FAPCOM promove
V Seminário de Filosofia e Cultura
A quinta edição do ciclo de discussão filosófica acontece em abril,
com entrada franca
São Paulo, 27 de fevereiro de 2015 – A FAPCOM, Faculdade Paulus de
Tecnologia e Comunicação, promove durante os dias 15 e 16 de abril, das 8h
às 22h, o V Seminário de Filosofia e Cultura com o tema “Ética, tecnologia e
capital”, com o objetivo de refletir sobre a ética nas novas relações do capital
permeadas pela tecnologia contemporânea.
Para desenvolver a discussão, o seminário será dividido em dois momentos.
No primeiro, grupos de trabalho e discussão com alunos universitários
apresentarão textos cuja temática se relacione com um ou mais dos temas
chaves: ética, tecnologia e capital. No segundo momento, acontecerão
conferências ministradas pelos professores convidados.
O seminário conta com a participação do Prof. Dr. Manfredo Araújo – UFC
(Universidade Federal do Ceará), Prof. Dr. Francisco Rüdiger – PUCRS
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) e Prof. Dr. Alípio
Márcio – PUCSP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), abordando
assuntos relacionados às novas tecnologias em uma perspectiva ética e suas
relações com a comunicação, frente ao paradigma do mercado.

Serviço
Local: FAPCOM – Rua Major Maragliano, 191 – Vila Mariana – SP
Data: quarta e quinta-feira, 15 e 16 de abril de 2015
Horário: das 8h às 11h e das 19h às 22h
Inscrições para o evento: www.fapcom.edu.br
Dúvidas e inscrições para apresentação de trabalho:
seminario.filosofia@fapcom.edu.br

Sobre a FAPCOM
A FAPCOM foi criada em outubro de 2005 e oferece cursos de Comunicação
Social em Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Rádio,
TV e Internet; graduação em Filosofia (Bacharelado e Licenciatura); e,
graduações tecnológicas em Fotografia e Produção Multimídia. Oferece curso
para a terceira idade, cursos de extensão e, recentemente, lançou os cursos de
Pós-Graduação em Produção Editorial e Mídias Religiosas.
Para outras informações: acesse o site www.fapcom.edu.br
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