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Início das atividades do Projeto “Mais Cultura nas Escolas” 
 

 
 
 
 
 
 

Convênio com o Museu de Arte Moderna – MAM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 12 e 13/08/2014, ocorreu a abertura 
oficial do Programa Mais Cultura nas Escolas e 
do seminário de formação da equipe que atuará 
na sua avaliação, a ser realizada pela EFLCH, 
sob coordenação do Prof. Dr. André Tavares 
(Departamento de História da Arte). Após 
celebração do convênio com o Ministério da 
Cultura/MinC, o evento contou com a presença 
de Coordenador Geral de Educação Integral do 
MEC, Leandro Fialho, e da Coordenadora Geral 
de Educação e Diretora de Cultura e 
Comunicação (substituta) do MinC, Carla Dozzi. 

Por proposição da Diretoria da EFLCH, neste 

mês de setembro, foi celebrado o convênio entre 

a UNIFESP e o MAM. A parceria proporciona 

gratuidade na entrada ao museu para alunos, 

professores, técnicos e de até 5 acompanhantes 

durante o horário de visitação. Haverá também 

livre acesso à biblioteca e descontos nos cursos 

promovidos. Além disso, a UNIFESP foi 

convidada, como escola parceira, para participar 

do planejamento das atividades do Museu em 

2015. Confira a programação disponível em 

www.mam.org.br 

http://www.mam.org.br/


 

 

Guia do Estudante – Unifesp Guarulhos 4 estrelas 

 

 

 
 

 

 

Implantação da jornada flexível de 30 horas para os TAEs 

 

Antiga reivindicação dos servidores técnico-administrativos, a jornada de 30 horas está 
implantada nos setores do Apoio Pedagógico e Secretaria de Alunos, desde 01/09/2014, 
como experiência-piloto. A medida proporcionou a ampliação do horário de atendimento 
(das 9hs às 21hs), bem como a implantação de planos de trabalho, com descrição das 
atividades realizadas, fluxos e rotinas principais e a definição de  metas para 2014. A 
Secretaria Acadêmica, composta pelos dois setores, conta com nova chefia, a Profª. Drª. 
Marieta Penna, a quem desejamos um excelente trabalho. São conquistas importantes 
para todos e temos expectativa de que contribuirão para a melhoria contínua dos serviços 
prestados no campus.  
 
 
 

Renovação da Ponte Orca 

 

O Convênio com a EMTU, para operação da Ponte Orca do campus Guarulhos, foi 
prorrogado por 120 dias. Neste período, promoveremos um amplo debate junto à 
comunidade acadêmica, a fim de subsidiar a elaboração de um novo convênio e/ou a 
busca de alternativas necessárias para a implantação de nova política que privilegie o 
transporte público. Para isso, foi criada uma comissão especial para esta finalidade, com 
representação paritária dos três segmentos da EFLCH, e também um espaço no site para 
divulgação de todas as informações. Temos a convicção de que, com transparência, 
participação e responsabilidade, conseguiremos encontrar soluções que garantam o 
acesso ao campus, a permanência dos estudantes e o bom uso dos recursos públicos. 
Mais informações em http://humanas.unifesp.br/home/index.php/116-paginainicial/1500-

servico-de-transporte-oferecido-pela-eflchunifesp 
 
 

 

 

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.  

Todos os cursos do nosso campus - 
Ciências Sociais, Filosofia, História, 
História da Arte, Letras e Pedagogia - 
foram classificados com quatro Estrelas 
no Guia do Estudante (GE) Profissões/ 
Vestibular 2015. Parabéns a todos(as) 
docentes, estudantes e técnicos(as) pelo 
resultado obtido. 

http://humanas.unifesp.br/home/index.php/116-paginainicial/1500-servico-de-transporte-oferecido-pela-eflchunifesp
http://humanas.unifesp.br/home/index.php/116-paginainicial/1500-servico-de-transporte-oferecido-pela-eflchunifesp
mailto:informativoguarulhos@unifesp.br

