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III Colóquio de Humanidades da EFLCH 
 

O primeiro dia do III Colóquio de Humanidades, realizado em 03/11/2015, 

reuniu 80 participantes e tratou das intenções do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do campus, desde a sua implantação, em 2006, sob diferentes olhares. 

Contou com trabalhos em grupo e debates visando identificar eixos 

estruturantes e temas para a atualização do PPP atual. Contou ainda com a 

apresentação de experiências de construção de Projetos Pedagógicos de outros 

campi  da Unifesp.  

No segundo dia do evento, a realizar-se em 25/11/2015,  das 14h00 às 22h30, 

haverá a continuidade aos trabalhos em grupo sobre os eixos e temas definidos 

no primeiro dia e Mesa-redonda sobre o tema “Desafios para a universidade 

pública contemporânea”.  Contamos com a participação de todos(as). 

EFLCH promove ações de Arte e Cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como preparação para o retorno do 

campus à região dos Pimentas,   o 

Edital pretende selecionar um projeto 

artístico para compor a paisagem 

visual do campus, contribuindo com a 

produção de um ambiente acolhedor 

para todos(as). Uma Comissão 

Julgadora elegerá os três melhores 

trabalhos e a comunidade acadêmica 

poderá escolher um dos finalistas – 

que executará a obra no local. Outras 

informações acessíveis em:  

http://www.unifesp.br/campus/gua/n

oticias-eflch-leia-mais/668-edital-

grafitagem-mural-painel-para-

revitalizacao-do-campus-da-eflch 

Edital Grafitagem/Mural para 
revitalização do campus 

Guarulhos (Pimentas).  
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Câmara Municipal de Guarulhos promove Audiência Pública 

sobre a Unifesp/EFLCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você estuda ou trabalha na EFLCH - 

UNIFESP Guarulhos e escreve, canta, dança, 

pinta, interpreta, toca, lê poemas, faz 

intervenções, instalações ou happenings... 

Inscreva-se na Festa de Artes – no período de 

30 de Novembro a 4 de Dezembro. As 

atividades artísticas serão apresentadas no 

início do mês de dezembro. 

 

 

Com a presença da Reitora, Prof.ª Soraya Smaili e do Diretor Acadêmico, 

Prof. Daniel Vazquez, foram apresentadas a estrutura do campus, sua 

produção acadêmica, o pertencimento e o compromisso da EFLCH com a 

região e o município de Guarulhos nos campos do ensino, da pesquisa e 

da extensão e os investimentos realizados na construção do novo edifício 

acadêmico no bairro dos Pimentas, ampliando a presença da universidade 

pública. Na ocasião foi  solicitado o apoio dos vereadores nas ações de 

consolidação do campus. A Audiência contou com a presença de 

vereadores, representantes de movimentos sociais, moradores da região 

dos Pimentas, estudantes, professores e técnicos-administrativos da 

Unifesp. 

 

No dia 10/11/2015, por iniciativa da 

Comissão de Educação da Câmara 

Municipal, realizou-se Audiência 

Pública visando promover o debate 

acerca da função da universidade 

pública na cidade e o retorno das 

atividades da Unifesp/EFLCH ao 

bairro dos Pimentas.  



Museu  do  Desenho  da  Criança  em  Guarulhos (parceria 

SME/Guarulhos e EFLCH)

 

Parceria entre Unifesp e Secretaria 

Municipal de Educação (SME) de 

Guarulhos visa disponibilizar 

documentação virtual dos 

desenhos de crianças do 

município, com a intenção de 

construir uma iconografia desta 

linguagem visual. Os materiais 

serão continuamente alimentados 

pelo trabalho desenvolvido por 

educadores(as) da SME em 

parceria com a Prof.ª Dr.ª Betania  

Libanio (do Depto. de Educação).

 

 

Professores do Depto de Letras concorrem ao prêmio Jabuti 
 

Na categoria ‘Poesia’, Prof. Dr. Érico Nogueira concorre com a obra 

"Poesia Bovina"; na categoria ‘Teoria/Crítica Literária, Dicionários e 

Gramáticas’, Prof. Dr. Anderson Magalhães concorre com a obra 
"Dialogismo: Teoria E(em) Prática”, escrita em co-autoria com Beth Brait. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Para colaborar na construção do próximo informativo sobre ações acadêmicas e/ou 

administrativas ocorridas no campus Guarulhos, é só enviar notícias para 

informativoguarulhos@unifesp.br, com foto e texto de até 500 caracteres.  

mailto:informativoguarulhos@unifesp.br

