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Destaques
• XVI Semana de Arquitetura acontece
no Unasp
• Programa Residência Pedagógica gera
benefícios para alunos e comunidade
• Congresso de teologia motiva
universitários
Campanha de
doação de
sangue
mobiliza
universitários
Saiba como participar

Palestras
ensinam sobre
mídia e
cristianismo
Saiba mais sobre o assunto

Coral
Universitário do
Unasp lança
novo CD no
domingo (26) |
Saiba mais
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“Através de campanhas
como está nos esperamos
cada vez mais, conscientizar
as pessoas sobre a
importância deste feito”,
explica Raimundo Gonçalves
técnico hospitalar do
Hemocentro.

A Unidade Móvel do Hemocentro da Unicamp
realizou campanha de doação de sangue nesta
quarta-feira (22) no Centro Universitário Adventista
de São Paulo (Unasp), em Engenheiro Coelho
(SP). A coleta faz parte do projeto “Mil coletas em
dez

dias”

promovido

pelo

Hemocentro

de

Campinas (SP).

O gesto solidário da doação de sangue é
A parceria entre o Unasp e o Hemocentro da

ressaltado pela organizadora da campanha no

Unicamp existe há 13 anos e já beneficiou

Unasp, Kelly Costa. “Essa parceria entre o Unasp

inúmeras pessoas. A ação alcançou 81 doadores

e o Hemocentro da Unicamp serve para

de sangue. O número de bolsas de sangue

demonstramos nossa solidariedade para com o

coletadas

semelhante. Uma oportunidade para que nossa

aumentou

de

78

para

81

em

comparação ao mesmo período do ano passado.

população

Os números são considerados altos para

comenta.| Saiba mais

municípios menores, como Engenheiro Coelho.

Leia mais sobre a ação.

revele

seu

amor

ao

próximo”,
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Curso de engenharia civil abre inscrições para minicursos
Evento acontece entre os dias 27 e 31 de maio
Leia mais

Mesa redonda – Alunos do 4º ano de Jornalismo do Unasp
participaram de mesas redondas com representantes dos poderes
Judiciário e Legislativo. O debate faz parte do plano de atividades
desenvolvido pela disciplina de Jornalismo Político. Os convidados
foram o juíz da 2ª Vara do Trabalho de Limeira, Henrique Hinz e o
vereador de Artur Nogueira Lucas Sía.
Mesa redonda – A editora Unaspress lançou recentemente o livro
“A arte de pensar” do renomado medico americano Dr. Neli Nedley.
A publicação trata das formas de potencializar a performance
mental e corporal para adiquirir a estabilidade do ser humano.

Apresentação Especial – A Orquestra Sinfônica do Unasp realiza
concerto especial. A apresentação acontece dia 27/05 no Auditório
do Unasp em Engenheiro Coelho (SP) às 19h30 e dia 04/06 no
Auditório Dom Gilberto na PUC-Campinas (SP) às 20h. A entrada
é gratuita e livre para todos os públicos.
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Encontros Filosóficos
Assista mais um episódio do programa apresentado
pelo doutor Renato Garibaldi. O tema apresentado
foi “A importância da Filosofia”.

Assista ao programa

Esperança para a família
Neste sábado (25) acontece o projeto impacto
esperança. O Unasp-ec irá realizer entrega de
50 mil livros sobre família na cidade de Limeira
(SP).

Conheça mais sobre o projeto

Metta consultoria realiza
encontro de
empreendedorismo
A empresa junior do Unasp, Metta Consultoria realiza no
domingo (26) um bate-papo sobre empreendedorismo. O
evento acontece no Auditório do Residencial Masculino das
8h as 11h.Para participar basta se inscrever no link.

Inscrições aqui.
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