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Destaques
• Feira de saúde mobiliza comunidade
do Unasp em Engenheiro Coelho
• Voluntariado amplia possibilidades de
emprego para universitários

Unasp Day abre
inscrições
Saiba como fazer!

Academia da voz
realiza recital
Apresentação acontece dia
15 de junho na Igreja Unasp

Pesquisa relaciona a
prática andragógica
na educação |
Saiba mais sobre a pesquisa
desenvolvida no Programa de
Mestrado em Educação
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“O foco da apresentação
musical do coral Academia
da Voz é mostrar o amor de
Jesus através de histórias
bíblicas representadas pelas
músicas”, ressalta Marcel Freire.

O coral Academia da Voz irá apresentar o
musical “The Loving Kaind” no sábado (15). O
evento acontece no Unasp, em Engenheiro
Coelho. O coral interpretará as canções da
cantora

Norte-americana

Cindy

Morgan,

inclusas no álbum lançado em 1988 sobre a
paixão de Cristo e sua trajetória enquanto
esteve na terra.

Para o diretor executivo, Marcel Freire “a
A primeira apresentação com esse repertório
aconteceu em 2017. A ideia gerou boa repercussão e

proposta é fazer uma versão mais acústica.

voltou este ano com um novo estilo musical abrindo

Até porque o ambiente em que será

as comemorações de 10 anos do Academia da Voz.

apresentado exige muito isso. As vozes vão

A apresentação contará com a participação de

estar em destaque então vai focar na

cantores como Riane Junqueira, Regina Motta e

mensagem que queremos passar”, comenta.

Marcel freire. Os musicais “Herói da Fé” e “Pra

Cima Brasil”, são programas comuns da
agenda dos coristas do Academia da Voz.

Leia mais sobre o encontro

O programa acontece no Hall da Igreja do
Unasp a partir das 19h. A entrada é gratuita e
livre para todos os públicos. | Saiba mais
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Coral de Letras e Tradutor apresenta concerto especial
O recital acontece na sexta (14) com entrada gratuita

Leia mais

Residência pedagógica – Domingo (9) acontece o Encontro de
socialização das práticas do programa de Residência
Pedagógica do Unasp. Serão apresentados os resultados e
experiências dos 8 meses do programa, desenvolvido por
universitários de História, Música e Pedagogia. A programação
acontece no Auditório do Ensino Superior às 8h.

V Encontro de ex-alunos do Unasp – A Associação dos ex-alunos
do Unasp promove entre os dias 5 e 7 de julho o V Encontro de exalunos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente
pelo telephone (13) 98818-8031. Mais informações estão
disponíveis no portal Unasp.| Saiba mais

Digília Unasp – Acontece neste sábado (8) a Digília do Unasp. A
programação apresenta experiências de fé e motivação. Ela começa
às 8h manhã na Igreja Unasp. O evento será transmitido Ao Vivo
pelo canal Youtube da Igreja Unasp.
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Coral Universitário faz turnê
no sul do Brasil com novo CD
A turnê aconteceu no Estado do Paraná. A
apresentação contou com o repertório do CD “Fonte
da Vida”, lançado pelo coral.

Saiba mais

Encontros filosóficos
Assista as edições do programa apresentado
pelo doutor Renato Garibaldi.
Assista mais – Programa 1
Assista mais – Programa 2

Sarau de Letras e Tradutor
Universitários das Faculdades de Letras e Tradutor e
Intérprete apresentaram um Sarau Literário. As produções
artísticas foram produzidas como extensão da prática
acadêmica.

Assista mais

Unasp-EC
Estrada Municipal Pastor Walter Boger, S/N, Lagoa Bonita – SP, 13449-899 | (19) 3858-9300 |
assessoriadeimprensa@ucb.org.br | Assessoria de Imprensa: Leandro Oliveira | Produção: Leandro Oliveira,
Luciana Ferreira, Raiane Lívia, Thaís Fowler, Jota Terres, Milena Martins e Daiane Vicente |

