Informativo UNIFESP Guarulhos
Publicação Institucional da EFLCH/ Unifesp – ano 2, n. 1, março e abril/2015
UNIFESP firma Acordo de Cooperação com a Prefeitura de Guarulhos
A Unifesp firmou um novo Acordo de Cooperação
Técnica com a Prefeitura do Município de Guarulhos. O
termo foi assinado no dia 23 de março, na sede da
administração municipal, pela reitora da universidade,
Soraya Smaili, e pelo prefeito Sebastião Almeida. Essa
aliança contribuirá para a consolidação do campus e
para o desenvolvimento urbano da região.
Dentre vários itens, os principais compromissos da Prefeitura preveem um Projeto de
Lei para doação de terreno nas imediações da unidade dos Pimentas, no qual poderá
ser construída uma Moradia Estudantil; a Declaração de Utilidade Pública de outros
terrenos, situados próximos ao campus; ações de urbanização no entorno e
remodelação da Estrada do Caminho Velho; adequação do transporte público para
atender aos estudantes; e a implementação de creche municipal na região do campus
para atender moradores do entorno e estudantes e servidores da Unifesp. O conteúdo
do Acordo está disponível em: http://www.unifesp.br/campus/gua/noticias-eflch-leiamais/582-unifesp-e-prefeitura-de-guarulhos-assinam-novo-termo-de-cooperacao
Para implantação das ações previstas no acordo, foi criado um grupo de trabalho com a
participação das secretarias de Governo, Educação, Desenvolvimento Urbano, Cultura e
Transportes e com a Direção do campus. A primeira reunião ocorreu em 23/04/2015
no Paço Municipal.

Alunos da Unifesp fazem residência artística em Moçambique

O Grupo EHPALA (Etnografia e História das Práticas Artísticas e das Línguas das
Áfricas) do Depto de História da Arte teve o projeto Avizinhações Brasil Moçambique
aprovado pelo Ministério da Cultura - Edital Brasil Conexões. A verba recebida foi
destinada à realização de uma Residência Artística em Artes Cênicas e Patrimônio em
Maputo, capital de Moçambique. Durante a Residência Artística, os integrantes do
EHPALA exibiram seus trabalhos de pesquisa em artes cênicas e patrimônio, bem como
uma Exposição com fotos de experimentos cênicos baseados em textos moçambicanos
realizados na UNIFESP. No retorno do grupo ao Brasil, os resultados do projeto e da
estadia em Moçambique serão apresentados na Unidade Provisória da EFLCH UNIFESP.

Reforço nas linhas de transporte público
Após gestões junto à EMTU, foi assegurado o
reforço das linhas expressas 555TRO (Metro
Armênia) e 591 (Metro Penha). Além disso, a
linha 584TRO também será reforçada com
novas saídas expressas. Ao todo, serão mais
14 viagens destas linhas em novos horários,
quando há maior fluxo de estudantes. Este
reforço será imediato à normalização das
atividades acadêmicas.
Adicionalmente, foi estabelecido um fluxo para agilização da confecção dos novos
cartões e para a concessão do Passe Livre. Para os estudantes que solicitarem o
benefício, a Unifesp concederá um auxílio emergencial até que o Passe Livre seja
liberado. Ainda em relação à pauta de transporte, a Unifesp, por meio da PRAE,
estudará os casos especiais de estudantes não enquadrados nos critérios do Passe
Livre e que tenham um custo de transporte elevado, reforçando o compromisso com a
permanência de todos(as) estudantes.

Visitas monitoradas à obra do Novo Prédio Acadêmico
Em 16/04/2015, foi realizada a primeira visita
monitorada à obra do campus no Pimentas. Além
dos relatos mensais sobre o andamento da obra,
consideramos esta iniciativa importante para que a
comunidade acadêmica possa se apropriar desde já
do espaço que sediará brevemente as atividades
acadêmicas do nosso campus. A próxima visita será
realizada na segunda semana de maio, mediante
inscrição prévia de docentes, estudantes e
técnicos(as), após convite enviado pelas listas de
email.

Novas chefias de Divisão: RH, TI, CONTRATOS, MATERIAIS e NAE
Foram designadas novas chefias para os setores de Recursos Humanos (Maviael Silva),
Tecnologia da Informação (Liânder Carvalho), Contratos (Janete Marques), Materiais
(Gilberto dos Santos) e Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE (Mariana Puridade).
Desejamos a todos uma produtiva gestão e sucesso em suas atividades e, ao mesmo
tempo, agradecemos aos servidores Marleide Silva, Bruno César, Carla Sobral e Prof.
Carlos Lírio pelo trabalho realizado.

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.

