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Curso de Extensão para os profissionais do Programa “Mais Médicos”
Começou em 27/09 o curso “Cultura
Brasileira e Redação Acadêmica”, destinado
aos médicos estrangeiros que trabalham nas
UBS’s de Guarulhos, cidade que conta com
52 profissionais do Programa.

O curso é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Saúde e a EFLCH, e tem a
coordenação dos Professores Ivan Rodrigues Martin e Iara Rosa Farias, do Departamento de
Letras. Além de aulas presenciais, o curso prevê a realização de atividades extraclasse, com
visitas a museus e pontos turísticos de São Paulo, Guarulhos e Baixada Santista. A parceria
foi marcada com um evento no Salão de Artes do Centro Cultural Adamastor, que contou com
a presença de representantes da Prefeitura de Guarulhos e da Direção da Unifesp, além dos
médicos estrangeiros, professores e alunos da universidade, que fizeram uma intervenção
artística bastante aplaudida. O evento foi encerrado com a apresentação do músico afromineiro Salloma Salomão e da banda Aruanda Mundi, seguida de coquetel.

Cia. do Caminho Velho no Campus Guarulhos
A Cia do Caminho Velho é um coletivo de teatro que, em parceria
com a UNIFESP, investiga em cena novas dramaturgias. De 30/09
a 02/10 o grupo encenou, no Campus Guarulhos, a peça “Bonita”,
de Dione Carlos, cujo processo de criação começou em 2013.
Dirigida por Alex Araújo e tendo Carolina Erschfeld e Diego
Gonçalves no elenco, a peça conta a história de Maria Bonita e
Lampião.

A comunidade acadêmica e suas relações com drogas e álcool
No dia 22/10/2014, às 19 horas, no auditório da EFLCH, ocorrerá
o lançamento da campanha “A comunidade acadêmica e suas
relações com drogas e álcool", que consistirá num conjunto de
ações (mesa de debates, distribuição de material impresso, rodas
de conversa) realizado em um único dia. Com esse evento, o
Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE, com o suporte da PróReitoria de Assuntos Estudantis – PRAE, pretende dar visibilidade
aos trabalhos que serão realizados de outubro de 2014 a outubro
de 2015, no campus Guarulhos, período em que serão realizadas
ações centradas em dois eixos básicos: os estudantes usuários de
drogas e álcool, e a comunidade universitária e suas inúmeras
relações com o uso de drogas.

Colação de Grau – EFLCH – Formandos do 1º semestre de 2014
No dia 01/10 aconteceu, no Auditório da
Unidade Provisória do Campus Guarulhos,
a Sessão Ordinária para a Colação de Grau
de 101 alunos das turmas dos cursos de
graduação da EFLCH. Na cerimônia, que
contou com a presença da Direção,
professores, alunos e convidados, foi feito o
juramento de cada curso, a outorga do grau
de bacharel e/ou licenciado e a entrega do
comprovante de Colação de Grau e
histórico final.

Seção de Patrimônio do Campus cria página na internet para divulgar ações
A Seção de Patrimônio, vinculada à Divisão de Materiais do campus, acaba de
desenvolver uma página na internet com divulgação das ações realizadas pela seção. Ali,
é possível consultar legislação, decretos, portarias, e ainda informações pertinentes a
aquisições de equipamentos via órgãos de fomento. Basta consultar o endereço
http://humanas.unifesp.br/home/index.php/unifesp /administrativo/divisoes/311-divisao-dematerial e acessar o link no final da página.

Novos Servidores no Campus Guarulhos
No mês de setembro nosso campus recebeu oito novos servidores técnico-administrativos,
que atuarão em diversas áreas da EFLCH: Rafael Silva, secretário executivo (PósGraduação); Alessandra Fernandes, secretária executiva (Direção Acadêmica); Andréia
Santos, assistente em administração (Infraestrutura); Pedro Rossetto, arquiteto
(Infraestrutura); Sheila Marques, assistente em administração (Biblioteca); Mariana
Puridade, assistente social (NAE); Juliana Costa, assistente em administração (Eventos) e
Marco Mendes, técnico em contabilidade (Contratos). Desejamos a eles sucesso em suas
atividades, e que sejam todos bem-vindos à Unifesp – Campus Guarulhos.

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.

