
Você recebe agora o Boletim Informativo Semanal com 
as notícias inseridas em nosso site institucional e também nas 
páginas dos Centros Universitários e Faculdades da UNIESP.

Olá!

Antes do treino para o confron-
to contra o Coritiba, pela 27ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro, os jogadores do Corin-
thians participaram de mais 

uma ação que, felizmente, tem se tornado 
frequente no Centro de Treinamento Dr. 
Joaquim Grava: a entrega dos certificados 
de bolsas de estudos integrais para jovens 
de baixa renda. Estas bolsas fazem parte 
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Universidade Brasil e Corinthians entregam mais bolsas 
de estudos pelo projeto Esporte com Educação

do projeto de inclusão social inédito no fu-
tebol brasileiro, o Esporte com Educação, 
desenvolvido entre a Universidade Brasil e 
o Sport Club Corinthians Paulista.

No evento, realizado na tarde de 4 de 
outubro, 15 jovens das Ongs Aliança de 
Misericórdia, Casa dos Meninos – Joílson 
de Jesus e Centro para Juventude Santa 
Marcelina, entidades parceiras do Depar-
tamento de Responsabilidade Social do 

NEWS
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curso: Engenharia Mecânica. Num bate-pa-
po com a estudante para entender o por-
quê dessa opção, ela disse que desde pe-
quena tem paixão por carros, por mecânica 
e sempre teve muita vontade de trabalhar 
com isso. “Sempre gostei de corridas de 
carros e fiquei curiosa: como será que é fei-
to um carro? E comecei a pesquisar. Tive a 
oportunidade de fazer um curso no Centro 
da Juventude Santa Marcelina e, felizmen-
te, tive a oportunidade de ganhar a gradu-
ação. Meu sonho é trabalhar na Itália, na 
Fórmula 1, eu amo isso e é para vida intei-
ra. Vou me dedicar e estudar muito, estou 
acostumada com a simplicidade de ter que 
batalhar pelas coisas e esta foi uma chance 
em um milhão”, revelou a ousada Crislane.

Apaixonado por História e Filosofia, Tia-
go Oliveira da Silva contou que quer atuar 
como professor e, assim, compartilhar co-
nhecimento com as crianças. “Eu agradeço 

Corinthians, foram presenteados com a 
oportunidade de dar continuidade em seus 
estudos, nos cursos oferecidos pelas IES.

Os futuros universitários estavam imensa-
mente gratos por terem sido escolhidos para 
receber a bolsa, afinal, segundo eles, não 
teriam condições financeiras de arcar com 
os custos de uma graduação. O jovem Leo-
nardo Barbosa Caldas, 18 anos, optou pelo 
curso de Administração e revelou que teve 
o incentivo dos pais em sua decisão. “Para 
mim é um sonho! Não tenho como expli-
car o que estou sentindo. É um mercado de 
trabalho bem amplo e vou poder ajudar a 
minha família. Meus pais sempre sonharam 
com isso para mim e eles estão muito felizes. 
Agora, vou focar, estudar para o vestibular e 
me esforçar ao máximo para não decepcio-
nar”, contou o futuro administrador.

Já Crislane Beatriz das Neves Cruz sur-
preendeu a todos com a escolha do seu 
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Valdirene Santana Santos, os jovens es-
tão tão ansiosos para entrarem na univer-
sidade, que não veem a hora de chegar 
fevereiro/2018 e, inclusive, já contaram 
até quantos dias faltam. “Eles não tinham 
perspectiva nenhuma e agora tem esta 
luz. Os pais da maioria deles não tiveram 
a oportunidade de ter um curso superior 
e para eles é maravilhoso. Tem jovens 
que são os primeiros da família a ter uma 
graduação”, afirmou.

Para a gerente de Projetos Sociais do 
Corinthians, Sônia Maria de Andrade, a 
melhor parte nesta fase do projeto Espor-
te com Educação tem sido o feedback dos 
estudantes que já começaram os estudos. 
“Eles estão extremamente felizes. A expe-
riência de estar em uma universidade é en-
riquecedora e eles estão adorando e apro-
veitando ao máximo o curso”, relatou.

Na sequência da entrega dos certifica-
dos, os jogadores do Corinthians segui-
ram para o treino que foi acompanhado, 
lance a lance, pelo olhar atento do futuro 
universitário de Artes Visuais e corintia-
no fanático, Leonardo Lima dos Santos. 
A emoção de Leonardo em estar no CT 
pela primeira vez era grande, o que ele 
não esperava era se surpreender ainda 
mais. Durante a coletiva de imprensa, ele 
foi chamado à bancada de entrevista para 
receber seu certificado das mãos do ata-
cante Clayson. ”Sem palavras. Só tenho a 
agradecer por este dia inesquecível pra 
mim”, finalizou Leonardo.

muito esta oportunidade, porque, para ser 
sincero, eu não esperava chegar em uma 
universidade. Minha família não tem con-
dições econômicas, então para nós, uma 
graduação é um objetivo muito grande 
para conquistar, sou o primeiro da minha 
casa a ir para uma universidade. Sou torce-
dor do Corinthians e estar aqui hoje é um 
sentimento enorme de gratidão. Agradeço 
primeiramente a Deus e a minha família, 
porque foram eles que me mantiveram em 
pé em todas as dificuldades; a Ong por ter 
me acolhido e me escolhido para ganhar 
essa bolsa; ao Corinthians e a Universidade 
Brasil, por esta aliança linda, porque ajuda 
não só a mim, mas a muitos outros jovens 
com situações parecidas com a minha. E 
tudo isso significa muito mais que uma bol-
sa, é o meu futuro”, compartilhou Tiago.

A escolha de Jéssica Aparecida Rufino pelo 
curso de Pedagogia tem muito a ver com o 
que vivenciou na infância. “Desde pequena, 
eu fui criada com professores, porque sem-
pre fiquei em Ong e eles foram minha inspi-
ração pelo jeito como eles tratavam as crian-
ças que não tinham muito amor em casa. 
Então, para mim, Pedagogia é algo mágico. 
Eu já tinha começado uma graduação, fiquei 
por 1 semestre e, por não ter condições, tive 
que parar. Agora, estou muito grata, porque 
é o meu sonho. E quero trabalhar em Ongs, 
em projetos sociais e ajudar as crianças que 
não têm condições”, revelou Jéssica.

De acordo com a representante do 
Centro para Juventude Santa Marcelina, 
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No início de 2017, as atividades 
de Pesquisa e Iniciação Cientí-
fica que sempre foram ofere-
cidas aos seus estudantes sob 
a Gestão Acadêmica da Profa. 

Cláudia Pereira, também Vice-Presidente 
e Reitora do Centro Universitário Capital, 
voltaram a ser realizadas com muita força 
nas IES UNIESP, agora sob a Diretoria Aca-
dêmica do Prof. Éricson Dias Mello.

Ao lado do ensino e das atividades de 
extensão na formação de estudantes, a 
pesquisa é um dos meios de acesso ao 
conhecimento que mais desenvolve a in-
teligência do ser humano, já que ela pres-
supõe um conjunto de ações que são ver-
dadeiros exercícios intelectuais: a reflexão, 

PROGRAMA DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PROPIC: 
aquisição de conhecimentos e exercício intelectual por 
meio da pesquisa ao alcance do aluno das IES UNIESP

a leitura, a interpretação e a compreensão 
de textos/imagens, a argumentação, den-
tre outras. As atividades e etapas de uma 
pesquisa, portanto, compreendem todos 
esses e outros exercícios intelectuais e 
sempre contribuem para a evolução do 
conhecimento da espécie humana, quer 
endossando ou se contrapondo a uma pes-
quisa já existente, quer na elaboração de 
uma pesquisa inédita ou sobre tema pou-
co estudado.

É por tudo isso que as IES UNIESP, além 
da oferta de ensino e de atividades de ex-
tensão de qualidade, oferecem aos seus 
alunos atividades de pesquisa e iniciação 
científica imprescindíveis para a forma-
ção do egresso de seus Cursos, por meio 
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tadas no PROPIC. As outras 20 Unidades 
enviaram quantidade menor de propostas, 
mas a maioria de qualidade inquestioná-
vel. Encerradas as avaliações, os Diretores 
receberam o comunicado de quais pesqui-
sas estavam aprovadas e, como já haviam 
recebido todo o material sobre os passos 
seguintes, foram orientados a elaborarem 
o Cronograma das atividades referentes às 
propostas de pesquisas aprovadas. Foram 
aprovadas pela Comissão Científica Corpo-
rativa 70 propostas de pesquisas.

Após a definição do Cronograma, as IES 
publicaram o Edital de Processo Seletivo 
para a escolha dos alunos interessados em 
participar do grupo de cada pesquisa, segui-
da da inscrição e da seleção desses alunos.  

Selecionados os alunos, as Comissões 
Científicas das IES enviaram à DIPEAC a pla-
nilha com o nome da pesquisa, seu autor e 
professor orientador e a lista com os nomes 
dos alunos que a realizariam. Vale lembrar 
que os professores orientadores são remu-
nerados para a realização do trabalho de 
orientação da pesquisa de que são autores 
e que os grupos de pesquisa variam de 3 a 6 
alunos cada (o que resulta num total de 324 
alunos envolvidos nessas pesquisas), o que 
tende a tornar os trabalhos mais produtivos.

Ficou definida a data de 1º de setembro 
de 2017 para o início das pesquisas nas IES 
UNIESP o que, de fato, aconteceu.

As áreas que tiveram o maior número 
de propostas de pesquisas aprovadas e im-
plantadas pelo PROPIC foram: Pedagogia- 
13 propostas; Direito – 12 propostas; En-
fermagem- 9 propostas; Serviço Social – 5 
propostas e Administração – 5 propostas.

Mensalmente, o Relatório com as ativi-
dades realizadas nos encontros do grupo de 
cada pesquisa deve ser postado no ambien-
te virtual corporativo, na área do PROPIC e, 

de um Programa de Pesquisa e Iniciação 
Científica elaborado e colocado em funcio-
namento pela Diretoria Acadêmica e pela 
sua Diretoria de Pesquisa, Extensão e As-
suntos Comunitários - DIPEAC: o PROPIC, 
com Regulamento, Fluxograma, Modelos, 
Formulários e outros documentos que fa-
zem dele um processo completo e muito 
organizado. Após aprovação da Diretoria 
Acadêmica e da Presidência, a Diretoria de 
Pesquisa, Extensão e Assuntos Comunitá-
rios – a DIPEAC – divulgou o PROPIC para 
todas as IES UNIESP.

Seguindo o Regulamento e o Fluxograma 
do Programa, no início de 2017, cada Diretor 
das IES UNIESP nomeou a Comissão Cientí-
fica da Unidade que dirige por meio de Por-
taria, que foi encaminhada à Diretoria Aca-
dêmica - DIPEAC. As principais tarefas dessa 
Comissão são o chamamento e a avaliação 
das propostas de pesquisas encaminhadas a 
ela pelos colegiados de Cursos da IES e, em 
seguida, o envio dos trabalhos aprovados da 
Unidade à DIPEAC e à Comissão Científica 
Corporativa para aprovação final.

Os membros da Comissão Científica Cor-
porativa foram nomeados pelo Presidente 
da UNIESP por meio da Portaria 020/2017, 
de 6 de abril de 2017, ocasião em que as 
propostas vindas das IES começaram a ser 
avaliadas. A DIPEAC e a Comissão Científi-
ca Corporativa receberam 86 propostas de 
pesquisas de 28 Unidades, sendo que as 
que enviaram a maior quantidade de pro-
postas foram: Faculdade de Mauá, Faculda-
de de Presidente Prudente, Faculdade Eça 
de Queirós – Jandira/SP, Faculdade de Ri-
beirão Preto, Faculdade Centro Paulistano, 
Faculdade de Birigui, Faculdade do Norte 
Pioneiro e Faculdade de Tietê. Essas Facul-
dades UNIESP também foram as que tive-
ram mais pesquisas aprovadas e implan-
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mo ano, na mesma época, o PROPIC já terá 
pesquisas concluídas, é muito provável que 
sejam apresentadas em Encontro realizado 
em parceria com a Universidade Brasil.

A oferta de pesquisa é um diferencial de 
qualidade dos Cursos oferecidos pelas IES 
UNIESP e, pela quantidade e pela qualida-
de das pesquisas avaliadas, aprovadas e im-
plantadas, é possível afirmar que o PROPIC 
é um sucesso e que o investimento que a 
UNIESP está fazendo em seu capital huma-
no e seu bem mais valioso – seus alunos e 
professores – está valendo muito a pena!

 Por Rosa Beloto

assim que ela for concluída, seus resulta-
dos também serão colocados em Relatório 
Final, postado no mesmo ambiente.

Esses resultados serão publicados em 
forma de artigos científicos em Revistas das 
IES UNIESP e as melhores pesquisas farão 
parte de um Encontro Científico UNIESP 
previsto para 2018.

No dia 20 de outubro de 2017, foi apre-
sentado um pôster sobre o PROPIC UNIESP 
no Encontro de Pós-Graduação e Iniciação 
Científica – EPIGINIC da Universidade Brasil, 
realizado no auditório da Galeria Califórnia, 
situado na Rua Barão de Itapetininga, 255, 
no Centro de São Paulo/SP. Como no próxi-
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UNIESP – Umuarama

Faculdade de Umuarama realiza 
Feira Cultural e Artística

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 14 de outubro, a Faculdade de 
Umuarama desenvolveu uma oficina de 

contação de história e dobraduras, em uma 
Feira Cultural e Artística, a FAISCA. O evento 
contou com a presença de acadêmicos do 
curso de Pedagogia.  

Segundo a professora, o trabalho foi enriquecedor, tanto para as crian-
ças quanto para o grupo de acadêmicos que puderam participar.

A leitura é um ato humano milenar. Desde que foi criado os códigos da 
escrita, a decodificação passa a ser exercido pelo homem, pelo ato de ler. O 
ato de ler passa por um processo de desenvolvimento no ser humano até 
se tornar um hábito. Portanto, o hábito da leitura deverá ser desenvolvido 
desde muito cedo, na infância, para que possa se tornar um adulto leitor.

Para tanto, é necessário que seja promovido momentos prazerosos de 
leitura para as crianças, para que possam experimentar esse universo. Di-
versos são os recursos que podem ser utilizados para esses momentos. Um 
deles é contar a história e desenvolver dobraduras.

Créditos/Foto:Thiago Cazoni.

UNIESP – Suzano

Calouros do curso de Direito 
recebem visita de formandos

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

Por iniciativa do prof. Nelson Tanuma, 
alguns alunos do 10º semestre do 

curso de Direito da Faculdade Unida de 
Suzano, todos já aprovados no Exame da 
OAB, realizaram uma visita aos calouros 
do 1º semestre da faculdade.

No contato mantido com os vetera-
nos, os calouros receberam valiosas orien-
tações sobre a vida acadêmica durante o 
curso e como obter sucesso nos mais importantes desafios  que o estudan-
te de Direito possa vir a encontrar durante a sua jornada acadêmica e prin-
cipalmente, dicas valiosas de como serem aprovados no Exame de Ordem.

UNIESP – Naviraí

Faculdade de Naviraí realiza 
Semana Acadêmica

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

Dia 20 de outubro, a Faculdade de Naviraí 
realizou o encerramento da Semana Aca-

dêmica, que contou com a participação de 
estudantes, diretores, professores e convida-
dos. Entre os convidados estavam o prefeito 
de Naviraí, José Izauri de Macedo e de sua es-
posa e primeira dama, Maryoni de Macedo.

Para o encerramento do evento a faculdade convidou a vice-gover-
nadora do MS., Rose Modesto (PSDB), que foi a palestrante da noite com 
o tema “Motivação”, onde enfatizou a sua experiência de vida, que sem 

sombra de dúvidas, agradou a todos os presentes. Segundo o diretor Lucia-
no Dobins, “a Semana Acadêmica promovida pela instituição foi bastante 
concorrida e proveitosa, onde boa parte dos universitários adquiriram ex-
periências enriquecedoras. O evento contou com a participação de vários 
palestrantes que abordaram temas variados e de suma importância.”

O prefeito Izauri destacou a importância da educação, pois segundo 
ele, só através da educação se constrói uma verdadeira sociedade com 
pensamentos positivos. Para finalizar a Semana Acadêmica, Izauri felicitou 
a todos pela iniciativa

“Quero parabenizar a todos que constitui está faculdade, pois tenho 
certeza que em um futuro bem próximo coisas boas irão surgir com uma 
parceria entre a Prefeitura com a Instituição”

UNIESP – Nova Andradina

Faculdade de Nova Andradina 
realiza o 1º IntegraCursos

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 24 de outubro, foi lançado 
na Faculdade de Nova Andradina 

– FINAN, o 1º IntegraCursos, projeto 
elaborado pelas professoras Ana Pau-
la Batista e Mariana Stabile Mendes e 
abraçado pelos coordenadores de curso, 
onde também serão envolvidos todos os 
professores e acadêmicos dos cursos de 
Direito, Engenharia de Produção, Pedagogia, Ciências Contábeis e Adminis-
tração. O público alvo será toda a classe estudantil do ensino médio, EJA, 
além de empresas, associações de bairros, sindicatos e outras entidades de 
classe convidadas.  

Ao longo da execução, o projeto contará com exposições das atividades 
dos cursos, atendimento ao público, praça de alimentação e apresentações 
culturais.

UNIESP – Nova Andradina

Faculdade de Nova Andradina organiza 
palestra sobre o tema “Adolescente e Justiça: 
Medidas Socioeducativas”

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 27 de outubro de 2017, haverá uma palestra 
organizada pela Faculdade de Nova Andradina – FI-

NAN, com o tema Adolescente e Justiça: Medidas So-
cioeducativas, na Câmara Municipal de Nova Andradi-
na, com o prof. dr. Paulo Paes da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul – Campus de Campo Grande. A 
palestra será aberta ao público, e acontece às 19h, na 
Câmara Municipal de Nova Andradina.

O prof. Paulo Paes é Pós-doutor pela PPGSSPS-UEL; 
doutor em educação pela Universidade Federal de São Carlos; mestre em 
educação e graduação em artes visuais pela Universidade federal de Mato 
Grosso do Sul. É professor associado da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (artes visuais e psicologia do desenvolvimento e da aprendi-
zagem).Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nas 
seguintes áreas: ensino de artes visuais; emancipação humana; socioedu-
cação; direitos humanos; redução de danos; e Psicologia Histórico-Cultural 
com foco em Vigotski.

Na oportunidade será possível discutir a situação dos adolescentes 
envolvidos com a criminalidade, colocando em tela os motivos que le-
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vam adolescentes a cometerem atos infracionais. É necessário discutir se 
antes tiveram seus direitos negados, negligenciados, sofreram violência 
e por fim tornaram-se violentos. A sociedade os tornou violentos? Na dis-
cussão proposta pelo prof. Paulo, compreende-se que nos países em que 
seus direitos são garantidos os índices de criminalidade na adolescência 
são infinitamente menores que no Brasil. Hoje, quase 30 mil adolescentes 
estão presos no Brasil, mas estão em unidades especiais para adolescen-
tes, que não são tão boas quanto deveriam, mas são infinitamente me-
lhores que o sistema carcerário.

Outro assunto que deverá ser debatido na palavra do prof. Paulo é a 
redução da maioridade, pois vale analisar os movedores sociais que tem 
colocado nas mãos do crime organizado milhares de adolescentes todos 
os anos. Paulo Paes costuma salientar em suas palestras que quem manda 
numa penitenciária não são os profissionais, mas o crime organizado. Para 
sobreviver ali é preciso se aliar a um grupo, e quando o sujeito sai da cadeia 
tem que “pagar” o favor. Quanto mais repressão e violência institucional 
mais violenta se torna a sociedade.

Neste sentido, a FINAN aproveita para convidar a sociedade em geral 
para o evento desta sexta feira, 27/10, às 19h, na Câmara Municipal de 
Nova Andradina, que após a fala do prof. Paulo, abrirá para questionamen-
tos do público em geral.

UNIESP – Itapecerica da Serra

Faculdade de Itapecerica da Serra realiza 
palestra em sua XI Semana Cultural

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 18 de outubro, a coorde-
nadora do curso de Pedagogia, 

profa. me. Neide Tavares, proferiu 
uma excelente palestra aos alunos e 
à comunidade, intitulada “Saúde no 
Trabalho”, evento que abrilhantou 
a XI Semana Cultural da Faculdade 
de Itapecerica da Serra. Na palestra, os alunos puderam acompanhar as 
condições necessárias de saúde à efetivação do trabalho. Foi um momento 
muito enriquecedor a todos.

UNIESP – Araraquara

Alunos e professora de Pedagogia 
visitam unidade do Sesc Araraquara

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 19 de outubro, alunos do 8º termo do curso de Pedagogia, da 
faculdade de Araraquara, estiveram no Sesc Araraquara para uma 

visita técnica sobre educação não formal, cultura e lazer, como parte da 
disciplina de Gestão Educacional em Ambientes não Escolares, ministra-
da pela professora Juliana Zantut Nutti.

Os Instrutores do Sesc Curumim os receberam e conversaram sobre o 
projeto de educação não formal realizado pelo Sesc com crianças de 7 a 12 
anos. Além disso, os alunos visitaram os espaços da unidade usados para 

a realização das atividades de 
educação não formal. Os alunos 
foram monitorados pela professo-
ra da Fara, Juliana, e por um dos 
programadores culturais, Marce-
lo. Assistiram também a um espe-
táculo de circo, que está dentro da 
programação infanto-juvenil.

UNIESP – Nova Andradina

Alunos de ADM da FINAN participam de aula 
sobre trabalho em grupo e trabalho em equipe

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

Dia 23 de outubro, durante a aula da disciplina “Liderança”, na Faculdade 
de Nova Andradina - FINAN, foi realizado um trabalhado com a turma do 

6º semestre de Administração chamado “Aula Invertida”, um conteúdo so-
bre trabalho em equipe. Os alunos discutiram situações do cotidiano com o 
intuito de diferenciar trabalho em grupo e trabalho em equipe. Todos partici-
param citando diversos exemplos. Os alunos foram à frente da lousa, em um 

momento onde a professora ficou escutando, 
sentada na cadeira do aluno. 

Para a professora Gleice Piovesan, “foi 
uma aula bastante diferente, em que todos 
tiveram a oportunidade de participar, com 
a inversão das atividades, onde o ‘dia que o 
grupo virou equipe’, a conclusão foi ótima”.

UNIESP – Centro Histórico

Alunos de Enfermagem da Faculdade de 
São Paulo participam de sensibilização 
sobre o câncer de mama 

QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2017

Dia 20 de outubro, as professoras Simone 
Ferro e Simone Santos, do curso de Ser-

viço Social, realizaram uma palestra de sen-
sibilização em relação ao câncer de mama 
no espaço localizado na Álvares Penteado, 
180, 2° andar, setor de estágio da IES.

Na ocasião, estavam presentes os alunos do curso de Enferma-
gem, que puderam aprender sobre os direitos, deveres e possibilida-
des em relação à temática.

Estiveram reunidos cerca de 200 alunos que participaram ativamente 
no debate, o que a IES considera um fator agregador ao conhecimento aca-
dêmico, onde efetivamente é possível unificar teoria e pratica de saberes.

UNIESP – Centro Histórico

Estudantes de Direito da Faculdade de São 
Paulo visitam Memorial e Biblioteca do MPSP

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2017

Cerca de 20 estudantes do curso de Direi-
to da Faculdade de São Paulo, visitaram 

na manhã de 24 de outubro, o Memorial do 
MPSP, na sede da instituição, no centro da 
capital paulista. Acompanhados pela diretora 
da IES, Daniela Cristina de Oliveira, os alunos 

também visitaram a Biblioteca César Salgado, no espaço ao lado do Memo-
rial, que é aberta ao público, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 19 horas. 

O grupo foi recepcionado pelas servidoras Karina Santos de Oliveira, 
gestora do Memorial, e Cristina Célia da Cruz Souza Santos, substituta da 
chefe da biblioteca.

Confira a matéria completa no link abaixo:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noti-

cia=17714639&id_grupo=118
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UNIESP – Presidente Epitácio

FAPE realiza 7ª Semana da Educação

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2017

A FAPE - Faculdade de Presidente Epitácio, realizou entre os dias 9 e 11 de 
outubro, a 7ª Semana da Educação, com o tema: “A ética e a formação 

da identidade em uma sociedade midiática”, organizada pelos cursos de 
licenciatura em Letras e Pedagogia, coordenados pela professora e mestre 
Lucilene Favaretto. T. Feba e pelo curso de licenciatura em Educação Física, 
coordenado pelo professor Léo André de Almeida, com o apoio da diretora 
geral da FAPE, drª Maria Antonieta de Carvalho e Silva. 

No dia 9/10, após a solenidade oficial de abertura do evento, quem 
teve a palavra foi o psicólogo e teólogo Carlos Alberto Rodrigues, que mi-
nistrou com maestria a palestra com o tema central do evento: “A ética e a 
formação da identidade em uma sociedade midiática”. 

Na manhã de terça-feira, 10/10, alunas 
dos cursos de Pedagogia e Letras, auxiliadas 
pela professora Helenrose Oliva V. da Rocha 
abrilhantaram o evento com oficinas de con-
tação de histórias e outras atividades interati-
vas de estímulo a leitura (baseadas nas obras 
literárias da autora infantil Sylvia Orthof) com 
crianças do ensino básico, convidadas para 
participarem da ocasião. Na noite do mesmo dia, o convidado,professor 
Bianchi Agostinni Gabbo, doutorando em Geografia na UFGD, apresentou 
palestra com o tema: “Do problema da identidade à uma ética do viver”. 

Na manhã seguinte, 11/10, quem comandou os trabalhos foi o profes-
sor Léo André de Almeida e alunos do curso de licenciatura em Educação 
Física, que desenvolveram com os participantes uma série de atividades 
lúdicas de cunho educativo. 

Atendendo a proposta do mês mundial de conscientização, combate e 
prevenção do câncer de mama, Outubro Rosa, a 7ª Semana da Educação 
da FAPE encerrou-se com a apresentação da palestra “Câncer de mama e 
próstata”, proferida pela enfermeira, especialista em saúde pública e peda-
gogia na saúde, Elaine Alexandra G. F. da Silva. 

A FAPE tem atuado constantemente no aperfeiçoamento educacional 
e humano de seus alunos, investindo cada vez mais na propagação do saber 
e do conhecimento de maneira multi e interdisciplinar, colaborando assim, 
com a colocação de profissionais cada vez mais preparados no mercado 
de trabalho e capazes de atuarem como verdadeiros agentes de mudanças 
significativas na sociedade. 

UNIESP – Ribeirão Preto

Alunos da Faculdade de Ribeirão 
Preto participam da 10ª Semana 
de Engenharia do município

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2017

Nos dias 23, 24 e 25 de outubro, os 
alunos dos cursos de Engenharia de 

Produção e Engenharia Ambiental, da Fa-
culdade de Ribeirão Preto participaram 
da 10ª Semana de Engenharia, promovida 
pela Associação de Engenharia, Arquitetu-

ra e Agronomia do município, acompanhados pelo coordenador e profes-
sor Ricardo Carabolante e outros professores.

O evento reuniu importantes palestrantes sob o assunto cidades inte-
ligentes, que congrega todas as áreas da Engenharia, permitindo aos estu-
dantes contato com as melhores práticas em projeto e gestão, bem como as 
possibilidades de atuação dos profissionais de Engenharia neste contexto.

UNIESP – Cornélio Procópio

IES recebe palestra “A transição do mundo 
acadêmico para o mundo profissional”

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 23 de outubro, aconteceu nas 
dependências da Faculdade de Cor-

nélio Procópio a palestra como o tema: 
“A transição do mundo acadêmico para o 
mundo profissional”, proferida por Silvane 
Marcela Mazur, pedagoga e mestre em 
ensino pela Universidade Estadual do Nor-
te do Paraná (UENP) e Aurenilson Cipriano, 
contador e especialista em Administração.

Participaram da palestra os alunos do 9º e 10º período do curso de En-
fermagem da IES, os alunos do 6º e 8º período do curso de Administração 
da Faculdade Cristo Rei – FACCREI e as docentes e especialistas Elisangela 
Chiulo Martins e Marta Nogueira de Oliveira.

UNIESP – Suzano

Alunos da Pedagogia realizam ação 
no Lar São Vicente de Paulo

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

As alunas do 4º semestre, do curso 
de Pedagogia da Faculdade Unida 

de Suzano, sob a orientação da profa. 
Silvia Rangel, realizaram no Lar São Vi-
cente de Paulo, para idosos, uma ação 
que envolveu teatro e canto.

Os moradores do Lar São Vicente 
de Paulo retribuíram o carinho das alunas com  muitos sorrisos e emoção. 
Segundo uma das alunas que participou, a oportunidade oferecida a eles 
pode ser representada pela famosa frase de Augusto Cury: “Bons alunos 
aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes vão além, apren-
dem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a 
regra da lógica. Nessa matemática, você só aprende a multiplicar quando 
aprende a dividir, só consegue ganhar quando aprende a perder, só conse-
gue receber, quando aprende a se doar”.

UNIESP – Nova Andradina

Discentes da FINAN ministram 
palestra para alunos do ensino médio 
sobre a Lei Maria da Penha

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

Como atividade integrante do Proje-
to “Maria da Penha vai à Escola”, os 

acadêmicos do curso de Direito, das Fa-
culdades Integradas de Nova Andradi-
nha, Brendão Marcos Leite Umburana 
e Lorena Betânia Martins Donaire, mi-
nistraram uma palestra para os alunos 
do Ensino Médio, da Escola Estadual 
Luiz Soares de Andrade.

O projeto é uma parceria com o Governo Municipal que visa discutir 
nas escolas o tema “Violência Doméstica e Familiar”.
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UNIESP – Santo Antônio da Platina

Convidados do Peru ministram 
palestras na Faculdade de 
Santo Antônio da Platina

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 20 de outubro, os 
alunos do curso de Di-

reito da Faculdade de Santo 
Antônio da Platina tiveram 
a oportunidade de participar 
de duas palestras ministra-
das por convidados do Peru. 
O professor Cristhain Alexan-
der Cerna Ravines, da Univer-
sidad Nacional de Cajamarca, 
e o aluno de graduação Jor-
dyArcadio Ramirez Trejo, da 
Universidad Nacional Federi-

co Villareal, ambos discorreram sobre os temas “O homicídio piedoso no 
Peru: uma análise do bem jurídico-penal vida” e “O direito à liberdade de 
expressão em tempos da internet”, respectivamente, proporcionando ao 
corpo discente uma oportunidade ímpar de intercâmbio de conhecimentos 
e integração com a cultura jurídica peruana.

O evento foi viabilizado pela ação da professora Fernanda Maria Oli-
veira, por meio de contato com o Dr. Rogério Cangussu Dantas Cachichi, 
Juiz Federal da Subseção de Jacarezinho, que supervisiona a estadia dos 
palestrantes no Brasil, para participação em diversos eventos, dentre os 
quais a Faculdade de Santo Antônio da Platina teve a grata satisfação de 
ser beneficiada.

UNIESP – Ilha Solteira

Faculdade da Cidade Luz realiza 
III Sarau Cultural “Diálogos de 
Linguagem Literária, Musical e Cênica”

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 19 de outubro 
de 2017, a Faculda-

de da Cidade Luz de Ilha 
Solteira, realizou o III Sa-
rau Cultural “Diálogos de 
Linguagem Literária, Mu-
sical e Cênica”, que res-
gatou canções e poemas 
que tratam da diversida-
de e pluralidade cultural, 
mostrando um pouco da 
“cara” do Brasil.

O projeto foi coordenado pela professora Maria José Lima-Sabbag e 
teve como objetivos principais formar leitores críticos, conhecedores e 
entendedores das diversas manifestações culturais produzidas no Brasil; 
representar a diversidade e pluralidade étnico-social brasileira por meio da 
poesia, música e arte cênica e favorecer o encontro entre discente e docen-
tes para manifestarem-se artisticamente.

Atuaram como protagonistas do evento cultural docentes e discentes 
do curso de Direito, dramatizaram, recitaram poemas e interpretaram can-
ções de música popular brasileira, sempre incentivados e encorajados pela 

coordenadora do curso de Direito, Andressa Ferrari, assim como pela dire-
tora Karla Handressa.

O Sarau contou ainda com a participação especial de agentes da comu-
nidade local, a prof.ª.  Edilva Bandeira, idealizadora do “Sarau dos Amigos”, 
e os músicos Djalma Djaha, Pedro Zunquerato, Wander e Danilo Cedro que 
engradeceram o evento.

Para finalizar, ressalta-se que o “Diálogos de Linguagem Literária, Mu-
sical e Cênica” é um projeto interdisciplinar que envolveu a participação de 
acadêmicos e docentes que se efetivou com as apresentações artísticas, res-
gatando coreografias, canções e poemas que tratam de temas transversais.

UNIESP – Guarulhos

IES firma parceria com 
Sincoméricio e realiza palestra

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

A Faculdade de Guarulhos – FA-
CIG e a Escola Superior Paulista 

de Administração – ESPA, firmaram 
um convênio com o Sincoméricio de 
Guarulhos. A primeira ação conjun-
ta será a palestra: “Como Captar e 
Manter Clientes no Varejo”, ministra-
da pelo professor da ESPA, Rogério 
Rodrigues, no dia 26 de outubro de 
2017, às 19h, no Sincomércio, locali-
zado na rua Caraguatatuba, 17, Vila 
Rachid (Centro) Guarulhos.

As inscrições podem ser feitas pelo 
e-mail cursos@sincomercioguarulhos.
com.br ou pelo telefone: 2475-7575

UNIESP – Araraquara

Discentes de Pedagogia organizam 
ação em Lar Capaz de Araraquara

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 5 de outubro 
de 2017, os alunos 

ingressantes do curso de 
Pedagogia, da Faculdade 
de Araraquara, juntamen-
te com a coordenadora 
do curso, Gislaine, e a pro-
fessora Dathiê, realizaram 
um trote solidário para be-
neficiar a casa Lar Capaz, 
que tem na direção João Battaus. Na ação, os alunos arrecadaram produtos 
de limpeza (sabão em pó, detergente e água sanitária) e leite.

No dia da entrega foi realizada uma palestra com o psicólogo do Lar 
sobre o trabalho e projetos que eles realizam com as crianças. Em seguida, 
os alunos e a coordenadora do curso de Pedagogia da IES, prepararam um 
lanche e uma sacolinha surpresa de doces, além de oferecerem presentes 
e brincadeiras em comemoração ao Dia da Criança. 

Alunos e professores, além dos produtos, ofereceram uma parcela de 
carinho e dedicação às crianças do Lar Capaz. A IES parabeniza a todos os 
envolvidos.
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UNIESP – Barueri

Alunos da Faculdade de Barueri organizam 
evento em razão do Outubro Rosa

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 21 de outubro, os alunos dos cur-
sos de Administração e Ciências Contá-

beis da Faculdade de Barueri organizaram 
um evento sobre o Outubro Rosa: conscien-
tização e prevenção ao câncer de mama.

A Faculdade foi aberta à comunidade e 
contou com uma série de atrações e pales-

tras com profissionais da saúde e depoimentos de quem superou o câncer 
de mama. Além disso, foram realizados serviços gratuitos prestados por 
parceiros da instituição, como aferição de pressão e glicose oferecidos pelo 
Laboratório Transduson, aula de zumba e muito mais. Todos os serviços fo-
ram gratuitos. Mais de 200 pessoas participaram do evento.

Os alunos decoraram toda a faculdade e foram soltos balões cor de 
rosa na porta da faculdade chamando atenção para o evento e a importân-
cia da prevenção do câncer de mama.

UNIESP – Salvador

Faculdade de Salvador realiza a 
Semana da Comunidade Solidária

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 21 de outubro de 2017, nas 
dependências da Faculdade de Sal-

vador, situada na Estrada da Paciência 42 
Cajazeiras VIII, Salvador, Bahia, aconte-
ceu a Semana da Comunidade Solidária.

Nesse evento articulado com a co-
munidade local, a IES ofereceu serviço de avaliação oftalmológica, orien-
tação da Prefeitura do Salvador voltado para a as questões sanitárias, corte 
de cabelo pelo instituto Embeleze, prevenção do câncer de mama com os 
alunos do curso de Serviço Social, e foi apresentado a nova Faculdade.

No evento circularam mais de 1.500 pessoas da comunidade em que 
a IES está inserida, e o evento contou com a participação de autoridades 
locais, como vereadores, e o chefe do destacamento da Polícia Militar local.

UNIESP – Mauá

A Faculdade de Mauá FAMA tem a honra 
de convidá-lo(a) para a sua grande Feira 
de Empreendedorismo Empreenda +

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2017

A Faculdade de Mauá FAMA tem a honra de convi-
dá-lo(a) para a sua grande Feira de Empreende-

dorismo Empreenda +, trazendo como slogan “Crian-
do Envolvimento, Gerando Resultados”.

Haverá também a semana acadêmica intercur-
sos, oportunidade em que os alunos irão apresentar 
o nível altíssimo de aprendizado desenvolvido. 

O evento disponibiliza uma estrutura gastronômica com diversos 
Food Trucks. 

Visite a Feira do Empreendedorismo! Saiba mais no link:
http://empreendarevista.com.br/1-feira-empreenda#feira

UNIESP – Rancharia

Faculdade de Rancharia recebe a visita de 
deficiente auditiva Thalita Brunhani

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 19 de outubro de 2017, o 6º semestre 
do curso de Pedagogia da Faculdade de Ran-

charia, na disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira 
de Sinais, recebeu a visita da deficiente auditiva 
Thalita Brunhani, que compartilhou com os alu-
nos um pouco de suas experiências e dificuldades 
vivenciadas durante sua vida escolar.

Essa atividade se fundamentou na crença de que a possibilidade de 
trocar conhecimentos com outras pessoas potencializa a aprendizagem e 
enriquece o currículo.

Na oportunidade, a visitante também batizou os discentes com um 
sinal em LIBRAS. Assim como as diversas línguas naturais e humanas exis-
tentes, ela é composta por níveis linguísticos como: fonologia, morfologia, 
sintaxe e semântica.

“Da mesma forma que nas línguas orais-auditivas existem palavras, 
nas línguas de sinais também existem itens lexicais, que recebem o nome 
de sinais”, comentou a professora mestre Maria das Graças Araújo.

UNIESP – Rancharia

IES apresenta a XI Semana de Administração 
da Faculdade de Rancharia

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

O 4º semestre de Administração da Faculdade de Rancharia, promoveu 
nos dias 16 e 17 de outubro, a XI Semana de Administração com o 

tema “Coaching! Inovação Para o Futuro”.
Na primeira noite de evento,16, ocorreu a palestra “Coach”, ministrada 

por Ana Paula Fregatto, da cidade de Marília. Houve ainda a apesentação 
da banda Falando Francamente, com um show de Rock Gospel, e a presen-
ça do representante do Hospital e Maternidade de Rancharia - HMR, que 
agradeceu as doações feitas pela IES. A noite finalizou com a apresentação 
da peça teatral “Chefe versus Líder”. 

Na segunda e última noite de evento, 17, ocorreram as palestras “Co-
ach Profissional”, ministrada por Janaína Candido da Silva; “Logística da Zi-
lor”, ministrada por Marcio Francisco Dias da Silva; ambos pertencentes ao 
quadro de colaboradores da Zilor, empresa parceira da faculdade. Também 
apresentou-se o Coral Canto Livre, composto por pessoas da Terceira Idade 
de Rancharia e o Coral Trombeta de Fogo da cidade de João Ramalho. 

“Os alunos de Administração mostraram empenho e garra ao encarar 
a tarefa de elaborar a semana de curso. Além de beneficiar o HMR, trou-
xeram presenças ilustres para abrilhantar o evento”, finalizou o professor 
especialista Edilson Bernardino Gomes.    
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UNIESP – Suzano

Faculdade de Suzano participa do 
evento “Cultura em Debate”

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 30 de agosto, o evento “Cultura em De-
bate”, promovido pela Secretaria de Cultura 

do Município de Suzano, contou com a parceria 
do curso de Pedagogia da Faculdade de Suzano - 
UNISUZ, para discutir o tema: “Pedagogia Social”.

O professor Marco Maida, professor da IES e o professor Claudio Do-
mingos Fernandes, mestrando em Educação pela Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo, conduziram as propostas de diálogo com as 
estudantes do curso de Pedagogia e com a população presente.

UNIESP – Rio de Janeiro

Faculdade do Rio de Janeiro participa do XI 
ENCAD - Encontro de Administradores

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

Os alunos do curso de Administração da Faculda-
de do Rio de Janeiro, junto a sua coordenadora, 

a prof.ª Sissiliana Vilchez, participaram no dia 4 de 
outubro, do XI ENCAD - Encontro de Administrado-
res, no auditório da FIRJAN.

Com destaque para a presença do presidente 
do CFA - Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira e outros 
ótimos palestrantes que trabalharam sobre as “Reformas e Oportunida-
des no Mercado de Trabalho”. 

UNIESP – João Pessoa

Faculdade de João Pessoa participa 
do Projeto Saúde Itinerante

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

Dia 20 de outubro de 2017, a coordenadora do curso 
de Biomedicina, profa. Kelly Ribeiro e a profa. He-

loisa Ferreira, junto aos alunos do curso participaram 
do Projeto Saúde Itinerante realizado pela Cruz Verme-
lha Brasileira PB, na cidade de Cruz do Espírito Santo. 
Os alunos ficaram empolgados em ajudar à população.

UNIESP – João Pessoa

Faculdade de João Pessoa realiza ação 
em prol ao Outubro Rosa

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

A coordenadora do curso de Enferma-
gem, profa. Lenilde Ramalho e a profa. 

Socorro Gomes, promoveram aos alunos 
do turno da manhã uma ação no Parque da 
Lagoa, em prol do Outubro Rosa.

Estiveram presente os professores Magali Diniz,Nilsonete Ferreira, Ja-
ciaria Oliveira, Marines Farias, Andrea Mendes, Mona Lisa Cartaxo, Socorro 
Gomes, Rosa Guedes e Rômulo Wanderley.

UNIESP – Centro histórico

Diretora da unidade, professores e 
alunos participam de Seminário sobre 
“Abuso Sexual nos Transportes Públicos”

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

Atendendo ao convite, a diretora da unidade, profa. Daniela Cristina de 
Oliveira, os professores Wagner Cavalcante dos Santos e Caryna de 

Mello Giaimo, além dos alunos do 10º semestre matutino do curso de Di-
reito, participaram do Seminário “Abuso sexual nos transportes públicos”. O 
evento foi realizado no dia 19 de outubro, organizado pela Associação Pau-
lista do Ministério Público e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

No seminário expuseram os promotores 
de Justiça dra. Celeste Leite dos Santos e dr. Pe-
dro Eduardo de Camargo Elias cujo tema cen-
tral foi a discussão sobre os abusos sexuais pra-
ticados no interior dos transportes coletivos, 
especialmente a criação de tipos penais espe-
cíficos e elaboração de projetos de lei, além do 
papel da sociedade civil e agentes políticos. Na problemática contribuíram 
além dos palestrantes, representantes de movimentos sociais e os próprios 
alunos da Faculdade de São Paulo, que levantaram questões pertinentes.

A profa. Daniela Cristina de Oliveira acrescenta que “é de enorme con-
tribuição para a formação de nossos discentes eventos como este, princi-
palmente porque nossos alunos puderam contribuir com suas opiniões e 
participar de um debate com pessoas de diversos setores”.

UNIESP – Avaré

Faculdade de Avaré realiza palestra 
sobre “Inclusão “Social”

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

A Semana Integrada de Cursos da Fa-
culdade de Avaré, apresentou no dia 

10 de outubro, a administradora e psicó-
loga, Iara Maria Vaz Schiavão, que abor-
dou de forma descontraída a palestra inti-
tulada “Inclusão Social”, para professores 

e alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia. 
Além de citar as leis direcionadas ao assunto, ela fez uma dinâmica com 

os participantes, demonstrando que todos temos dificuldades, mas que, 
com auxílio, podemos vencê-las.  

Não deixe de agendar seu vestibular na UNIESP S.A. - Faculdade de Ava-
ré e conheça seus programas de empregabilidade.

UNIESP – João Pessoa

Docentes e discentes realizam ação de 
panfletagem no Mercado Central 

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 18 de outubro, a Faculdade de 
João Pessoa realizou uma panfleta-

gem para divulgar o vestibular 2018/1 
da IES. A professora e coordenadora Le-
nilde Ramalho e os discentes da facul-
dade estiveram na ação que ocorreu no 
Mercado Central.
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UNIESP – João Pessoa

Faculdade de João Pessoal realiza 
serviço de saúde à população

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

A Faculdade de João Pessoa, promoveu no dia 
18 de outubro, a ação social de orientação ao 

Outubro Rosa, no Mercado Central de João Pes-
soa, com organização dos professores Felix Filho 
e Ana Carolina, unindo os cursos Enfermagem e 
Biomedicina em prol da população.

UNIESP – Suzano

Docente da Faculdade de Suzano 
recebe prêmio de Professor Emérito 
pela OAB de São Bernardo do Campo

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

Waldir Teixeira de Jesus, prof. do curso 
de Direito, da Faculdade de Suzano, 

foi um dos docentes homenageados pela 
OAB de São Bernardo do Campo, na noite 
de 7 de outubro, tendo recebido o prêmio 
de Professor Emérito.

Acompanhado do diretor geral, prof. Benedito Luiz Franco e pelo coor-
denador do curso de Direito, prof. Joaquim Rodrigues Guimarães, também 
homenageados, o prof. Waldir recebeu o prêmio numa cerimônia realizada 
na Casa do Advogado de São Bernardo do Campo.

UNIESP – Cornélio Procópio

Diretor de Cornélio Procópio é convidado 
pela Prefeitura para participar de reunião 
de trabalho na 20º Expocop

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

A Faculdade de Cornélio Próprio, representada 
pelo diretor da unidade, Richard Willian Ma-

turana, foi convidada pela Prefeitura da cidade 
para a reunião de trabalho na 20º Expocop – Ex-
posição Agropecuária Comercial e Industrial de 
Cornélio Procópio, onde estava presente, entre 
outras pessoas, a vice-governadora do Paraná, 

Cida Borghetti. No evento, o diretor Richard Willian aproveitou para con-
versar com a governadora sobre os projetos da IES.

UNIESP – Mooca

Unicapital realiza Semana da Pedagogia

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2017

Durante a Semana de Pedagogia da Unicapital, que ocorreu no período 
de 2 a 5 de outubro, os alunos foram contemplados com palestras com 

temas importantes para a formação continuada.
A “Mediação de Conflitos Escolares”, ministrada pelas palestrantes ms. 

Vera Hoefler e Patrícia Coelho, ambas Mediadoras de Conflitos Judiciais, 

trouxe em debate a importância do professor como mediador de confli-
tos dentro do espaço escolar. O professor dr. Ricardo Barbosa proferiu uma 
palestra que, com muita habilidade, abordou questões referentes à diver-
sidade com o tema “Variabilidades de Gênero e Sociedade”, colocando em 
discussão a questão do gênero no universo contemporâneo.

No decorrer da Semana de Pedago-
gia, esteve presente o professor ms. Pau-
lo Eduardo Alves de Camargo Cruz, que 
fez uma retrospectiva histórica da Educa-
ção no Brasil, focando a importância do 
papel de Darcy Ribeiro nesse contexto. 

Além das palestras formativas, acon-
teceu uma apresentação da Academia de 
Karatê Tora Kai Kan, que focou na importância do esporte para a formação 
do indivíduo, mostrando como essa modalidade forma um ser humano dis-
ciplinado, concentrado e habilidoso.

Os trabalhos foram finalizados com as apresentações de contações de 
histórias realizadas pelas alunas do curso e a premiação dos finalistas do 2º 
Concurso de Poesia promovido pela Unicapital.

Uma semana proveitosa, lúdica e de muito aprendizado. O evento con-
tou com a organização da professora Iara Grandino, coordenadora do curso 
de Pedagogia, e com o envolvimento dos docentes e discentes do curso.

UNIESP – Avaré

Faculdade de Avaré inicia Semana 
Integrada de Cursos

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 9 de outubro, se iniciou a Semana In-
tegrada de Cursos na Faculdade de Avaré 

com a presença de coordenadores, professores 
e alunos de Administração, Ciências Contábeis 
e Pedagogia.

Iniciando a semana, o evento contou com a mesa-redonda “Adminis-
trando na Prática”, com participação do provedor da Santa Casa de Miseri-
córdia da cidade de Avaré, Miguel Chibani Bakr e membros de sua equipe 
administrativa, Rodrigo Aparecido de Oliveira (contabilidade), Simone Apa-
recida de Carvalho (departamento financeiro) e Marcia (RH).

Foi transmitido aos participantes como a instituição administra e inves-
te os recursos financeiros, assim como são usadas ferramentas de gestão 
no dia a dia: matriz SWOT, análise de balanço e fluxo de caixa, metodologia 
canvas como estratégia de negócios. Um dos pontos principais do debate 
foi a valorização do capital humano como fonte de sucesso da gestão.

UNIESP – Centro Histórico

Professor da IES recebe 2º lugar 
no “I Concurso Nacional de 
Composição Jorge Antunes”

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

O professor Paulo Henrique Raposo, 
integrante da Orquestra Sinfônica 

do Teatro Nacional Claudio Santoro, 
sob a regência do maestro Jorge Lisboa 
Antunes, recebeu o 2º lugar no “I Concurso Nacional de Composição Jorge 
Antunes”, por conta da obra  Thermidor que já está disponível no Youtube.

O professor Paulo contou que a obra fez referência ao décimo pri-
meiro mês do calendário da Revolução Francesa. É a quarta de um con-
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junto de peças que representam uma grande mudança estética e traz 
um momento em que não seria mais possível retornar.

No link a seguir é possível apreciar a estreia mundial da obra que acon-
teceu no dia 3 de outubro de 2017, com a Orquestra Sinfônica do Teatro 
Nacional Claudio Santoro, sob a regência do maestro Jorge Lisboa Antunes.

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=0Z44P1SyafU
Deixamos aqui nossas congratulações ao professor Paulo Henrique 

Raposo, que integra o corpo docente do Curso de Licenciatura em Música 
desde 2011.

UNIESP – Auriflama

Projeto “Apoio aos alunos com dificuldades 
de aprendizagem” da Faculdade de 
Auriflama completa 1 ano

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

O projeto “Apoio aos alunos com di-
ficuldades de aprendizagem”, da 

Faculdade de Auriflama, completou 1 
ano de realização no mês de outubro 
de 2017. A idealização do projeto é da 
professora Joslaine R. de Angelis, em 

conjunto com os alunos do 6° período de Pedagogia.
A ação foi desenvolvida a partir da procura de alguns familiares que 

possuem filhos portadores de alguma necessidade especial e que frequen-
tam o ensino regular nas escolas do município de Auriflama – SP.

Durante esse 1 ano, com encontros aos sábados, das 9h30 às 10h30, o 
aprendizado foi de ambas as partes, alunos especiais e acadêmicos. A ação 
é extremamente gratificante e a Faculdade de Auriflama se sente orgulhosa 
em fazer parte dessa história.

UNIESP – Jandira

SENAI Jandira recebe alunos da IES 
de Jandira para visita monitorada

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

Alunos do curso de Administra-
ção, da Faculdade de Jandira, 

foram recebidos pela equipe técni-
ca do SENAI Jandira para apresentar 
aos estudantes as dependências da 
escola, preparação dos materiais, as 
parcerias e os cursos oferecidos.

Visitas como essa oportunizam a observação na prática dos temas dis-
cutidos em sala de aula.

UNIESP – Avaré

Faculdade de Avaré promove ação 
social do Dia das Crianças

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

A Faculdade de Avaré realizou ação social no Dia das Crianças com a cola-
boração dos alunos de Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia. 

As arrecadações foram revertidas em brinquedos, guloseimas e mantimen-
tos para a Creche Maria das Graças Nardi, na cidade de Arandu, que fica à 
12 km de distância da cidade de Avaré.

Como a creche atualmente se 
mantém com recursos próprios, a 
ação de solidariedade dos alunos 
da FACCAA, Faculdade de Avaré, 
teve grande relevância. As crianças 
são de famílias de lavradores e ti-
veram um agradável momento de 
comemoração no Dia das Crianças.

Agende seu vestibular na FACCAA - Faculdade de Avaré e conheça os 
programas de empregabilidade e demais projetos. 

UNIESP – Avaré

Faculdade de Avaré recebe administradora e 
psicóloga na Semana Integrada de Cursos

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

A Semana Integrada de Cursos da Facul-
dade de Avaré contou no dia 10 de ou-

tubro, com a presença da administradora 
e psicóloga, Iara Maria Vaz Schiavão, que 
abordou de forma descontraída a palestra 
intitulada de “inclusão Social” para profes-
sores e alunos dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Pedagogia. 

Além de citar as leis direcionadas ao as-
sunto, fez dinâmica com os participantes, demonstrando que todos temos 
dificuldades, mas que, com auxílio, podemos vencê-las.  

UNIESP – Guaratinguetá

Empresa Júnior da FACEAG realiza 
palestra motivacional para colaboradores 
do Centro de Equoterapia

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 9 de outubro, 
aconteceu na Secre-

taria de Cultura de Gua-
ratinguetá, uma palestra 
motivacional elaborada 
e apresentada pelos alu-
nos da Empresa Júnior 
da FACEAG à equipe do 
Centro de Equoterapia 
“Arte e vida”. A palestra durou cerca quarenta minutos, abordando refle-
xões sobre o dia a dia dos envolvidos, estimulando-os a fazer sempre o 
melhor, acreditando nos seus sonhos e superando os desafios propostos 
pela vida. A atividade mesclou teoria e dinâmicas aplicadas pelos alunos 
Michele Aparecida, Victória Carvalho, Lohana Santos e Felipe Rivelo, con-
duzidas conjuntamente com a representante docente da Empresa Junior, 
professora Cláudia Liciely.

“A palestra foi de grande importância para a equipe. Em nosso dia 
a dia não nos damos conta que as vezes as dificuldades nos vencem. 
Acabamos deixando de lado algumas metas e o nosso sonho vai ficando 
cada vez mais distante. A palestra serviu para nos mostrar que o nosso 
sonho deve ser a motivação do nosso dia a dia. Que devemos não so-
mente acreditar, mas também nos movimentar de maneira positiva para 
fazer acontecer. Dificuldades aparecerão, mas se o nosso foco for maior, 
podemos vencer!”, comentou a psicóloga e coordenadora Pedagógica da 
Equoterapia, Shirlei Bittencourt.
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UNIESP – Bauru

Alunos de Letras do IESB apresentam 
trabalho na modalidade oral em 
Congresso de Educação de Bauru

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

Os alunos Gustavo Roberto 
Martins e Amanda Yasmini 

Braga da Silva, do 8º semestre 
de Letras do IESB prestigiaram a 
abertura da Semana da Educação 
de Bauru (SEMB 2017), acom-
panhados da prof. me. Cintia 
Mesquita. Além de participarem 
da solenidade, os alunos também apresentaram um artigo na modalidade 
Comunicação Oral, desenvolvido na disciplina de Metodologia do Trabalho 
Científico orientados pela esp. Giseli Bueno Berti.

O artigo teve como escopo analisar o perfil dos coordenadores pe-
dagógicos de uma escola pública e de ensino técnico (ETEC) para melhor 
compreensão sobre o trabalho desenvolvido pelos coordenadores junto à 
instituição de ensino em virtude da carga horária diferenciada.

O eixo temático do artigo se enquadrou na seguinte modalidade: políti-
cas públicas, gestão, educação e direitos humanos. O IESB apoia o encami-
nhamento dos seus discentes à carreira acadêmica proporcionando desde 
a graduação o incentivo à eventos na área da Educação como forma de aliar 
a teoria adquirida em sala de aula com a práxis educacional.

UNIESP – Bauru

 Alunos do curso de Pedagogia 
da Faculdade de Bauru e do IESB 
participaram da Oficina Pedagógica

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

Os alunos do 3º semestre matutino do Curso de Pedagogia, na discipli-
na “Seminários sobre Jogos e Brincadeiras”, da profª Cintia Mesquita, 

participaram na manhã do dia 5 de outubro, da Oficina Pedagógica: “Jogos 
Matemáticos nos anos iniciais do Ensino Fundamental”, ministrada pelas 
pesquisadoras prof.ª Daniela Duarte e a prof.ª me Natalia Gavaldão.

O evento abordou questões sobre a importância da concretização dos 
jogos no ensino da Matemática, pois as crianças possuem uma grande ca-
pacidade de raciocinar e colocar em prática suas habilidades em resolver 
situações-problemas, caracterizando objetos e buscando uma linha de re-
solução baseada em elucidações próprias.

A objetivo principal foi refletir sobre a importância dos jogos matemá-
ticos no desenvolvimento cognitivo da criança, de interagir com seus pares 
de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções de 
problemas propostos, respeitando o modo de pensar dos colegas e apren-
dendo com eles, e de ajudar a criança sentir-se segura da própria capacida-
de de construir conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima 
e a perseverança na busca de soluções.

Os alunos confeccionaram com a 
orientação das palestrantes um jogo cha-
mado “fecha caixas” e também tiraram 
suas dúvidas a respeito do tema discu-
tido. “O contato com os profissionais 
que atuam e vivenciam a realidade das 
escolas enriquece muito a formação dos 
nossos futuros pedagogos, permitindo 

uma visão mais holística acerca do cotidiano escolar e dos diversos cenários”, 
destacou o professor Laercio de Oliveira, coordenador de cursos.

UNIESP – Avaré

Faculdade de Avaré finaliza Semana Integrada 
de Curso com palestra de egresso

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

A Faculdade de Avaré, finalizou 
a Semana Integrada de Cursos  

no dia 11 de outubro, com uma pa-
lestra sobre “Custos - uma análise 
estratégica”, ministrada por Vicente Rigotti Rodrigues Jr, administrador e 
contador formado pela FACCAA e atualmente empresário e docente.

A palestra abordou temas como corrupção, economia brasileira e abor-
dagem de custos, indispensável para o sucesso empresarial. Os alunos ti-
veram a oportunidade de estarem na presença de um egresso de sucesso. 

UNIESP – Santo Antônio da Platina

Faculdade de Santo Antônio da Platina 
realiza Projeto de Incentivo à Leitura

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

O Projeto de Incentivo à Leitura teve 
início em fevereiro de 2017, por 

meio de sorteios realizados em salas 
de aula onde a professora da institui-
ção. Gislaine Fernandes lecionava.

O projeto surgiu pela necessida-
de de mostrar às pessoas a importân-
cia da leitura, seja para melhorar a 
própria leitura, a escrita ou a fala. Os 

livros sorteados eram doados por livrarias, amigos e alunos. Em meados 
de julho, através do acadêmico Eder Macena, do 8° semestre de Pedago-
gia, foi dada a ideia de ampliar o projeto após a doação de uma geladeira 
(que não era mais utilizada) para guardar os livros, para que a leitura fosse 
uma forma de “refrescar a mente”. A geladeira foi doada pela acadêmica 
Lilian, do mesmo período.

A ideia foi se expandindo, os alunos foram gostando e se mobilizando 
para a arrecadação dos livros. Assim começou a divulgação da ideia, que, 
com a colaboração de todos, foi possível a criação não só de um projeto, 
mas também de um legado à Faculdade de Santo Antônio da Platina.

A IES tem a convicção de que a “Geladeira do Saber” continuará sem-
pre lotada de livros, para que todos possam usufruir da leitura, adquirindo 
conhecimento e viajando pelo mundo da imaginação.

UNIESP – Suzano

Faculdade de Suzano sedia evento de 
Gestão de Pessoas do Alto Tietê

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

No próximo sábado, dia 21 de outubro, das 
9h às 12h, no auditório da Faculdade de Su-

zano, ocorrerá mais um Encontro de Gestão de 
Pessoas do Alto Tietê.

O evento é aberto ao público em geral e aos 
estudantes da unidade e contará com a presença 
do renomado palestrante prof. Jubiratã Noguei-
ra, que abordará o tema “ As competências de 
um time de alta perfomance”.
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UNIESP – João Pessoa

Faculdade de João Pessoa realiza 
palestras no Colégio Lourdinas

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

A coordenadora e profa. do curso 
de Enfermagem, Lenilde Rama-

lho, junto com as professoras Magali 
Diniz e Rosa Guedes, proferiram pa-
lestras sobre Infecções sexualmente 
transmissíveis (IST), no Colégio Lour-
dinas para alunos e professores.

A IES agradece a todos pela pre-
sença, troca de informações e pelos 
esclarecimentos aos alunos.

UNIESP – Diadema

Faculdade de Diadema 
reinaugura brinquedoteca

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

No dia 09 de outubro de 2017, a turma do curso de Pedagogia da 
Faculdade de Diadema, reabriu a brinquedoteca com muita brin-

cadeira e histórias para crianças da comunidade. No mês de agosto o 
grupo de representantes de turma se reuniu com a profa. Célia Maga-

lhães de Souza, coordenadora do curso, 
para discutir as atividades que seriam 
desenvolvidas nesse dia.

A brinquedoteca é um espaço de 
suma importância para o curso, pois é um 
laboratório de práticas para que os futu-
ros profissionais possam vivenciar e expe-
rimentar as atividades que farão parte de 
sua atuação profissional.

UNIESP – Ibaiti

Faculdade de Ibaiti ganha selo de 
qualidade do Guia do Estudante

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2017

Novamente, o curso de Pedagogia da Faculdade de Ibaiti foi avaliado com 
3 estrelas pelo Guia do Estudante.
A publicação circula por todo o Bra-

sil, demonstrando qualidade no ensino 
e maturidade acadêmica. Os cursos são 
avaliados pelo corpo docente, PPC, labo-
ratórios utilizados para as atividades do 
curso de Pedagogia, projetos de extensão 
e produção científica.

A IES parabeniza os alunos, professo-
res e coordenação!
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