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Terrenos no Pimentas são declarados de utilidade pública
No dia 11/09, sexta-feira, foi
publicado no Diário Oficial do
Município
de
Guarulhos
os
decretos nºs 32887 e 32888 que
declaram de utilidade pública os
terrenos do Galpão e do
estacionamento de ônibus,
que também já foi utilizado pela
Unifesp. Na figura ao lado
(extraída
do
Acordo
de
Cooperação Técnica entre PMG e
Unifesp - ACT), tratam-se dos
terrenos 1e 3, respectivamente.
O terreno 2 (estacionamento em
frente ao CEAG) também possui
a declaração de utilidade pública.
Ao todo, os terrenos no entorno do campus somam uma área de 80 mil m², o que
permite maior planejamento para expansão futura do campus. O próximo passo
é a contratação de um Plano Diretor de Infraestrutura - PDInfra, cujo processo já está
em andamento. Em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, serão realizadas ações de
urbanização no entorno do campus, visando melhorar a iluminação, calçamento,
segurança e acesso à universidade, promovendo uma integração do campus com o
bairro. Outra ação prevista no ACT é a doação de terreno para moradia estudantil.

Repúdio às distorções em matérias jornalísticas sobre o campus
Com informações bastante distorcidas, a imprensa divulgou incorretamente que o novo
campus não comportará as atividades atuais da EFLCH. O campus no Pimentas terá
mais que o dobro do tamanho atual, “de 14.000 m² na unidade provisória para
30.000 m² de área construída na unidade Pimentas, com capacidade para 4.000
estudantes, o que não justifica a superlotação indicada, pois o campus possui,
atualmente, 3.200 alunos matriculados”, conforme explicou o Pró-reitor de
Planejamento Prof. Pedro Arantes. Até mesmo a fonte anômima do jornal reconhece
que a mudança representará um “avanço bem grande”. Ressaltamos que todas as
ações do campus são divulgadas à comunidade acadêmica por meio de comunicados
oficiais e deste informativo, sempre com total transparência. Por fim, ressaltamos mais
uma vez que a prioridade atual é a consolidação da EFLCH e a preparação da mudança
para o bairro dos Pimentas, para que o ano letivo de 2016 comece na nova unidade.

Projeto de estudantes de letras dá aulas de português para refugiados
Criado estudantes do curso de Letras da
Unifesp, o Memorial Digital do Refugiado MemoRef tem o intuito de dar assistência a
refugiados recém-chegados ao Brasil por
meio de aulas de português e atividades
culturais para promover a integração à
comunidade. Para colocar o MemoRef em
prática, o grupo contou com o apoio da
direção acadêmica da Unifesp, da rede
Cáritas Brasileira e com o financiamento do
Prêmio Procultura Estudantil Unifesp 2015.
Parabenizamos as estudantes Marina Renoldes, Beatriz Silva Rocha, Ingrid Candido e
os demais envolvidos nesta importante iniciativa que é uma forte demonstração de
humanismo e da função social da universidade.
Fonte: Revista Forum. Ver matéria completa em <http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/09/projetode-estudantes-de-letras-da-aulas-de-portugues-para-refugiados-em-sp/>

Instituto Base Social promoveu 1º evento público
A palestra sobre “Os cientistas sociais no
mercado de trabalho: resultados de
pesquisa”, proferida por Eugênio Braga
(IBGE) marcou o início das atividades
públicas promovidas pelo Instituto Júnior
de Pesquisas Sociais - Base Social, criado
para colocar os alunos em contato direto
com as metodologias e questões sociais.
Mais
informações
no
site:
http://institutobasesocial.wix.com/instituto
basesocial

Processo de rematrícula na EFLCH é concluído com bastante êxito
Com a participação de 88% dos estudantes do campus Guarulhos, o processo de
rematrícula permitiu a retomada das aulas de graduação e a taxa de evasão ficou
abaixo das expectativas. Os casos específicos que não conseguiram efetuar a
rematrícula já estão sendo tratados e, após uma semana de divulgação do
requerimento, registramos apenas 13 pedidos de rematrícula fora do prazo.

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.

