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Edição 09 | 26/05/2022 

Informativo Semanal da Faculdade 
SESI 
 
Olá! 
Confira os destaques da nona edição do 
nosso informativo Semanal.  
 
*** 

 

Dia: Segunda-feira, 30/05/2022 | Horário: 
13h30 às 15h30 
Mediação: Claudia Araujo (Biblioteca de 
Manguinhos) 
Trainer: Vânia Guerra (Biblioteca de 
Manguinhos) 
Inscrições: 
https://bit.ly/treinamentofiocruz2022     

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://bit.ly/treinamentofiocruz2022
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Transmissão: Canal do Youtube da 
Biblioteca de Manguinhos: 
https://www.youtube.com/watch?v=84QnY_
BhMnA     
 
Links importantes: 
Inscrições para o Treinamento: 
https://bit.ly/treinamentofiocruz2022    
   
Canal do Youtube dda Biblioteca de 
Manguinhos - 
https://www.youtube.com/watch?v=84QnY_
BhMnA   
    
*** 
Agenda  

 

Bibliocafé  
30/05/2022  
18h às 19h 
Livro "Histórias dentro da história" da aluna 
Kátia Gonçalves 
Local: Biblioteca da Faculdade 
Participe vale NEI!  
 

http://www.faculdadesesi.edu.br/
https://www.youtube.com/watch?v=84QnY_BhMnA
https://www.youtube.com/watch?v=84QnY_BhMnA
https://bit.ly/treinamentofiocruz2022
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*** 

 

II Colóquio FICHE - Núcleo 
Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão 
em Filosofia, Cultura e História na 
Educação 
30 e 31 de maio  
16h as 18h 
Local: Auditório 
Apresentações de pesquisas de Trabalhos 
de Conclusão de Curso (TCC) e de 
Iniciações Científicas (I.Cs).  
Estudantes e professores da Faculdade e do 
Ensino Médio podem participar como 
ouvintes. 
Orientadores do NIPE professores: 
Anderson Zanetti, Vitor Marcelino e Arthur 
Mülher.  
Clique aqui e inscreva-se para emissão do 
certificado NEI. 
 
*** 
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Webinários: A Ciência no 
Desenvolvimento 
A partir de 01 de junho.  
Ao vivo no Zoom.  
Em comemoração aos 60 anos da FAPESP, a 
Academia de Ciências do Estado de São 
Paulo (ACIESP) reúne pesquisadores 
sêniores do Brasil e exterior e jovens 
cientistas vinculados a instituições paulistas, 
para uma análise crítica do estado da arte da 
ciência em São Paulo e no Brasil, e para 
examinar as grandes oportunidades de 
pesquisa nos próximos anos. O conjunto de 
temas analisado será debatido em sete 
seminários e sintetizados em oito capítulos 
do livro FAPESP 60 Anos: A ciência no 
desenvolvimento nacional. 
Clique aqui e confira a programação 
completa.  
 
*** 
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O projeto propõe a leitura mensal de livros 
focados no público LGBT (de romance ou 
teóricos), com encontros semanais para 
debate dos capítulos lidos. O projeto é 
aberto para toda comunidade acadêmica e 
cada ciclo terá a duração de 01 semestre 
letivo. 
O Clube do Livro é organizado pelas 
estudantes do curso de Ciências Humanas: 
Ana Paula Araújo Vieira, Bárbara Martins 
Marcolino, Luana Aparecida Pinheiro e. 
Thalita Alves Dias.  
Os encontros serão realizados todas as 
sextas-feiras, a partir do dia 13/05, das 
17h30 às 19h, no laboratório de Ciências 
Humanas.  
 
*** 
Perdeu as edições anteriores? Acesse todas 
as edições do nosso informativo semanal 
no Moodle (AVA).  
Confira aqui!  
Utilize login e senha de acesso no AVA.  
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*** 
Dúvidas entre em contato, 
Telefone (11) 3833-1097 
WhatsApp (11) 93440-3922 
E-mail: contato@faculdadesesi.edu.br  | 
secretaria.academica@faculdadesesi.edu.br 
  
 
Boa leitura e até a próxima semana! 🙂🙂 
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