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CineVisurb: Comemoração do Dia das Crianças 

 

O filme narra uma história que se passa na África, e por meio dos elementos da 
história e das riqueza das imagens podemos pensar o que nos aproxima e nos 

distancia do universo de Kiriku e sua aldeia. Um universo criado para o filme 
mas que traz referências de várias tradições de localidades africanas.  As 

crianças assistiram ao filme muito animadas e ao final houve uma conversa 

sobre vários temas. Como atividade relacionada ao evento, as professoras das 
classes pediram uma produção de desenhos ou textos que trouxessem os 

temas abordados no filme e na conversa final com o Visurb. 

 

Arte no campus: murais de grafite e telas sobre a História de Guarulhos  

 

Estão em exposição no campus, as obras da série “Guarulhos, histórias e 

riquezas”, que retratam a história do município de Guarulhos, sendo que uma 

delas destaca o campus da Unifesp em 2011. A doação foi feita pela artista 

plástico Ailton Diller, nascido no bairro dos Pimentas. Também foram 

executados os murais de grafite "Mãe" e "Olhares", propostas que obtiveram a 

2ª e a 3ª colocações na Chamada Pública, realizada em 2015. Os artistas das 

duas obras também são moradores do bairro dos Pimentas. Estes dois novos 

murais se somam ao Mural Grafitteratura, que obteve o 1º lugar na chamada e 

que foi executado em abril e maio deste ano. 

O Cinevisurb é uma atividade do projeto de 
extensão Pimentas nos Olhos, realizado pelo 

VISURB - Grupo de Pesquisas Visuais e 
Urbanas, que realiza exibições de filmes 

sempre acompanhadas de um debate ou 
atividade de reflexão coletiva. Na semana da 

criança, ocorreu uma sessão especial, com 
exibição do Filme Kiriku e a Feiticeira de 

Michel Ocelot para um grupo de 90 crianças 
do 5º ano da escola do CEU Pimentas. 

 
 



Datas comemorativas: 06/10, 15/10 e 28/10 

 

 

 

 

 

Optamos por marcar a celebração dos 10 anos do campus no começo 

do ano letivo de 2017, início das aulas e das atividades letivas no campus, 
com a presença de docentes, estudantes e técnicos. 

Antecipadamente, cumprimentamos nesta edição de outubro todos os 
trabalhadores(as) do nosso campus pelo Dia do Servidor Público, 

comemorado em 28/10. 

 

Ações da Divisão de Gestão Ambiental 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerramento dos trabalhos da Comissão da Verdade Marcos 
Lindenberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Parabenizamos a todos(as) docentes do campus 
pelo Dia dos Professores e, em especial, os(as) 

colegas da 1ª turma de docentes que 
completaram 10 anos de exercício da docência no 

campus Guarulhos no dia 06 deste mês. 

 
 

 

Na reunião da Congregação de outubro foi aprovado 

o Plano de Trabalho da Divisão de Gestão Ambiental 

do campus, que apresentou as ações que vêm sendo 

desenvolvidas para que tenhamos boas práticas 

ambientais dentro da EFLCH. Entre essas ações, 

destacamos: capacitação em gestão e segurança 

ambiental; implantação de composteira para destinação dos resíduos orgânicos 

(RU); sistema de dupla filtragem nos bebedouros do campus, para reduzir o 

consumo de garrafas de água mineral; rodízio nos elevadores, para economia 

de energia; formação do GT de Energias Renováveis; sistema de reuso de águas 

pluviais; aquisição de lixeiras para coleta seletiva. 

 

Em 20/09/2016 aconteceu, no Auditório do 

campus Guarulhos, a audiência pública que 

marcou o encerramento dos trabalhos da 

Comissão da Verdade. Participaram, como 

debatedores, os membros da Comissão, a 

Reitora da Unifesp, Prof.ª Soraya Smaili, e o 

Diretor Acadêmico Prof. Daniel Vazquez. 
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