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SETEMBRO AMARELO
Vídeo fortalece campanha de prevenção contra o suicídio e apresenta iniciativas
da pastoral universitária do campus. Assista +
ADVENTCOM
Editora Unaspress publicou os anais do I Congresso
Adventista Latino-Americano de Pesquisadores da
Comunicação. Leia +
SALT
A Faculdade de Teologia do Unasp realizou a Semana de Teologia 2018. O evento
apresentou palestras de incentivo a prática do voluntariado e missão. Leia +
TURNÊ
Os corais Universitário, UNASP e grupo Vocal
Livre realizaram uma turnê em São Paulo durante o fim de
semana da Independência do Brasil. Leia +

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. A
inscrição está aberta até 17/09 através do link. Valor: R$ 30

PROCESSO SELETIVO VÉRTICE
A Vértice (Empresa Júnior de Arquitetura) abriu processo seletivo para novos
estagiários (3 vagas para o período da tarde). Os candidatos precisam estar
cursando do 4º ao 8º semestre e ter conhecimento nos programas AutoCAD e
SketchUP. Inscrições no link.
CONGRESSO DE ARQUEOLOGIA
O II Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica do Unasp está com as
inscrições abertas. O evento acontece de 15 a 18/11 e tem parceria com o Moriah
International Center. Estarão envolvidos professores, pesquisadores,
arqueólogos e antropólogos do Brasil, Israel e Estados Unidos. Para mais
informações acesse o site e confirme sua presença. O evento oferece preço
especial de inscrição para alunos, professores e funcionários do UNASP.

SEMANA DA ARTE
A Escola de Artes e Faculdade de Música do
Unasp-EC promovem a 25ª Semana de Arte,
entre os dias 16 e 22/09. O evento divulga
habilidades artísticas desenvolvidas na
instituição. Durante a programação os
visitantes poderão participar de exposições,
assistir recitais, palestras e muitas outras
atrações. A entrada é gratuita e livre para todos
os públicos.
PROGRAMAÇÃO SEMANA DA ARTE
Toda a programação da Semana da Arte 2018
está no Portal Unasp.
 ENVIE SUA INFORMAÇÃO: assessoriadeimprensa@ucb.org.br

SEMANA DE COMUNICAÇÃO
A Semana de Comunicação 2018 acontece entre os dias 17 e 20/09 e irá reunir
palestrantes de destaque no mercado profissional. Já na abertura, os alunos terão
uma noite especial de premiações no Galetto. Ainda participarão, Julian Conde
(Produtor e Diretor Técnico de Shows e Eventos), Ivan Rezende (Head de Midia na
Nação Digital), Danilo Gama (Coordenador de Inovação da Mapfre), Ana Amélia
Bazela (Chefe de Produção de Conteúdo do programa Bem Estar da TV Globo). A
programação acontece no Auditório Central às 19h30. Entrada livre.
OFICINAS DE COMUNICAÇÃO
O curso de Comunicação Social (RTVi e PP) oferece a oportunidade de oficinas
durante a Semana de Comunicação. Elas irão abordar orientações sobre redes
sociais digitais e desenvolvimento de critérios para repertórios criativos. Inscrição
na coordenação de Comunicação Social. Valor: R$ 35

UNASP DAY
O Unasp-EC está com as inscrições abertas para o UNASP DAY 2018, maior
encontro de terceirões do Brasil. O evento acontece no dia 30/09 com uma
programação recheada de atividades recreativas e musicais. Organize sua
caravana e participe do encontro do UNASP DAY 2018. Os interessados têm até
20/09 para inscrição no site do evento.

OPORTUNIDADE NO PROAD
O Programa de Apoio ao Discente (Proad) oferece cursos de extensão para o
aperfeiçoamento profissional. As aulas são oferecidas tanto na modalidade
presencial ou online. Mais informações no site ou (019)3858-9062.
Os cursos:










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)

LANÇAMENTO APICULTURA
A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Unasp e a
Federação das Indústrias (Fiesp) convidam para o lançamento do “Plano de
fortalecimento da Apicultura e Meliponicultura do Estado de São Paulo” no dia
17/09 (Próxima segunda-feira). O encontro irá reunir os especialistas e
pesquisadores mais renomados no segmento da meliponicultura. O evento
acontece no Auditório do Ensino Superior às 14h.

PRAÇA VIVA FELIZ
O grupo Atos 29 realiza no domingo (16/09) o projeto Praça Viva Feliz. A ação será
no bairro Cidade Universitária (rua 02) em Engenheiro Coelho. O evento é gratuito
e terá início a partir das 10h. Serão oferecidas ações de feira de saúde, corte de
cabelo, dentista e cantinho das crianças.

DOAÇÃO DE SANGUE
O hemocentro da Unicamp irá realizar coleta de sangue no Unasp dia 19/09 das
9h às 12h. A doação acontece no Centro de Educação Infantil do campus ao lado
da igreja. Doar sangue é doar vida!

SÉRIE PERFEIÇÃO
O aplicativo de conteúdo audiovisuais Vitrine Unasp lançou a série “Perfeição”. O
programa se trata de uma série de estudos sobre a natureza humana de Cristo e
as implicações desse tema para vida de cada ser humano. Para ter acesso ao
conteúdo, basta instalar o aplicativo do Vitrine Unasp no seu celular disponível na
Play Store e Apple Store.

Dica da Semana
GRUPO DE PESQUISA EM COMUNICAÇÃO E TEOLOGIA
Excelsior! (Grupo interdisciplinar de pesquisa em religião, juventude e cultura da
mídia) / Reuniões: Sexta-feira / Professores: Allan Novaes e Filipe Carmo /
Participação mediante seleção.
Unaspress
ABEC Meeting 2018
O diretor da editora Unaspress, Dr. Rodrigo Follis, participou (11 a 14/09) do
encontro da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) em São Paulo. O
tema do ABEC Meeting 2018 foi Future Scenarios for Scientific Publishing.
Envie a sua informação para o e-mail assessoriadeimprens@unasp.edu.br
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