MELHORIAS REALIZADAS A PARTIR DOS RESULTADOS
DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE 2020-1

APRESENTAÇÃO

Condições gerais de infraestrutura da Unidade Guarulhos, da Universidade
São Judas Tadeu com melhorias para 2020-2.
A Unidade Guarulhos possui atualmente 16 (dezesseis) salas de aula, 8
(oito) laboratórios didáticos, área de convivência com sistema de som e
projetor, auditório com capacidade para 150 convidados, sala dos
professores e sala para professor tempo integral, biblioteca, sala de NDE,
CPA e NAAP, coordenação de curso com capacidade para atender 10
coordenadores concomitantemente, salas de atendimento individualizado,
NSI (núcleo de suporte informática), laboratório de informática, espaço
cuidar (enfermaria).

Melhorias da Infraestrutura

Iluminação da Área de Convivência
Atendendo algumas solicitações dos alunos, realizamos uma reforma na
iluminação, na Área de Convivência, tornando o ambiente mais
agradável e com maior conforto visual.

Manutenções nos jardins internos e externos da unidade
Estamos realizando manutenções nos jardins internos e externos da Unidade
Guarulhos, promovendo o relaxamento mental e deixando o ambiente mais
alegre e aconchegante.

Novos Laboratórios
Laboratório de Inovação Digital
26 Computadores
Ar-condicionado
Sistema de som embutido
2 projetores
Wifi para alunos

Coordenadores dos Cursos de Graduação

Cursos de Gestão e Negócios

Graduada em Recursos Humanos, Pós-Graduada em Gestão de Recursos Humanos,
Pós-Graduada em Gestão Estratégica de Negócios e Pós-Graduada em Marketing.
Mestre em Ciência do Envelhecimento pela universidade São Judas Tadeu. Atua no
mercado de trabalho desde 1991. Gerenciou o setor de Recursos Humanos em
grandes empresas. Atua na área acadêmica desde 2010 como professora e
coordenadora nos cursos Graduação e Pós-Graduação nas disciplinas voltadas para
Administração de empresas, Contabilidade e Administração de Recursos Humanos.
Atualmente como docente e coordenadora na área de Gestão e Negócios pela Univ.
São Judas.

Cursos de Saúde e Pedagogia

Graduado em Educação Física pela UNICID e especialista em Fisiologia do Exercício
pela na Universidade. Mestre na linha de Biodinâmica do Movimento Humano
também pela Universidade São Judas, doutor em Educação Física na linha de
Fenômeno Esportivo pela Universidade São Judas com doutorado sanduíche na
Universidade de Estocolmo no Laboratório do Prof. Gunnar Borg e da Profa.
Elisabet Borg, onde atualmente cursa pós-doutorado. Atualmente é docente dos
cursos de saúde da Universidade São Judas e dos cursos de pós-graduação do
Hospital Israelita Albert Einstein da Trevisan Escola de Negócios.

Cursos de Engenharia

Engenheiro elétrico com ênfase em Telecomunicações –FEI, mestre em engenharia
elétrica: dispositivos eletrônicos Integrados -FEI Atua no ramo da educação desde
2006. Atuou como professor de cursinho de 2006 a 2020. Professor universitário
desde 2010

