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Unifesp mobiliza Frente de Prefeitos para o Desenvolvimento da 
Unifesp e o Ministro da Educação para ampliar orçamento da 

universidade 
Ministro saudou a iniciativa da Unifesp para sua consolidação e 

reconheceu o esforço da universidade no processo de expansão. Afirmou 
que os número da Unifesp são muito consistentes e se comprometeu em 
empenhar-se com a pauta de orçamento da universidade, com apoio das 

7 prefeituras onde estão os campi da Unifesp. 
Mais detalhes: https://intranet.unifesp.br/restrict/index3.php?ntc=9509 

 
Unifesp inaugura nova unidade do campus São José dos Campos  
Inauguração da unidade no Parque Tecnológico ocorreu no dia 22 de 

agosto, contando com a presença do Ministro da Educação e de outras 
autoridades. Cerca de 1.300 alunos frequentarão a nova unidade, que tem 

20.000 m2 de área construída. 
Mais detalhes: https://intranet.unifesp.br/restrict/index3.php?ntc=9516 

 
I Simpósio da Graduação da Unifesp é realizado com grande 
sucesso 

O simpósio aconteceu nos dias 26 a 28 de agosto, tratando-se de feito 
inédito da Unifesp ao unificar todos os programas de iniciação científica, 

extensão e iniciação à gestão. Com mais de 2.500 inscritos e mais de 
1.000 trabalhos, o simpósio contou com a presença de docentes, pós-
graduandos e estudantes. 

Mais detalhes: https://intranet.unifesp.br/restrict/index3.php?ntc=9523 
 

Congresso da Unifesp recebe propostas para debates 
Mais um passo foi dado para rumo ao Congresso da Unifesp. A 
comunidade se mobilizou e apresentou 38 propostas que serão 

compiladas e apresentas para debate durante o congresso. Os temas são 
variados e contribuirão para a construção de novos referenciais dos 

regramentos da universidade. O próximo passo será a escolha dos 
delegados até o dia 17 de outubro. 
Mais detalhes: http://www.unifesp.br/congressounifesp/ 

 
Unifesp avança em suas ações para a consolidação da 

infraestrutura 
Novos contratos de manutenção foram publicados, mais abrangentes, de 
forma a comportar as necessidades dos diversos campi. Também foi 

iniciada a preparação da licitação de contratação das obras de construção 
dos novos prédios dos campi Osasco, Baixada Santista e Diadema. Está 

em andamento reformas de diversos laboratórios, como é o caso do 
prédio de laboratórios do campus Diadema. Também está sendo realizada 
a instalação dos laboratórios multiusuários do Infar, com inauguração 
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prevista em 26 de setembro. Por fim, o sistema de manutenção do 
Hospital Universitário e do Campus São Paulo foram reestruturados. 
 

Obras do Hospital Universitário 2 seguem avançando 
Reitoria e Diretoria do HU/HSP divulgaram nota sobre o andamento das 

obras do prédio da Rua Botucatu, 201. O desafio que se impõe será 
envolver a comunidade acadêmica na distribuição dos espaços, de forma 
transparente e justa. 

Mais detalhes: http://www.unifesp.br/docs/botucatu821.pdf 
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