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A Escola Aberta no Galpão é uma Entidade Educacional sem fins lucrativos que 

promove debates, encontros e oficinas sobre arquitetura, cidade, artes e suas 

áreas afins.  

Ao dar continuidade no semestre, trazemos uma aula aberta ao público diverso, com 

Ulisses Capozzoli, em um diálogo abrangente intitulado “Um fantasma leva você para 

jantar” 

sobre o professor:  

Ulisses Capozzoli, Minas Gerais [1950] cursou Jornalismo na Escola de Comunicação e Artes 

(ECA) da Universidade de São Paulo [1976], é jornalista especializado em divulgação 

científica, mestre e doutor em ciências pela Universidade de São Paulo. Editor de Scientific 

American Brasil por 12 anos e publisher de Astronomy Brasil.  

Capozzoli acredita numa ciência a serviço da humanidade. Filósofo sobre o tema, entende que 

a ciência “pode amenizar o sofrimento humano, fornecendo, por exemplo, um relato sobre a 

historia do Universo e a origem da vida”. Defende a ideia de que “os humanos, na Terra, 

ocupam apenas um pontinho insignificante ao lado de uma estrela insignificante, que é apenas 

uma entre bilhões de outras”, numa galáxia que também é apenas uma, entre outras bilhões 

que dançam no salão cósmico embaladas pela gravitação universal. 
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Autor dos livros:  

     "Antártida, última terra" 1995 (Edusp - 5ª edição 2014). 

   

 

 

 

 

 

 

 

"No reino dos astrônomos cegos - uma história da 

radioastronomia (Record, 2005). 

 

 

 

 

 

 

"A terceira margem do rio - as águas do ribeirão das antas 

e as histórias que elas contam” (Editora Ramalhete, 

2016). 
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"Um fantasma leva você para jantar" (Edições Sesc -

2017, versão eletrônica) 

 

 

 

 

 

 

"Uma biografia da água (idem, 2019) 

"A origem e o fim do tempo" (idem, em final do processo 

de edição). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data 

16 de outubro de 2019 

 

programação 

aula aberta às 19h:30min 

 

investimento 

entrada gratuita 
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público alvo  

profissionais e estudantes de arquitetura, engenharias, física, e áreas afins. 

 

local  

FCT Unesp – Presidente Prudente 

Anfiteatro 2 (prédio discente 4) 

R. Roberto Símonsen, 305 - Centro Educacional, Pres. Prudente - SP, 19060-900 

 

informações 

contato@escolaabertanogalpao.com 

 

inscrições 

Abertura das inscrições dia 7 de março, sexta feira, à partir das 18h pelo site 

www.escolaabertanogalpao.com 

Estaremos de portas abertas para recebê-los! 

 

referências  

Ulisses Capozzoli, em Portal dos Jornalistas. Dísponível em 

https://www.portaldosjornalistas.com.br/jornalista/ulisses-capozzoli/. Acesso em 30/09/2019. 

 

 

 

 

 

cristiana pasquini  

associação escola aberta no galpão  

mailto:escolaabertanogalpao@grupodearquitetura.com
http://www.escolaabertanogalpao.com/

