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Destaques

Mestrado em
Educação abre
Processo
Seletivo
Faça agora a sua inscrição

Congresso de
Teologia está
com inscrições
Saiba mais sobre o evento e como se inscrever

Engenharia
Civil no Unasp
é referência
Nacional
Conheça a estrutura e faça sua inscrição
no Vestibular de Inverno do Unasp
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“Nossa nação precisa de gente
como vocês, que estudem, que
primem por serem corretas e
que trabalhem”, recomenda o
ministro do STF.

Para ampliar o contato dos universitários com o
exercício profissional, vinte e dois futuros advogados e
professores do Unasp, campus Engenheiro Coelho,
realizam uma imersão profissional nos principais
órgãos públicos de Brasília (DF) e foram recebidos pelo
ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal
Federal (STF).

Ao fim do julgamento no STF, o ministro Luís

A iniciativa inédita foi coordenada pela

Roberto Barroso dirigiu palavras de incentivo

professora Mônica Fiori e proporcionou

específicas aos alunos dos Unasp. “Não dá

intercâmbio cultural e profissional. Para a

para se tornar um país desenvolvido com

universitária Evelyn Caroline Vênancio, a

padrões éticos que se praticam no Brasil.

novidade foi uma oportunidade. “Eu

Então, se nós queremos furar o cerco e

enxergo a nossa ida à Brasília como um

deixarmos de ser uma nação mediana

divisor de águas. Lá nós tivemos a

precisamos elevar as práticas políticas dos

oportunidade de vislumbrar de perto o

agentes públicos e privados do País”, afirma .

funcionamento das principais instituições
jurídicas do nosso País”, destaca. | Saiba
mais

Leia tudo sobre a visita ao STF | Saiba mais
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NUNCI promove Escola de Missões
Saiba como participar de missões promovidas pelo Unasp
Evento acontece neste final de semana

Unasp e NT no Adoradores 4 – Para a gravação do próximo DVD
do Adoradores 4 a equipe do Unasp esteve em parceria com a
ravadora Novo tempo. Além da equipe de produção liderada por Tuiu
Costa, os cantores Pedro Valença, Riane Junqueira e Joyce
Carnassale, junto com o Coral Unasp tiveram participação especial.
O Adoradores 4 será lançado ainda este ano em todo o Brasil!

Academic Newsletter – Já está no ar a última edição da Academic
Newsletter produzida pela Diretoria Acadêmica do Unasp-EC.
Acompanhe os acontecimentos e eventos do Ensino Superior!

Remédio – O Uso consciente de remédios foi o objetivo da ação dos
alunos da Faculdade de Farmácia do Unasp em frente ao Restaurante
do campus. O noco curso do Unasp está com vagas para o Vestibular
de Inverno.
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Aventureiros de Moema (SP)
escolhem Unasp para
acampamento em recesso
Além de curtir os ambientes do Unasp, o grupo
conheceu o Centro de Pesquisas Ellen White do
Brasil e cumpriu requisites de especialidades.

Unasp tem novo CEP
Conheça o novo Código de Endereçamento
Postal.

Agência Júnior da Faculdade
de Jornalismo faz 19 anos
Espaço já ganhou prêmios nacionais e internacionais de
jornalismo

