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Destaques
• Pesquisa desenvolvida no programa de Mestrado do
Unasp será apresentada em congresso internacional
• Unasp pelo mundo: conheça como foi a expedição
dos universitários voluntários em Guiné Conacri
• Bacharel em Direito pelo Unasp publica artigo
na Revista Opinião Jurídica
• Semana do SIPAT motiva servidores do Unasp
Unasp sedia Primeiro encontro
de surdos intérpretes
Saiba como fazer inscrição

Mostra Cultural apresenta
produção midiática em escola
pública de Engenheiro Coelho
Saiba o que aconteceu no encontro

Alunos do Colégio Unasp
participam de missão no
Paraguai
Saiba mais sobre o projeto
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“O PIBID é uma parceria
oportuna entre as
instituições privadas de
Ensino Superior com o
Ministério da Educação e
oferece uma bolsa de
estudos para os
universitários terem
formação continuada”,

Os universitários das Licenciaturas de
Letras, História, Música e Pedagogia do
Unasp realizam há 12 meses o Programa
Institucional de Iniciação a Docência
(PIBID) na Escola Estadual Antônio Alves
Cavalheiro em Engenheiro Coelho. O
PIBID oferece oportunidade de interação
do

futuro

docente

em

realidades

específicas da Rede Pública de Ensino.

destaca a professora Stella de Mello.

aprendizagem foi utilizado durante o projeto de
Uma das ações desenvolvidas na Escola
Estadual
Engenheiro

Antônio
Coelho,

Alves
foram

Cavalheiro,
produções

PIBID a metodologia da Educamunicação, que

em

prepara o estudante do Ensino Fundamental para

de

interagir

com

ferramentas

midiáticas

no

crítico

e

programas de rádio e produção de vídeos como

desenvolvimento

método de aprendizagem para conteúdo de

empoderamento na sociedade. | Saiba mais

do

senso

gêneros textuais. Para fortalecer o processo de
Saiba mais sobre o projeto ouvindo entrevista com a coordenadora do PIBID de Letras,
Dra. Stella Mello.
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Unasp recebe posto de vacinação contra febre amarela
A ação acontece neste sábado (29) no prédio infantil do campus

Saiba mais
Notícias Acadêmicas – A 5ª edição da Academic Newsletter do
Unasp já está disponível. Acompanhe as principais notícias sobre
publicações, congressos, entre outras atividades acadêmicas
produzidas pela nossa instituição.
Acesse aqui para ficar bem informado
Projeto Integrador de História – Nos dias 17 e 18 de junho
universitários da Licenciatura em História apresentaram a 8ª edição do
Projeto Integrador do curso. A atividade acontece desde 2012 e faz
parte do interesse dos alunos em pesquisas científicas.

Recital Escola de Artes – Alunos da Escola de Artes do Unasp realizaram
apresentação especial de encerramento de semester.

Leia mais
Encontro de Pioneiros – A Associação dos Pioneiros do Unasp
realiza dos dias 5 a 7 de julho o 5 º Encontro de Pioneiros do Unasp
II. As inscrições estão abertas.

Leia mais
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