
A Unifesp é uma universidade pública, laica, gratuita 
e busca garantir plena liberdade à produção do con-
hecimento. Não cobra qualquer valor para matrícu-
las nem mensalidades tanto nos cursos de graduação 
como de pós-graduação. O Ranking latino-americano 
do Times Higher Education (THE), divulgado em jul-
ho de 2018, classificou a Unifesp como a quarta mel-
hor universidade da América Latina e primeira entre 
as universidades federais brasileiras. Além disso, 
o THE-ODS classifica a Unifesp como a 1ª no Bras-
il e 34ª no mundo em Redução das Desigualdades.

A Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(EFLCH) fica no campus Guarulhos, localizado no 
bairro Jardim Nova Cidade ou Bairro dos Pimentas, 
como é mais conhecido, ao lado do CEU Pimentas. 
Iniciou suas atividades no ano de 2007, em modestas 
instalações, e de lá para cá ampliou suas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Hoje, possui 3.900 
estudantes entre a graduação e a pós- graduação.

A EFLCH tem um quadro composto por 249 pro-
fessores, que trabalham em um sistema de dedi-
cação exclusiva ao ensino, pesquisa e extensão. 
Para colaborar com o bom funcionamento do cam-
pus, conta ainda com 93 servidores públicos técni-
co-administrativos e 50 trabalhadores terceirizados. 

O prédio principal do campus possui 47 salas de aula, 
uma biblioteca com cerca de 26.000 títulos, além de lab-
oratórios, brinquedoteca, restaurante universitário, au-
ditório e teatro. A segunda parte das instalações do cam-
pus, o Prédio do Arco, abriga laboratórios de pesquisa, 
setores administrativos e acadêmicos, salas de profes-
sores, espaços estudantis e de extensão universitária.

Como ingressar na EFLCH?

O estudante que pretende ingressar na EFLCH precisa 
realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. De 
posse da nota do ENEM ele deve fazer a sua inscrição no 
Sistema de Seleção Único, SISU (http://sisu.mec.gov), 
e aguardar a seleção em primeira, segunda, terceira, 
quarta, quinta ou sexta chamadas. Todas as vagas da 
EFLCH/Campus Guarulhos são preenchidas pelo SISU.
Vale lembrar que a EFLCH abriga o Cursinho Popular 
Pimentas/Unifesp, que funciona aos sábados, e está 
aberto aos estudantes que cursam ou concluíram o 
ensino médio e queiram reforçar os seus estudos para 
a realização das provas do ENEM e dos vestibulares.

EFLCH
Estrada do Caminho Velho, nº 333 
Jardim Nova Cidade - Guarulhos.

Secretaria Acadêmica
Tel. (11) 5576-4848 voip 6035

NAE – Núcleo de Apoio ao             
Estudante

(11) 5576-4848 voip 6011

Mais informações:
http://www.unifesp.br/campus/gua/

escola de filosofia, letras 
e ciências humanas
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Ciências Socias  (bacharelado e licenciatura)

vagas: 60 vespertino e 60 noturno

Letras

vagas: 

História da Arte  (bacharelado e licenciatura)

vagas: 50 (somente no período noturno)

Pedagogia                      (licenciatura)

vagas: 60 vespertino e 60 noturno

História             (bacharelado e licenciatura)

vagas: 60 vespertino e 60 noturno

Filosofia            (bacharelado e licenciatura)

vagas: 60 vespertino e 60 noturno

 (bacharelado e licenciatura em português, 
inglês, espanhol ou francês)

 25 no vespertino e 25 no noturno em cada 
curso (total de 200 vagas)

O curso tem como objetivo proporcionar uma for-

mação teórica e metodológica sólida nas áreas 

que compõem este campo científico – a Antropo-

logia, a Ciência Política e a Sociologia –, visando 

desenvolver não somente habilidades docentes, 

analíticas, interpretativas, argumentativas e dis-

cursivas, mas articulá-las com questões de inter-

esse político, social e cultural.

Os cursos de Letras estimulam a reflexão sobre a 

literatura e a linguagem. Dirigem-se a estudantes 

interessados nas múltiplas possibilidades de ex-

pressão oral e escrita da língua. Versátil, a for-

mação do profissional de Letras permite atuar 

como editor, revisor, tradutor e docente de línguas 

e/ou literatura em diversos contextos de ensino.

O curso investiga os fenômenos visuais em 

qualquer campo do conhecimento no mundo atu-

al, focalizando a pintura, a escultura, a fotografia, 

o cinema, além de imagens mecânicas, eletrôni-

cas e digitais. O profissional formado em História 

da Arte pode atuar em museus, galerias, cursos 

livres, consultorias artísticas, gestão cultural e 

sempre que o especialista em arte for requerido.

O curso abrange o campo teórico e investi-

gativo da educação, do ensino, de aprendiza-

gens e do trabalho pedagógico propriamente 

dito. As atividades profissionais envolvem a 

docência, a gestão dos processos educativos 

em ambientes escolares e não escolares e 

ainda a produção e disseminação de conheci-

mentos da área da educação.

A História tem por objeto estudar a ação e 

a relação dos seres humanos no tempo e no 

espaço – o trabalho e a transformação da na-

tureza, a organização da sociedade e suas 

representações coletivas. O curso habilita o 

profissional à docência, à pesquisa em esco-

las de educação básica, em instituições de 

patrimônio e sua divulgação crítica ampla.

O curso de Filosofia tem como princípio norte-

ador oferecer uma formação teórica que per-

mita ao profissional examinar filosoficamente 

as produções culturais, artísticas, científicas 

e técnicas da história do pensamento. O ob-

jetivo do curso é o de formar pesquisadores e 

docentes para o ensino superior e médio.

cursos
de graduação
oferecidos
pela EFLCH

Mais informações:

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


