
Informativo UNIFESP Guarulhos 
Publicação Institucional da EFLCH/ Unifesp – ano 1, n. 5, novembro/2014  

 
 

      Unifesp participa da 3ª semana de Ciência e Tecnologia de Guarulhos 

 

 

Participaram também como palestrantes os professores Lucila Pesce, Magali 

Silvestre e Umberto de Andrade Pinto e as doutorandas Claudia Frizzarini e 

Nara Pinheiro, do programa de Educação e Saúde na Infância e Adolescência. O 

Prof. Henrique Parra participou da organização da CryptoParty, “evento 

organizado de maneira voluntária por pesquisadores, tecnoativistas e 

organizações sociais que atuam em temas relacionados à promoção da 

liberdade de expressão e defesa da privacidade”, cuja edição aconteceu dentro 

da Semana de Ciência e Tecnologia.                                             

 

 

A SEMCITEC – Semana Municipal de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Desenvolvimento – é um evento anual 
de divulgação científica da Prefeitura de 

Guarulhos, em parceria com instituições 
acadêmicas locais. O diretor acadêmico 

do campus Guarulhos, Prof. Daniel 
Vazquez, proferiu a Conferência de 

Abertura “Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento Social”. 

 

Campus recebe exposição de cartazes dos 

anos de redemocratização 

Produzidos entre os anos finais da ditadura e o 

período chamado de transição democrática, os 

cartazes são vestígios das estratégias mobilizadas 

pela sociedade civil para a reconstrução de uma 

dinâmica de produção cultural que tinham no seu 

horizonte o retorno às possibilidades de 

reivindicação, luta e soerguimento do potencial 

criativo da sociedade brasileira. Organizada por 

pesquisadores da UFMG e PUC-SP, veio por 

empréstimo ao Departamento de História da 

EFLCH e foi montada pelo Centro de Memória e 

Pesquisa História. A exposição será realizada a 

partir de 24/11/2014, no corredor em frente à 

Direção Acadêmica.  

 



 

 

Jornada “Internacionalização: as experiências dos estudantes” 
Nos dias 10, 17 e 24/11, aconteceu a Jornada "A internacionalização no 

campus de Humanidades da Unifesp: as experiências dos estudantes". O 

evento proporcionou o compartilhamento das experiências e ampliou a 
visibilidade das iniciativas institucionais de internacionalização na Unifesp, 

estimulando o conhecimento da comunidade acadêmica acerca dos 

percursos formativos feitos pelos estudantes intercambistas, as 
possibilidades institucionais de acesso à internacionalização, as agências 

financiadoras e os procedimentos institucionais necessários para esse 

propósito. O evento foi organizado pelos professores Renata Philippov e 
Bruno Konder Comparato, com apoio da Direção Acadêmica.  

 

Colegiado dos Diretores Acadêmicos dos campi da Unifesp 
Este colegiado tem como objetivos principais promover a integração e 

compartilhar as experiências de gestão e as iniciativas acadêmicas 

implantadas em cada campus. Com a presença de todos os Diretores de 
campus, a primeira reunião ocorreu no dia 08/10/2014, quando se definiu 

a “Repactuação dos campi: as condições atuais e futuras para o 

pleno funcionamento” como ponto de pauta a ser apresentado à Reitoria. 
Ao final, o Prof. Daniel Vazquez, Diretor do campus Guarulhos, foi 

escolhido como coordenador do colegiado até abril de 2015. 

 

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.  

Professora da EFLCH é uma das 

vencedoras do Prêmio Jabuti 2014 
O livro "Preservação e Restauro Urbano: 

Intervenções em Sítios Históricos Industriais" 
da autora Manoela Rossinetti Rufinoni, editado 

pela Fap-Unifesp / EDUSP, ficou com o 2º 

lugar na 56ª edição do Prêmio Jabuti 2014. A 
obra concorreu na categoria Arquitetura e 

Urbanismo e proporciona uma visão 
abrangente sobre o conceito de patrimônio 

urbano industrial, mergulhando o leitor no 

debate internacional de ideias que circulam 
nesse campo. Manoela Rossinetti Rufinoni é 

professora do curso de História da Arte da 
EFLCH. A cerimônia de entrega do prêmio foi 

dia 18/11, no Auditório do Ibirapuera. 
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