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Debate e lançamento de livro marcam início do 2º semestre letivo

Como atividade inaugural do 2º semestre, foi realizado o debate e lançamento
do livro “Historiadores pela Democracia”, que reúne artigos de historiadores do
Brasil e do exterior que analisam a crise política de 2016 e o processo de
impeachment contra a presidenta Dilma Roussef. A apresentação foi feita pelo
Prof. André Machado, da Unifesp, co-autor do livro, tendo como convidados a
Profª Hebe Mattos (UFF), organizadora do livro e do movimento “Historiadores
pela Democracia” e outros co-auotres do livro. A Conferência principal foi
ministrada pelo Prof. Luiz Felipe de Alencastro, docente aposentado da
Universidade Paris-Sorbonne e atualmente professor na FGV/SP. O evento
ocorreu no dia 31/08/2016, no Teatro Adamastor Pimentas, logo após o
afastamento definitivo votado pelo Senado.
Pesquisa com alunos(as) e ex-alunos(as) mostram avaliação positiva
A partir dos resultados, é possível
destacar o aumento expressivo da
avaliação positiva em relação ao
campus
quando
comparamos
as
respostas dos alunos em curso com os
egressos, que tinham como referência
a situação anterior na unidade
provisória ou no Pimentas antigo.
Há também uma avaliação bastante positiva em relação à qualidade do ensino
e da contribuição da Unifesp para sua formação profissional e cidadã. A
Os às
dados
serãono apresentados
pesquisa será apresentada no dia 22/09,
17:30hs,
Auditório, pelosem
Profs.
22/09/2016,
às
17:30hs,
no
Auditório
Daniel Vazquez e Humberto Alves. O relatório está disponível em
do Prédio Novo (Térreo)..
http://www.unifesp.br/campus/gua/images/direcao/ApresPesquisaEgressoxEmc
urso_ago2016.pdf

Melhorias na Biblioteca e nos recursos de TI para o 2º semestre letivo
Com o reinício das aulas, a biblioteca reabriu seu
acervo para pesquisa pública, oferecendo
também a ampliação das áreas reservadas para
estudo. Além disso, a biblioteca agora conta com
dois
sistemas
de
autoatendimento
para
realização de empréstimos. É um sistema
prático, intuitivo e seguro, sendo pessoal e
mediante senha.
Quanto ao TI, foram obtidos os seguintes avanços durante o período de
recesso: 1) a velocidade do link de internet passou de 30Mbps para 400Mbps, o
que aumenta a conectividade e e a estabilidade dos telefones do campus; 2) as
salas estão todas conectadas à internet através da máquina respectiva utilizada
em aula; 3) disponibilização da Sala de Video-conferência; 4) as salas de aula
informatizadas (314 e 315) estão em uso (30 lugares cada); 5) ampliação do
laboratório de informática, com 77 máquinas novas em funcionamento.
Novos Servidores no Campus Guarulhos
Desde abril nosso campus tem recebido novos servidores técnicoadministrativos, atuando em diversas áreas: Ailton Lima, assistente em
administração (Gestão Ambiental); Caio Batista, bibliotecário (Biblioteca);
Carmeita Santo, assistente em administração (Direção Acadêmica); Eduardo
Canesin e Lídia Martins, técnicos em assuntos educacionais (Apoio Pedagógico),
Rodrigo Souza, contra-mestre (Infraestrutura); José Flávio Gomes, contramestre (Serviços Gerais); Leticia Arantes, assistente em administração
(Contratos); Jaber Souza, auxiliar de enfermagem (NAE); Paulo Dourado,
assistente em administração (Eventos); Thiago Targino e Márcio Ribeiro,
assistentes em administração (Secretaria Acadêmica); Rute Lopes, assistente
em administração (Pós-Graduação); Junivon Ferreira, assistente em
administração e Matheus Oliveira, técnico em contabilidade (Controladoria).
Desejamos a eles sucesso em suas atividades, e que sejam todos bem-vindos.
Mudança na vice-direção acadêmica do campus Guarulhos
Por motivos pessoais, a Prof.ª Dra. Marineide Gomes deixou a vice-direção do
campus, sendo substituída pelo Prof. Dr. Carlos Bello. Agradecemos mais uma
vez à Prof.ª Marineide pelo trabalho realizado, sempre com enorme dedicação,
ética e interesse público, em defesa da universidade e da educação pública
como um todo.

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.

