
faces de campinas. que identidades tem uma cidade?
como é vivida, percebida? como e quem a desenha
no presente e a projeta para o futuro? este simpósio oferece 
leituras da história, da geografia, das ciências sociais,
da arquitetura e do urbanismo para debater essas questões.
convidamos especialistas que com seus trabalhos
empíricos e pesquisa nos oferecem um balanço reflexivo 
sobre a cidade. esperamos que o evento ajude a abrir
uma ampla agenda de pesquisas sobre temas urbanos.
vamos discutir campinas.
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08h30 abertura
 
09h00 mesa 1: história da cidade
 debatedora: ana góes [centro de memória unicamp]

—–— campinas: uma cidade entre engenhos de açúcar
 e fazendas de café
 maria alice rosa ribeiro [centro de memória unicamp]

—–— fazendas e fazendeiros do café
 suzana barretto ribeiro
 [doutora em história social, ifch, unicamp]

 debate

12h30 almoço

14h00 mesa 2: patrimônio, cultura e sociedade
 debatedor: antônio arantes [ifch, unicamp]

—–— paisagens culturais
 vanessa bello [fau, puc campinas]

—–— patrimônio industrial
 cristina meneguello [ifch, unicamp]

 intervalo [cofee break]

16h30 mesa 3: escalas da metrópole
 debatedora: susana durão [ifch, unicamp]

—–— metropolizações
 manoel lemes da silva neto [fau, puc campinas]

—–— campinas metropolitana e suas diversidades socioespaciais
 josé marcos da cunha [ifch, unicamp]

08h30 mesa 4: dinâmica e vida urbana no século xxi
 debatedora: josianne cerasoli [ciec, ifch, unicamp]

—–— conceitos e diretrizes para uma nova urbanidade:
 a revisão do plano diretor e luos em campinas
 luís antônio jorge [fau, usp] e eugênio queiroga [fau, usp]

11h00 palestra de encerramento

—–— que modelo de cidade?
 passado, presente e futuro em campinas
 wilson ribeiro dos santos (caracol) [fau, puc campinas]
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