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Mural “Grafiteratura” proporciona nova identidade visual ao campus
Inspirado na obra “Auto da Barca do
Inferno”, de Gil Vicente, o mural
Grafiteratura foi elaborado e executado
pelos artistas Grego, Beto Silva e
Frenesi, em uma parede de cerca de
600 m2. A proposta do Mural foi a
vencedora de uma chamada pública
realizada pelo campus Guarulhos da
Unifesp, sendo a mais votada pela
comunidade acadêmica em consulta que
registrou cerca de mil votos.
Além de criar uma identidade visual no campus, buscou-se construir um
processo coletivo, com a realização da chamada pública e da votação pela
comunidade, com o objetivo de envolver os estudantes e servidores do campus,
os quais puderam também acompanhar a execução da obra nos primeiros dias
de aula no novo campus. A inauguração do Mural ocorreu com a Aula Pública
“Conversas ao pé do Mural”, realizada em 27/06/2016, com a participação dos
artistas, da Profª Maria do Socorro que falou sobre a obra de Gil Vicente e da
Profª Manuela Rufinoni que abordou o tema Patrimômino e Arte Urbana.
Eleições Discentes para Conselhos, Comissões e Câmaras
Estão abertas as inscrições para representação discente nos diferentes
Conselhos de Departamento, Comissões de Cursos, Comissão Própria de
Avaliação – CPA e as Câmaras de Graduação, Pós-graduação e Extensão. Todas
as vagas estavam sem representação , sendo que em algumas instâncias não
havia sequer um estudante como membro. Diante deste quadro, optou-se por
uma eleição única, a fim de estimular a participação dos estudantes. Mais
informações em:
Edital e Vagas –
http://www.unifesp.br/campus/gua/images/documentos/editais/EDITAL_DE_EL
EICAO_PARA_REPRESENTACAO_DISCENTE_2016.pdf
Inscrições até 04/07 pelo site http://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/inscricao-para-eleicoes-de-rds

Unifesp Guarulhos realiza debates sobre a Democracia no Brasil

Durante os meses de maio e junho, ocorreram diversos debates sobre a
conjuntura política do país, reunindo docentes e estudantes do campus em
interação com convidados externos, professores e personalidades de grande
presença no cenário político nacional. No momento complicado em que o país
atravessa, com valores democráticos fundamentais ameaçados no contexto de
crescimento de discursos repletos de ódio e intolerância, cresce a relevância de
eventos deste tipo realizado em uma Escola de Humanidades.
Bateria da Atlética Unifesp Guarulhos se classifica para torneio nacional

A Bateria Malaguetta da Atlética do campus
participou da Pré Seletiva do maior torneio de
Baterias Universitárias do Brasil, o Balatucada, e
obteve o 3° lugar para a UNIFESP Guarulhos.
Parabenizamos aos integrantes da bateria e da
Atlética por esta conquista!
Paridade na consulta para escolha de Reitor e Diretor é aprovada
A consulta prévia à comunidade para a eleição de reitor e diretor de
campus será feita de forma paritária por docentes, TAEs e estudantes que
integram a Unifesp. O sistema paritário foi aprovado por 42 dos 74
membros do Consu, em reunião extraordinária de 06/05/2016. Mais
informações sobre como funcionará esta consulta estão disponíveis em
http://www.unifesp.br/noticias-anteriores/item/2147-consu-aprovaparidade-na-consulta-para-escolha-de-reitor-da-unifesp
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.

