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III Colóquio de Humanidades 

Nos dias 03 e 25 de novembro as aulas serão suspensas para que todos os 

setores e segmentos da EFLCH iniciem o debate sobre a atualização e a 

avaliação do Projeto Pedagógico do campus, contando com convidados externos 

e a comunidade acadêmica. A programação completa da 1ª e 2ª fase do 

Colóquio encontram-se disponíveis em:  

http://www.unifesp.br/campus/gua/images/eventos/20151014-III-coloquio-

humanidades.pdf 

 A participação de todos(as) é fundamental para a identidade do nosso campus. 

 

A EFLCH na mídia, fazendo a diferença 

- O campus Guarulhos teve divulgação na imprensa sobre: 

. o Programa de Residência Pedagógica (PRP) do Curso de Pedagogia 

da EFLCH foi destaque na edição de 10/10 do Programa “Como Será?” da TV 

Globo. Por meio do PRP (Ed. Infantil, Ensino Fundamental, EJA e Gestão), os 

futuros profissionais articulam  teoria e prática por meio de imersão na rotina 

de uma escola, incluindo o acompanhando de uma sala, com a realização de 

ações pedagógicas que colaborem para a melhoria da qualidade da educação 

básica.  O vídeo do programa está  disponível em:  

 http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2015/10/programas-de-

qualificacao-de-futuros-professores-estimulam-universitarios.html 

. Curso de Extensão Memoref (Memorial Digital do Refugiado): de  

responsabilidade de um grupo de estudantes de Letras, o Curso de Extensão de 

Língua e Cultura Brasileira para refugiados foi divulgado em vários meios de 

comunicação, entre eles: http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2015/09/29/em-sp-refugiados-aprendem-portugues-e-ensinam-seus-

idiomas-aos-brasileiros.htm. O apoio ao Projeto continua com a doação de 

refeições aos matriculados no curso, por parte da empresa responsável pelo 

Restaurante Universitário do campus. 

 

http://www.unifesp.br/campus/gua/images/eventos/20151014-III-coloquio-humanidades.pdf
http://www.unifesp.br/campus/gua/images/eventos/20151014-III-coloquio-humanidades.pdf
http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2015/10/programas-de-qualificacao-de-futuros-professores-estimulam-universitarios.html
http://redeglobo.globo.com/como-sera/noticia/2015/10/programas-de-qualificacao-de-futuros-professores-estimulam-universitarios.html
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/09/29/em-sp-refugiados-aprendem-portugues-e-ensinam-seus-idiomas-aos-brasileiros.htm
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/09/29/em-sp-refugiados-aprendem-portugues-e-ensinam-seus-idiomas-aos-brasileiros.htm
http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2015/09/29/em-sp-refugiados-aprendem-portugues-e-ensinam-seus-idiomas-aos-brasileiros.htm


Preparação do retorno do campus aos Pimentas 

A obra do prédio principal está na fase conclusiva e os procedimentos para a 

reforma dos prédios existentes estão em curso. Várias ações estão ocorrendo 

visando envolver a comunidade acadêmica como parte dos preparativos para o 

retorno das instalações ao Pimentas, entre elas: 

- a Congregação do campus está em processo de finalização da alocação dos 

espaços – revelando-se um processo participativo e com transparência das 

informações e decisões; 

- realização de reuniões com a 

população local visando informar 

sobre as atividades da EFLCH (em 

especial, as atividades de Extensão) e 

as perspectivas de retorno das 

instalações do campus; 

 

 

- realização de reuniões com o Grupo de Trabalho (GT) da Prefeitura 

Mun. de Guarulhos para dar andamento às ações de melhorias urbanas na 

região e que favorecerão todos(as) os(as) moradores. 

- visitas guiadas na obra do prédio principal: as próximas  visitas, com 

grupos de até 20 pessoas, estão previstas para: 23/10, 05/11 e 19/11, com 

saída  às 13h00. Solicitamos que façam inscrições antecipadas na Secretaria da 

Direção Acadêmica (no horário das 12h00 às 21h00). 

 

Professor(a): parabéns pelo seu dia! 

Desejamos  que o dia 15 de outubro seja um dia de celebração, de reafirmação 

de  direitos e de compromissos com a educação e a universidade pública. Que 

continuemos a criar  cada vez mais novas e inusitadas possibilidades de 

produção e construção de conhecimentos! 

 

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.  
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