cursos de Graduação – dias 22 e 23 de outubro de 2019

Rede de Divulgação de Livros

Resumo: 
Geraldo Filme (1927-1995) foi um sambista paulistano que, embora pouco destacado na historiografia sobre o samba e 
nos meios de comunicação de massa nacionais, teve grande importância para aqueles que vivenciam e pesquisam a 
cultura do ‘samba paulista’. Este trabalho procura reconstruir a sua trajetória por meio de narrativas e da análise musical 
de sua obra, com o fim de sublinhar a importância do compositor e de adentrar a cultura do ‘samba paulista’.

Obra: Vem comigo até Pequim?
Autor: Lucas R. Martins
Área: Conhecimentos gerais
Eventos: Rede de Divulgação de Livros

Resumo:
Vem comigo até Pequim? Mas calma, não precisa sair de casa. O convite é para uma viagem mental nas páginas desse 
livro, sobre o que eu aprendi ao viajar por 30 países. As pessoas costumam dizer que você sempre volta diferente depois 
de uma viagem. Nesse livro, você é convidado a me acompanhar em uma jornada até a China, mas passando por vários 
países até chegar lá. Você vai conhecer algumas pessoas e suas histórias e terá a oportunidade de tomar para si vários 
aprendizados que esses encontros me proporcionaram. E você, vai ficar aí parado ou vem comigo até Pequim?

 
 


