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O Boletim Digital da EPPEN Unifesp Osasco  

Edição I 

UNIFESP 14 DE OUTUBRO DE 2022

Dica de Rolê: 
Cada edição 
uma dica de 
 rolê diferente. 

Entrevista 
com os 
professores 
S e m p r e u m 
professor e um 
curso diferente. 

Diversão: 
Também temos 
meme.

ALICIA 
Estudante de 
direito e maior 
consumidora 
do croissant 
de chocolate 
d e s s a 
faculdade 

FÁBIO 
Bibliotecário e 
entusiasta pela 
disseminação 
da informação.

INGRID 
Estudante de direito. 
U m a b a i a n a 
apaixonada pelo seu 
estado, e, como todo 
b o m e s t u d a n t e , 
dependente de café.

Introdução 
Oiee!! Antes de rolar para as próximas páginas para descobrir sobre o que é esse tal de Diário 
do Pirata, deixa eu te dar um spoiler!!  

O Diário do Pirata é uma espécie de boletim, mas não um boletim qualquer. Vamos colocar aqui 
tudo o que você quer e precisa saber, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse 
mundo, pandemia, eleição, copa, e muito mais. Então pra você não se perder nesse mundo 
líquido vamos te falar o que você precisa saber sobre a vida universitária e ainda trazer um 
monte de conteúdo legal e interessante da maneira mais descontraída possível.  

Antes de terminar, quem são os “nós” que eu falo tanto? Como a gente não gosta de mistério e 
isso aqui não é o spotted, vou te mostrar quem tá por trás de tudo isso. 

ANA CLAUDIA 
Estudante de direito e 
canceriana de carteirinha. 
Sou uma pessoa calma e 
curiosa, que ama viajar e 
conhecer restaurantes 
diferentes.

      SOFIA 
Estudante de direito e 
apaixonada por gestão 
de projetos.quando não 
to surtindo pela facul, 
gosto de assistir uma 
boa comédia romântica 
clichê 

ANNY 
Literalmente 
u m a 
estudante de 
H u m a n a s 
APLICADA.

HELOISA 
S o u u m a 
pessoa calma 
q u e a d o r a 
conversar.
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CURSO DA VEZ 14 DE OUTUBRO DE 2022

Curso da vez: Direito 
Fala: Renan Quinalha 
Com a decisão mais arriscada da última 
década, mais ainda do que acreditar na 
mudança para o campus novo, vamos começar 
essa coluna com o curso de direito. Alguém 
pediu? Ninguém  pediu. É porque os 
estudantes de direito são adorados? Claro que 
não , para né… agora a piada foi longe demais.  

Agora falando sério, entrevistamos o doutor 
Renan Quinalha, professor  e coordenador do 
curso de direito da EPPEN, para comentar um 
pouco sobre  pautas importantes, como 
gênero, sexualidade, diversidade, intolerância 
e  etc.  

1. Você acha que o curso de Direito da EPPEN 
deveria ser mais atuante na defesa das minorias 
representativas da universidade? Se sim, como os 
outros cursos da EPPEN podem mobilizar o Direito 
a favor de sua luta? 
O curso de Direito da EPPEN tem um perfil muito 
interessante, sintonizado com a universidade pública que é  
a Unifesp. Fruto de uma ampla reflexão e de anos de 
discussões, nosso curso tem sido estruturado a partir do 
lema “direito, democracia e interesse público”. Tal marca de 
origem implica um compromisso com a educação plural e 
inclusiva, com uma perspectiva crítica do direito e 
referenciada nas demandas da sociedade. Dito isso, a 
inclusão é tarefa do direito e de todos os demais cursos da 
nossa universidade. Em nosso Departamento, acabou de ser 
publicado edital para concurso público docente e, pela 
primeira vez na universidade, teremos uma política de ação 
afirmativa para pessoas negras. É algo pontual e ainda 
incipiente, mas que nos dá muito orgulho por contribuir 
com a maior inclusão e representatividade na Unifesp. 

2. A questão da “ideologia de gênero”, devido à 
conjuntura política atual, reabre a necessidade de 
debater esse assunto e desmistificá-lo. A partir 
disso, gostaríamos que você explicasse o porquê 
do termo e sua utilização ser errônea. 

“Ideologia de gênero” é uma expressão criada por setores 
conservadores para desqualificar o campo de estudos de  

gênero e de sexualidade, um conjunto de reflexões e 
elaborações pautadas por uma perspectiva científica das 
desigualdades e diferenças em nossa sociedade. A 
expressão foi cunhada em meados da década de 90 do 
século passado como uma reação à incorporação do 
gênero enquanto uma categoria cada vez mais utilizada 
para pautar o direito internacional, as legislações 
domésticas e as políticas públicas. Nos últimos anos, com a 
ascensão de governos de extrema direita em diversas 
partes do mundo, temos visto um uso insistente desse 
discurso em uma verdadeira cruzada moral contra os 
direitos sexuais e reprodutivos conquistados a duras penas. 

3. Ainda quanto à “ideologia de gênero”, você 
pensa que a EPPEN pode ser uma voz ativa contra 
esse discurso? 

Sem dúvida que sim. A universidade tem implicação direta 
com as grandes questões políticas e culturais da nossa 
sociedade. Além disso, temos um compromisso com o 
conhecimento científico, com a empírica, com pesquisas 
produzidas a partir de metodologias consistentes. Não 
podemos nos deixar levar por um debate enviesado e 
pautado por um pânico moral sem qualquer lastro 
científico. 

4. Como os grupos minoritários podem interagir 
entre si dentro da universidade para coibir a 
perpetuação de estigmas dentro dos seus 
marcadores sociais (como a discussão sobre o 
lugar dos PcDs e dos negros dentro da 
comunidade LGBTQIA+)? 
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É fundamental trabalharmos, analítica e politicamente, na 
chave da interseccionalidade, um conceito elaborado pelo 
pensamento feminista negro e que tem demonstrando um 
grande potencial para pensar, de forma articulada, os 
diversos eixos de opressão. Muitas vezes, pensamos que não 
há preconceitos e discriminações no interior de grupos 
vulnerabilizados. Mas a verdade é que racismo, 
machismo,capacitismo, LGBTIfobia e etarismo são estruturas 
que atravessam nossas subjetividades e nossa sociabilidade. 
Por isso devemos, em primeiro lugar, reconhecer os 
preconceitos que nos habitam nessas múltiplas dimensões. 
Só assim será possível pautar a desconstrução desses 
estigmas que se consolidam em estruturas na nossa 
sociedade.  

 “ A universidade tem 
implicação direta com as 

grandes questões políticas 
e culturais da nossa 

sociedade ” 

5. Como você acha que a intolerância à diversidade (de 
maneira ampla) deve ser abordada e tratada dentro 
da universidade? 
A igualdade e a não discriminação, princípios que trazem 
normativamente a ideia de diversidade, estão consagrados 
em nossa Constituição. Assim, trata-se de um dever e é 
impositivo para os indivíduos e para as instituições. 
Precisamos de normas e políticas que concretizem esse 
respeito à pluralidade. Atos discriminatórios são, inclusive, 
criminalizados em nosso ordenamento jurídico.  

Mas, para além de punições, precisamos de medidas de 
educação para a diversidade. Isso envolve um compromisso 
com essa agenda no ensino, na pesquisa e na extensão. 
Todas as áreas e cursos da universidade devem se implicar 
nessa tarefa. 

6. Sabemos, infelizmente, que as ideias de 
"perfeição" e “normalidade" ainda estão intrínsecas 

na nossa sociedade e um exemplo disso é a 
maneira “infantilizada” que ela direciona o olhar 
para as pessoas com deficiência quando se trata 
da questão de relacionamentos e sexualidade. A 
partir disso, como abordar a questão da 
sexualidade dentro da universidade a partir da 
perspectiva da deficiência para que esses mitos 
sejam quebrados? 

Educação sexual é algo essencial em todos os níveis de 
formação escolar. Não se pode confundi-la com 
sexualização precoce. Antes, trata-se de discutir, de modo 
científico e em conformidade com cada faixa etária, 
práticas sexuais, riscos envolvidos, métodos de prevenção 
etc. Além disso, a liberdade sexual e os direitos a ela 
associados devem ser assegurados a todas as pessoas, 
independentemente de raça, gênero, etnia, deficiência ou 
qualquer outro marcador social da diferença. 

“Igualdade e não 
discriminação, 

princípios que trazem 
normativamente a 

ideia de diversidade, 
estão consagrados na 
nossa Constituição” 
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SITES + 
BOMBADOS

ESTAGIE-SE ( Canal de 
dicas e divulgação de 
estágios)Essa vai para você que tá montando 
o álbum  da copa nessa economia e pagando R$4 no 
pacote de figurinhas, por onde começar na hora de 
procurar um estágio ? Separamos algumas dicas 
O caminho para a procura de um estágio pode ser difícil, 
principalmente pelo fato de nas faculdades não sermos instruídos 
em como proceder nesta busca. Porém, o estágio é uma fase de 
extrema importância tanto para conseguir mais experiência na 
área desejada quanto pelo fato de que na maioria dos cursos há a 
necessidade de exercer horas de estagio obrigatório, que correm 
no final da graduação. 

As oportunidades de estágio são diversas, podendo ser tanto em 
entidades públicas ou privadas e até mesmo estágios apenas 
durante as férias. Esse último caso costuma acontecer duas vezes 
ao ano, no mês de janeiro e julho, quando a maioria das 
faculdades está em recesso e os alunos podem focar 
exclusivamente no estágio. Especificamente em estágios de férias 
na área jurídica, é comum que o estagiário participe de um rodízio 
pelas áreas, proporcionando um conhecimento básico em diversas 
áreas. 

Manter seu currículo sempre atualizado bem como seu perfil do 
LinkedIn é sempre importante, assim você não corre o risco de 
perder oportunidades e consegue encontrar a vaga que mais se 
adequa às suas experiencias e necessidades do momento 
acadêmico. 

Para se manter sempre atento nas vagas de estágio, procure se 
atualizar sobre as vagas nos principais sites, como 

● gupy 

● vagas.com 

● cia de talentos 

● cia de estágios. 

Além desses, o site www.caiosakai.com se propõe a fornecer um 
compilado de todas as vagas em aberto. Uma última dica: não 
perca a esperança, mesmo recebendo diversos "nãos" continue se 
inscrevendo em mais processos e enviando mais currículos, em 
algum momento a vaga certa irá aparecer.

Nesses sites você encontra 

as mais diversas empresas 

e vagas, mas fique atento 

aos prazos e o modelos de 

processo seletivos. 

ESTAGIE-SE  14 DE OUTUBRO DE 2022
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NESSES SITES VOCÊ 

ENCONTRA AS MAIS 

DIVERSAS EMPRESAS E 

VAGAS, MAS FIQUE 

ATENTO AOS PRAZOS E O 

MODELO DE PROCESSO 

SELETIVOS. 

BIBLIOTECANDO - MEMES 14 DE OUTUBRO DE 2022

A BIBLIOTECA NA 
PANDEMIA

Eu aposto uma ficha do bandejão que você não faz ideia de tudo que a biblioteca tem a 
oferecer! Por isso, nós separamos alguns dados, sendo o foco dessa edição a  pandemia. 

MEMES de 
UNIVERSITARIOS

PRIMEIRO SEMESTRE  
DA FACULDADE

ÚLTIMO SEMESTRE  
DA FACULDADE
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FOFOCAS HISTÓRICAS - DICA DE ROLE  14 DE OUTUBRO DE 2022

FOFOCAS HISTÓRICAS

Dizem por aí… que quando D.Pedro II 
estava procurando uma cremosa ele precisou 
mandar vários diplomatas atrás das mulheres, 
porque ninguém queria se casar com ele 
devido a reputação de pegador do pai.  

Como seus emissários não tinham muitas 
opções e precisavam mandar os retratos para 
que o imperador aprovasse, decidiram alterar a 
imagem da pretendente, no caso Teresa 
Cristina, que não era conhecida por sua beleza. 
Então, quando o seu retrato chegou, o 
Imperador ficou apaixonado pela aparência da 
princesa das Duas Sicílias, porém  ao encontrá-
la pessoalmente pela primeira vez ficou 
chocado com o seu real visual. Com isso, 
D.Pedro II ganhou o título de primeiro 
brasileiro a cair numa fake news. 

O Museu Paulista da Universidade de São Paulo, 
também conhecido como Museu do Ipiranga, é o  
museu público mais antigo de Sampa, cuja sede 
é um monumento-edifício que faz parte do 
con junto a rqu i te tôn ico do Parque da 
Independência. É também um dos mais visitados 
da capital paulistana. O museu foi inaugurado 
oficialmente em 7 de setembro de 1985 com o 
nome Museu de História Natural… 

…Depois de 9 anos fechado o museu do Ipiranga 
abre suas portas novamente, com horário de 
funcionamento das 11h ás 17h, a entrada é 
gratuita e é necessário a apresentação do 
Certificado Nacional de Vacinação, para mais 
i n fo rmação a ce s sa r o s i t e do museu 
( museudoipiranga.org.br ).  

           ENDEREÇO:  
  
Rua dos Patriotas, 20 - Ipiranga - São Paulo/SP 
CEP 04207-030 

BOLETIM NAS REDES SOCIAIS :  
Siga a gente em nosso perfil do Instagram @diariodopirataeppen, lá você vai encontrar todos os conteúdos 
dessa edição e  muito mais, lá é nosso contato direito com o leitor, onde você pode dar sugestões, elogios 
e críticas. Se preferir, você também pode opinar pelo boletimbiblioteca.osasco@unifesp.br . Saiba que 
buscamos manter o público engajado e participante, por meio de enquetes e questionários, pois o nosso 
objetivo é um boletim em que os alunos sejam os protagonistas.

DICA DE ROLÊ

mailto:boletimbiblioteca.osasco@unifesp.br
http://museudoipiranga.org.br
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