EDIÇÃO #04 – 06 de setembro de 2018

CONCURSO DE PONTES
O curso de Arquitetura do Unasp-EC promove o II Concurso de Pontes feitas com
palitos de madeira. Podem participar alunos de Engenharia Civil e Arquitetura.
As inscrições encerram nesta quinta-feira (06/09). Organize sua equipe e monte
o seu projeto. Inscrições no link: https://bit.ly/2PAnQRf. Valor: R$ 30.
SEMANA DE TEOLOGIA - FAT
A Faculdade de Teologia do Unasp realiza entre os dias 10 e 14/09 a Semana de
Teologia 2018 com o tema “A missão de todos os povos”. Os encontros são
abertos ao público e irão acontecer na Igreja do campus (dias 11, 12 e 13 às 9h)
e no Auditório Central (dias 12 e 14 às 10h.)
Programação da semana:
10/09 (10h às 12h) – Reinaldo Siqueira
11/09 (10h às 12h) – Davi Tavares
12/09 (10h às 12h) – Antônio Carlos Barros
13/09 (10h às 12h) – Silvano Barbosa
14/09 (10 às 12h) – Marcelo Dias

CURSOS BIBLIOTECA UNASP
A Biblioteca do Unasp-EC irá promover na quinta-feira (13/09) o curso de ficha
catalográfica. A participação no curso será mediante inscrição prévia que pode
ser feita na Biblioteca. A aula acontecerá das 17h às 18h no Laboratório 3 do
prédio da faculdade.
OFICINA DE ABNT
O Centro Acadêmico de Jornalismo do Unasp está com inscrições abertas para a
oficina de formatação de trabalhos acadêmicos nas normas da ABNT. O curso
acontece dia 19/09, no Laboratório de informática (4) do prédio de Ensino
Superior. A participação é gratuita e aberta a todos os cursos. As vagas são
limitadas. Inscrição no link: https://goo.gl/forms/QRUI2iwQcXh9rMvx2. Leve em
um pendrive o arquivo do seu artigo ou projeto de pesquisa salvo para utilizá-lo.
WORKSHOP TEMPO EM DOBRO
O Programa de Apoio Acadêmico ao Discente (Proad) promove um workshop no
dia 16/09 sobre aproveitamento do tempo. O curso oferece dicas e soluções
customizar o tempo e evitar procrastinação. As inscrições estão disponíveis no
link https://bit.ly/2PAxJ13. Valor: R$ 15.
TOEFL ITP
O Unasp-EC oferece a oportunidade de você fazer a prova de proficiência na
Língua Inglesa (TOEFL ITP) dentro do campus. Os interessados devem fazer
inscrição (até 11/09) na coordenação do High School (Colégio Unasp). Valor: R$
345.
SEMANA DE ARTE
A Escola de Artes e Faculdade de Música do Unasp-EC promovem a 25ª Semana
de Arte de 16 a 22/09. O evento divulga as habilidades artísticas de professores
e alunos da instituição e recebe convidados especiais para exposições, recitais,
palestras e master class. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.
CONGRESSO DE ARQUEOLOGIA
Estão abertas as inscrições para o II Congresso Internacional de Arqueologia
Bíblica. O evento acontece de 15 a 18/11. Já estão confirmados professores,
pesquisadores, arqueólogos e antropólogos do Brasil, Israel e Estados Unidos.
Para mais informações acesse o site http://congressoarqueologia.com/. Para os
alunos do Unasp, o valor de inscrição está com o preço promocional.

UNASP DAY
Acontece dia 30/09 o UNASP DAY. O encontro irá reunir alunos do terceiro ano
do Ensino Médio de escolas privadas e públicas de todo o Brasil. Entre as
atrações estão atividades recreativas, musicais, feira Vida e Saúde e até uma
corrida. Organize uma caravana e participe do UNASP DAY. Os interessados têm
até 20/09 para inscrição no site: https://bit.ly/2MxWQof
COLÉGIO UNASP
O colégio Unasp está com período de matrículas e rematrículas aberto. Em
Engenheiro Coelho o telefone é: (19)3858-9018. A unidade de Artur Nogueira:
(19)3877-9950.
CURSOS PROAD
O Programa de Apoio ao Discente (Proad) está oferecendo cursos de extensão
para aperfeiçoamento acadêmico e profissional. As aulas são presenciais ou
online. A inscrição está no site ec.unasp.br/cursosproad.
Cursos com vagas:
 Oficina de aprendizagem acelerada (presencial)
 Curso de estratégias de aprendizagem (presencial ou online)
 Curso de matemática básica (presencial ou online)
 Curso de informática aplicada (presencial ou online)
 Curso de português instrumental (presencial ou online)

FEIRA DE PROFISSÕES
O Unasp-EC irá participar da Feira de Profissões (13/09) no Colégio Adventista de
Guarulhos. Coordenadores, professores e profissionais do campus irão oferecer
palestras e orientações sobre carreiras e cursos da instituição. O encontro irá
receber pré-universitários das redes públicas e privadas de ensino da Região
Metropolitana de São Paulo.
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Os professores Dr. Nahor Neves, Dr. Thiago Alves Jorge de Souza, Dr. Francislê
Neri e o Dr. Orlando Ritter participam do II Congresso Fé e Religião em Juazeiro
do Norte, CE. O evento começou dia 03 e termina no dia 06/09. Já o pesquisador
do Centro White, Júlio César, participou do VIII Congresso Internacional de
Pesquisa Bíblica (de 27 à 30/08) na PUC-PR em Curitiba. Ele apresentou os
trabalhos “O Fermento dos Saduceus - Mateus 16:5-12” e “Em Adão e Em
Cristo - Romanos 5:12”.

GRUPOS DE PESQUISA DO CURSO DE ARQUITETURA
Conforto em área Urbana
Reuniões: Terça-feira as 14h
Professora Denise Ramos
Fenomelogia da Vida
Reuniões: sexta-feira 10h às 12h
Professor Renato Mauri
Pesquisa e Paisagem
Reuniões: sexta-feira 10h às 12h
Professora Alessandra Strassa

Professora Bárbara Guazzelli
Maquetes de obras arquitetônicas
consagradas
Dia e horário a definir
Professor Rogério teixeira
Memória e Patrimônio em Itapira
Reuniões: Quinzenal às Terças-feiras 14h
Professora Raissa Oliveira
Estudos Ambientais
Reniões: Quinta-feira 13h30 às 16h

Inventário e Patrimônio da Região de
Mogi Mirim
Reuniões: Quinta-feira 14h às 16h

GRUPOS DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO
GECCOM (Grupo de estudos em cibercultura e comunicação)
Reuniões: Quarta-feira as 15h da tarde
Participação mediante seleção

GRUPOS DE PESQUISA DO CURSO DE TEOLOGIA
Excelsior (Grupo interdisciplinar de
pesquisa em religião e cultura da mídia)
Reuniões: Sexta-feira
Professores Alan Novaes e Filipe Carmo
Estudos em Missiologia
Reuniões:Sexta-feira
Professor Marcelo Dias
Publicações Acadêmicas
(Desenvolvimento histórico da IASD)
Reuniões: Sextas-feira
Professor Renato Stencel
Textos Bíblicos
Reuniões: Sextas-feira
Professor Jean Zukowski

Epistemologia e Método Teológico (O
santuário como princípio de articulação
de um sistema bíblico teológico)
Reuniões: Sextas-feira
Professor Adriani Rodrigues
Intertextualidade Bíblica
(Intertextualidade nos profetas da Bíblia
Hebraica)
Reuniões: Sextas-feira
Professor Lucas Iglesias
Evangelhos Sinóticos
Reniões: Sextas-feira
Professor Ozeas Moura
Teologia Bíblica
Reuniões: Sexta-feira

Professor Reinaldo Siqueira

PRAÇA VIVA FELIZ
O grupo Atos 29 realiza no domingo (16/09) o projeto Praça Viva Feliz. A ação
acontece no bairro Cidade Universitária (rua 2) em Engenheiro Coelho. O evento é
gratuito e terá início as 10h.
Ações da Praça:
 Feira de Saúde mental
 Corte de cabelo gratuito
 Dentista
 Cantinho para as crianças
VIDA E SAÚDE
O Unasp irá realizar uma Feira de Saúde durante o 1º Encontro de Ciclistas de
Campinas e região. O evento acontece dia 23/09 (09h) no Parque Ecológico
Monsenhor Emílio José Salim.

Música em SP
O Coral Unasp e grupo Vocal Livre farão apresentação em São Paulo (SP). O musical
acontece no sábado (08/09) as 17h na Av. Chibarás, 185, Moema. Entrada franca.
Turnê nas montanhas
A cidade de Campos do Jordão (SP) irá receber o Coral Universitário entre os dias 07 e
09/09, durante a turnê pelo Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. As cidades de
Santo Antonio do Pinhal e Jacareí também irão receber apresentações do Coral. Em
Campos do Jordão a apresentação será na rua Álvaro Alvim, 62 – Abernésia. Entrada
franca.
Árvore Night
O encontro ao ar livre acontece na sexta-feira (07/09) as 21h em baixo das árvores
atrás do Centro de Comunicação. O tema do evento será felicidade. A participação é
livre para todos os públicos.
Desfile da Independência
A fanfarra do Clube de Desbravadores Flamboyant do Unasp-EC irá participar das
comemorações alusivas ao Dia da Independência do Brasil, participando do desfile
cívico na cidade de Mogi-Guaçu (SP). A apresentação será as 8h do dia 07/09 na
Avenida dos Trabalhadores.

SÉRIE PERFEIÇÃO
O aplicativo de conteúdo audiovisuais Vitrine Unasp lançou a série “Perfeição”. O
programa é uma série de estudos sobre a natureza humana de Cristo e as implicações
desse tema para a vida de cada ser humano. Para ter acesso ao conteúdo, basta
instalar o aplicativo do Vitrine Unasp no celular. Já está disponível na Play store e
Apple store.
ESTREIA UNASP FM
Na segunda-feira (10/09) estreia conteúdo novo na Unasp FM (91,3 FM). O programa “Voto
Consciente” irá orientar os ouvintes e internautas sobre a importância do voto. A série será
apresentada até o dia 05 de outubro durante os intervalos da programação.
LANÇAMENTOS UNASPRESS
O Futuro (entenda os últimos acontecimentos)
Autores: Alberto Timm, Amim Rodor e Vanderlei Dorneles
A presente obra acredita que qualquer formulação acerca dos últimos
acontecimentos deva ter como base uma sólida hermenêutica bíblica.
Dentro dessa perspectiva, esperamos que a leitura destas páginas
forneça a cada leitor uma esperança escatológica consistente quanto ao
futuro da raça humana.
Como Liderar (princípios e procedimentos de liderança e sua aplicação
para a igreja)
Autor: Emilson dos Reis
Além da teoria, o livro discute aspectos práticos da liderança eclesiástica,
na busca por fornecer uma adequada visão das oportunidades e desafios
que aguardam os líderes da igreja. Tudo para você que tem a
oportunidade de liderar uma igreja, possa desenvolver suas capacidades
e venha a se tornar um líder automotivado.
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