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Destaques
• Universitário de Publicidade e Propaganda
do Unasp participa de congresso na Unicamp
• Coral Academia da voz apresenta recital
nesse sábado (15)
• Recital de Letras e Tradutor acontece nessa
sexta (14)
Universitários de Direito do
Unasp recebem aprovação em
teste da OAB
O Unasp ganha destaque em mais
uma edição da prova

Universitários expõem resultados
de projeto pedagógico
Conheça as ações do programa
Residência Pedagógica

Pesquisa apresenta resultados
do curso Academia de Liderança
Saiba mai sobre a pesquisa desenvolvida
pelos universitários de Administração do
Unasp
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Em 2018, o Centro Universitário Adventista de

“Esse trabalho só reafirmou
minha vontade de ser
professora. As novas
experiências me ajudaram
muito. Eu consigo notar o
progresso dos alunos e o
meu”, relata Laura Reale, estudante de

São Paulo (Unasp), campus Engenheiro
Coelho,

iniciou

o

projeto

Residência

Pedagógica com os alunos de licenciatura.

pedagogia.

programa
A iniciativa do governo e da Coordenação de
Aperfeiçoamento
Superior

de

(Capes)

Pessoal
possibilita

do
que

Nível
os

universitários a ministrem aulas em escolas
públicas da educação básica com auxílio de
profissionais.

Os

cursos

de

Música,

Pedagogia e História do Unasp aderiram ao

Leia mais sobre o encontro

para

atender

escolas

de

Engenheiro Coelho e região.
No domingo (09) universitários e professores
realizaram

o

segundo

“Encontro

de

socialização das práticas de residência
pedagógica”.

Os

residentes

puderam

apresentar os trabalhos desenvolvidos e
discutir novas ideias. | Saiba mais
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Unasp abre inscrições para Prouni
As inscrições devem ser realizadas até essa sexta-feira (14)

Saiba como se inscrever

Encontro de pesquisadores – Sexta-feira (14) acontece a 5ª
Academia Unasp de pesquisadores. O evento pretende apresentar
aos docentes do Unasp o que tem sido praticado em pesquisa na
instituição. O objetivo é trazer possibilidades para aumentar a
produção científica e acadêmica. O encontro é gratuito e acontece no
Auditório da Reitoria do Unasp às 9h. As inscrições devem ser feitas
através do link. | Acesse.

Entrevista – Após 7 anos a serviço da coordenação da Faculdade
Adventista de Teologia (FAT) do Unasp, o doutor Ozeas Moura
depede-se de sua função. Em entrevista concedida ao Unasp ele
compartilha histórias de sua carreira e novos projetos. | Leia a
entrevista na íntegra.
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Digília emociona com
testemunhos apresentados
Além das músicas e reflexões, a programação foi
marcada por testemunhos e histórias de vida
impactantes.

Saiba mais

Estréia na Unasp FM
Confira o mais novo programa da Unasp FM,
Unasp pelo mundo. O conteúdo apresenta
experiências marcantes dos projetos
voluntários desenvolvidos pelo Unasp ao redor
do mundo.
Acesse ao conteúdo

Seminário interdisciplinar de
história
Os alunos da Faculdade de História apresentaram na terçafeira (11) o seminário Uma história do Jazz: diálogos entre
Música e História. A palestra contou com a participação dos
alunos da Licenciatura em Música do Unasp.

Assista mais
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