DIÁLOGO
INTERCULTURAL
NA FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Programa de atividades

Coordenação: Prof. Doutor João Maria André
A Faculdade de Letras das Universidade de Coimbra tem vindo a transformar-se, ao longo
dos anos, num espaço de intensa multiculturalidade. Estudantes de todos os continentes e
de dezenas de países, marcados por culturas diferentes na construção das suas identidades,
cruzam-se nesta Escola numa aprendizagem dos diferentes saberes. Consciente da riqueza
desta diversidade cultural e tentando responder-lhe com projetos potenciadores do diálogo
intercultural, a Faculdade de Letras vai desenvolver um conjunto de iniciativas que apostam
na interculturalidade como resposta à sua interna diversidade cultural.
Dessas iniciativas destacamos as seguintes:
Oficina intercultural de cinema
Sessões de cinema, seguidos de debate, a realizar uma vez por mês.
Os/as participantes selecionarão filmes representativos de aspetos das suas culturas que serão
projetados e debatidos em cada sessão.
Oficina intercultural de música
Sessões mensais de música em que os DJ serão estudantes da Faculdade que selecionarão e apresentarão
os temas a ouvir. Em cada sessão estarão presentes tendências musicais de duas culturas.

INSCRIÇÃO:

Online
Consulte a página da FLUC:
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www.uc.pt/fluc

P resencial
Gabinete de Relações Internacionais:
FLUC – piso 4

INTERCULTURAL
DIALOGUE

AT THE FACULTY OF ARTS AND HUMANITIES
UNIVERSITY OF COIMBRA
Program of activities

Coordination: Prof. Doutor João Maria André
Over the years, the Faculty of Arts and Humanities of the University of Coimbra (FLUC) has
become a stage for intense multiculturality. Influenced by different cultures while developing their
identities, students from all over the world have the opportunity to exchange paths at FLUC
and learn about different fields of knowledge. Recognizing the richness of this cultural diversity
and striving to promote it using projects to boost intercultural dialogue, FLUC will develop a
number of initiatives to invest in interculturalism and match its internal cultural diversity.
Among various initiatives, the following should be highlighted:
Intercultural workshop on cinema
Monthly film sessions followed by a discussion.
The participants will select films that are representative of certain aspects of their cultures.
These films will be screened and discussed in each session.
Intercultural workshop on music
Monthly music sessions in which FLUC’s students will become DJs and select and present the
musics they will play. Each session will feature musical trends from two different cultures.

REGISTRATION:

Online
See FLUC’s webpage:

© PIMC_UC • 2017
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Office
International Relations Office:
FLUC – 4th floor

