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35ª edição - 18/09/2014 

Informativo vida na ESIC 

O PRIMEIRO BIMESTRE ESTÁ INDO... 

A experiência em atividades educacionais e educativas mostra-nos que, 

normalmente, o Segundo Semestre do ano letivo passa mais rapidamente que o 

primeiro. Nada científico. Mas, essa é a sensação que temos. O Segundo Semestre 

vem carregado de atividades até mesmo extracurriculares, mas que fazem parte de 

nossa vida acadêmica.  

Para diversos alunos, é momento de finalizar o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Para outros, chega momento de finalizar trabalhos acadêmicos. É momento de 

rever bibliografias, ortografias e mais detalhes.  

O primeiro bimestre desta segunda metade do ano vem marcado no mês de 

setembro com a primeira batelada de provas ou, mais academicamente, avaliações. 

A primeira avaliação (A1) acontece nos dias 24 a 30 de setembro. É uma fase mais 

intensa, e até tensa, para quem estuda. É momento de mostrar que valeram a pena 

todo o esforço e a dedicação honesta e sincera na construção do conhecimento.  

Ilustrativamente, as avaliações são antecedidas pelo início da primavera: dia 22 de 

setembro, às 23h29min. A primavera seja festejada e vivida com mais alegria, com 

vigor e satisfação.  

Que as avaliações aconteçam neste clima de alegria e bem-estar! 
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NO CAMINHO COM MAIAKÓVSKI E OUTROS 
 O poema conhecido como “NO CAMINHO COM MAIAKÓVSKI” é de autoria do poeta brasileiro Eduardo 

Alves da Costa (* Niterói, 6 de março de 1936).  

Em pleno golpe de Estado, havido no Brasil, em 1964, os jovens recitavam esse poema como se fora da 

autoria de Vladimir Vladimirovitch MAIAKÓVSKI (* Baghdati, Império Russo, em 19 de julho de 1893; + Moscou, 

Rússia, em 14 de abril de 1930. Faleceu com 37 anos de idade). Oficialmente, fui suicídio. “Poeticamente”, diz-

se que “foi suicidado”. Ele era conhecido como “O poeta da Revolução”. Trata-se da revolução russa de 1917. 

 No Brasil, o poeta Eduardo Alves da Costa, que sempre gostou de viver quase escondido, escreveu um 

poema famoso, do qual são muito conhecidos os versos que, a seguir, apresentaremos. Os jovens aproveitaram 

esses versos, de modo especial, em 1964 e os recitaram pelas estradas achando que eram de Vladimir 

Maiakóvski.  

                                                                                     NO CAMINHO COM MAIAKÓVSKI.  

 

 

 

Depois desse poema de Maiakóvski, tornaram-se 

conhecidos e populares os versos de Bertold BRECHT (* 

Augsburg, Alemanha, em 10 de fevereiro de 1898; + 

Berlim, Alemanha, em 15 de agosto de 1956), como 

segue: 

Primeiro levaram os negros. 

Mas, não me importei com isso. 

Eu não era negro. 

 

Em seguida, levaram alguns operários. 

Mas, não me importei com isso: 

eu também não era operário. 

 

Depois, prenderam os miseráveis. 

Mas, não me importei com isso: 

porque eu não sou miserável. 

 

Depois, agarraram uns desempregados. 

Mas, como tenho meu emprego 

também não me importei. 

 

Agora estão me levando, 

mas já é tarde. 

Como eu não me importei com ninguém, 

ninguém se importa comigo. 

 

 

Na primeira noite, eles se aproximam 

e colhem uma flor de nosso jardim. 

E não dizemos nada. 

Na segunda noite, já não se escondem, 

pisam as flores, matam nosso cão. 

E não dizemos nada. 

Até que um dia, o mais frágil deles, entra  

sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua, 

e, conhecendo nosso medo, 

arranca-nos a voz da garganta. 

E porque não dissemos nada, 

já não podemos dizer nada. 
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Outro autor, que está na mesma linha de pensamento em escritos anteriores, é Martin NIEMÖLLER (* 

Lippstadt, Alemanha, em 14 de janeiro de 1892; + Wiesbaden, Alemanha, em 6 de março de 1984). Martin era 

um pastor luterano alemão. Tornou-se conhecido pela sua adaptação do poema de Eduardo Alves da Costa: 

“Quando os nazistas vieram atrás dos comunistas”. Escreveu o texto em 1933 e tornou-se símbolo da 

resistência aos nazistas. Segue o poema. 

Um dia, vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. 

Como não sou judeu, não me incomodei. 

 

No dia seguinte, vieram e levaram 

meu outro vizinho, que era comunista. 

Como não sou comunista, não me incomodei. 

 

No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. 

Como não sou católico, não me incomodei. 

 

No quarto dia, vieram e me levaram; 

já não havia mais ninguém para reclamar... 

 Alguém escreveu [não consegui identificar a autoria], depois de ter lido esses textos: 

 “Incrível é que, após mais de cem anos, ainda nos encontremos tão desamparados, inertes, e 

submetidos aos caprichos da ruína moral dos poderes governantes, que vampirizam o erário, aniquilam as 

instituições, e deixam aos cidadãos os ossos roídos e o direito ao silêncio: porque a palavra, há muito, se tornou 

inútil...”. 

 As conclusões cada de nós pode tirar e fazer suas reflexões. Parece que os tempos não mudaram tanto... 

 

 

“ÉTICA E SUSTENTBILIDADE”  

 Obedecendo aos princípios filosóficos e às diretrizes pedagógicas dos diversos cursos da ESIC, faz pleno 

sentido que haja uma disciplina intitulada “ÉTICA E SUSTENTABILIDADE”. 

 Seguem depoimentos da experiência de vida de duas turmas. São depoimentos muito ricos e ilustrativos 

para a nossa realidade social e administrativa. Publicamos os relatórios das experiências de alunos ESIC, 

orientados pela Profa. Sônia Izabel Wawrzyniak. 
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Relatório Casa de Repouso Vovó Maria 
 

 Com a intenção de sensibilizar os alunos a respeitar e tratar com carinho os idosos, para que o respeito não 

ocorra apenas como um cumprimento da lei, mas para evitar os maus tratos e humilhação dos mesmos. Foi 

proposta pela disciplina de Ética e Sustentabilidade, uma atividade voluntária, de visitar uma instituição que 

atue com pessoas em situação de vulnerabilidade.  

As alunas Romilda Mesquita França e Thais Lopes do curso de Administração – Esic Business & Marketing 

School –, organizaram e realizaram um trabalho voluntário na Casa de Repouso Vovó Maria, no Novo Mundo 

em Curitiba, no dia 10 de Junho de 2014.  

Com o objetivo de acolher, confortar e alegrar idosos, para esta atividade as alunas convocaram um time de 

voluntários (Coral do CAT- Vila Camargo) que agitou a casa da vovó Maria nessa tarde de outono. Os alunos: 

Giovana de Pierre Bertoncelo, Brayam Lucas Gonçalves, Flávia de Souza Umbelino, Glauber José 

Felisbino e Maira Camargo contribuíram com dinheiro para a compra do lanche que foi ofertado aos 

moradores da Casa de Repouso. 

É uma forma de prepará-los, também, para a própria velhice, pois segundo o IBGE o Brasil caminha para se 

tornar um país de população majoritariamente idosa. Essa tendência já foi observada no Censo de 2002 e 

aumentou nos últimos dez anos. 

A aluna Romilda Mesquita França fez um relato de sua experiência na Casa de Repouso Lar da Vovó: 

“Valorizar os idosos é reconhecer a importância de milhares de pessoas que dedicam 

muitos anos de sua vida a construir um futuro mais promissor e seguro para todos nós. 

São nossos idosos os verdadeiros responsáveis pelas mudanças, avanços e conquistas da 

nossa sociedade” (Marcelo Lelis). 

“Sem saber o que estava acontecendo, parecia uma terça-feira comum para eles, porém nós sentíamos que 

seria uma tarde memorável para todos. Quando chegamos, percebemos uma certa timidez e um “monte” de 

olhares discretos, ressabiados, curiosos em nossa direção, mas a vergonha logo passou, e começamos a 

conversar e fazer novas amizades.  
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A partir da música que começou a soar pelos corredores da casa de repouso, sorrisos discretos foram sendo 

impressos nos rostos de cada pessoa que ali estava, as músicas antigas foram empolgando aos poucos os 

velhinhos, começou com um sorriso, uma batidinha de leve na perna no ritmo da música, e logo se ouvia risadas 

e sorrisos sinceros, gargalhadas. 

 

 O tempo voou! Logo estávamos diante do momento mais triste do dia. Como daríamos adeus àqueles 

adoráveis amigos? Teve que ser com uma agonia no peito, coração partido e lágrimas nos rostos, mas com uma 

sensação indescritível de trabalho comprido, sentimos que eles nos acolheram, e nós a eles. O mais bonito, foi 

que ganhamos vários vovôs e vovós de coração. 

 

Obrigada prof.ª. Sônia, sua orientação nos proporcionou não só conhecimento intelectual mas também a 

importância de valores éticos e sociais”. 
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Relatório da Visita APACN 
 

Com o intuito de sensibilizar os alunos sobre os problemas da sociedade e despertar a solidariedade 

entre os alunos da disciplina de Ética e Sustentabilidade da prof.ª Sônia Wawrzyniak são convidados 

a participar de uma visita a uma entidade que atenda pessoas em condição de vulnerabilidade. A 

entidade visitada é escolhida pela própria turma, segundo o seu perfil e na qual os alunos sintam-se 

confortáveis em colaborar.  

 

 

No dia 01 de junho de 2014, os alunos da turma do curso de Gestão Financeira, 1º período na época, 

realizaram uma visita na Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, conhecida como 

APACN. Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, tem como missão a humanização do tratamento 

do câncer infanto-juvenil.  

 

 

Foi criada por iniciativa de pais e mães que lutavam pela cura da doença de seus filhos e sensibilizados 

com o sofrimento das famílias carentes, que chegavam à capital, para o tratamento de seus 

familiares, mas que não tinham como custear:  hospedagem, alimentação, transporte, medicamentos, 

vestuário, além do apoio como suporte emocional, importante na fase de tratamento; o grupo resolveu 

unir forças e criar um local para amparar dignamente essas famílias, com tudo que elas precisassem, 

até o término do tratamento. 

Atua em diversas áreas, segundo o site da entidade (http://apacn.com.br/), entre elas: 

Serviço Social 

Atua junto aos pacientes e acompanhantes, em sua nova rotina, nas fases pré, durante e pós-hospedagem. 

 

Psicologia 

Presta suporte psicológico aos pacientes, para melhor aceitação e convivência com a doença e com as reações 

emocionais, psicológicas e comportamentais provenientes do tratamento. Atende também os acompanhantes, 

que sofrem com a doença dos filhos e com a nova realidade de vida, além de propiciar a boa convivência entre 

os hóspedes. 

Nutrição 

Garantir a boa e correta alimentação, com cardápio balanceado e adequado ao público interno da instituição. 

A correta armazenagem dos alimentos e o cuidado com o preparo, sem desperdícios. E, a higiene de tudo o que 

envolve o ambiente, utensílios e manipulação dos alimentos. Orientar sobre a dieta adequada a casos 

específicos durante o tratamento. 
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Enfermagem 

Atendimento, sob orientação de supervisão técnica e médica, inspeção de higiene como forma de prevenção e 

educação de novos hábitos para reabilitação dos pacientes. Serviços voltados à orientação para garantir a 

segurança e o bem estar das crianças e adolescentes e seus acompanhantes. 

Recreação 

Em todas as unidades da APACN, existem espaços destinados à recreação das crianças, com brinquedos, jogos, 

livros, vídeo games, dvd’s, onde são realizadas várias atividades lúdicas. 

 

 Oficina de Ofícios 

 Todos os hóspedes da casa de apoio, têm aulas de artesanato e atividades manuais, como terapia ocupacional, 

a convivência e a geração de renda para quando retornarem às cidades de origem, onde podem produzir e 

vender o que aprenderam na APACN. 

 

Lazer, Cultura e Convivência 

Palestras, apresentações, sessões de cinema, teatro, festas, confraternizações, passeios são algumas das ações 

constantes, proporcionadas pela instituição, para garantir o aprendizado e as boas relações entre todos os 

hóspedes além de propiciar novas experiências. 

 

Voluntariado 

Várias áreas e atividades contam com a dedicação do trabalho voluntário para que a APACN possa cumprir 

sua missão em prol dos pacientes e suas famílias. 

 

Educação 

Por meio de convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a APACN conta com o 

SAREH – Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar. A iniciativa possibilita que crianças e 

adolescentes continuem com seus estudos, mesmo afastadas de suas escolas de origem, em decorrência dos 

internamentos ou de tratamentos longos e contínuos. O processo de escolarização conta com o 
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acompanhamento pedagógico e de professores, com a estrutura necessária ao ambiente escolar, como as salas 

de aula da Casa de Apoio. 

 

Características da patologia 

A neoplasia ou câncer tem grandes chances de cura desde que tratado precocemente. 

O tratamento contempla práticas usuais para o tratamento do câncer, tais como, cirurgias nos casos de 

tumores e as sessões de quimioterapia e radioterapia. Mas, segundo vários terapeutas, os pacientes necessitam 

de apoio e amparo durante e após o tratamento, pois precisam entender, conviver e procurar vencer a doença, 

para  evitar possíveis consequências físicas ou psicológicas, provenientes do próprio tratamento. 

Existem diferenças fundamentais entre o câncer da criança e o do adulto. No câncer da criança, não existe uma 

forma de evitar a doença, somente por meio do diagnóstico precoce. Em muitas situações, o câncer do adulto 

pode ser prevenido. Por exemplo, evitando-se a exposição ao sol no horário de risco, evita-se o câncer de pele. 

Não fumar, pode-se afastar o risco de desenvolver câncer de pulmão, de bexiga e outros. 

Segundo a Dra. Mara Albonei Pianovski (Cancerologista Pediátrica e Responsável pelo Ambulatório Menino 

Jesus de Praga da APACN) o tratamento quimioterápico das crianças é mais intensivo que o utilizado para os 

adultos; assim, pode apresentar irregularidades com mais facilidade, como infecções e sangramentos. Por outro 

lado, elas se recuperam mais facilmente, desde que o tratamento inicie em tempo hábil. O tratamento dura em 

média de 6 meses a 2 anos, dependendo do diagnóstico (qual tipo de câncer) e do estadiamento (ou seja, doença 

inicial ou avançada). 

 

A visita 

Os alunos da turma de Gestão Financeira se organizaram, selecionaram e coletaram, alguns dos itens indicados 

pela APACN que seriam úteis e estavam em falta na entidade: suco de pacote, suco de Caixinha 200 ml 

(URGENTE), vinagre, frutas em calda, copos descartáveis grandes, sabão em pó. Também arrecadaram 

brinquedos para serem distribuídos entre as crianças que estavam hospedadas na Associação. 

Apenas 10 alunos puderam participar da visita à APACN, não por falta de vontade dos outros, mas por uma 

exigência da entidade que estabelece esse número de voluntários, e mais ainda uma série de critérios que 

invalidam a possibilidade de muitos voluntários. São as seguintes orientações para visita: máximo 10 pessoas, 

não ter tomado vacina (30 dias), não estar com gripe, resfriado, conjuntivite, fotos não são permitidas.  
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Os alunos que não puderam participar da visita, ajudaram a organizá-la, com a arrecadação de brinquedos e 

outros produtos.  Escolheram doar os sucos em pacotes e 27 caixas contendo 20 caixas de sucos de frutas, 

devido que o tratamento desidrata muito as crianças, levaram outros donativos como sabão em pó. E 

brinquedos arrecadados pela turma. 
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As atividades realizadas com as crianças são avaliadas pelo departamento de voluntariado, pois as crianças 

têm restrições de movimentos e esforço por conta do uso de cateter. 

Os alunos voluntários realizaram atividades dentre as permitidas, de uma forma muito espontânea. Estavam 

presentes 19 meninos e 9 meninas sendo 4 adolescentes e os outros com idade entre 11 a 1 ano. Algumas das 

crianças não participaram por estarem indispostas. 

 Podemos observar o significado da visita no relato do aluno Diogo Susin:  

“Primeiramente gostaria de agradecer a professora Sônia por nos proporcionar esta experiência de vida 

maravilhosa e única. 

Naquela tarde do dia 1º. de junho de 2014, aprendemos muitas lições de vida e vivemos sentimentos e emoções 

incríveis que nunca poderia imaginar vivenciar em outro local. 

Reunimo-nos em um grupo de 8 pessoas e ao chegar na APACN já avistamos algumas crianças correndo e nos 

espiando com aquelas carinhas de curiosidade, na verdade a ansiedade de entrar e ver as crianças era nossa. 

Conseguimos levar o que era necessário e o que era prioridade para elas (caixinhas de suco). Com a ajuda de um 

colega nosso que trabalha na empresa ADEGA Brasil conseguimos alguns brinquedos como carrinhos e 

bonecas, quando contamos quantas crianças estavam presentes percebemos que estavam faltando alguns 

carrinhos. Na mesma hora, corremos até um mercado e compramos o que faltava para não ter problemas, pois 

naquela tarde éramos responsáveis para levar a alegria àquelas crianças e queríamos que tudo fosse perfeito. 

Infelizmente, não pudemos falar e ver todas as crianças, pois algumas estavam debilitadas devido ao 

tratamento. Quando entramos, nos deparamos com algumas crianças correndo, e perguntando quem são 

vocês? Vieram brincar com a gente? As palavras daquele menininho (não me recordo o nome) me balançaram, 

percebi ali que meu dia seria único. O local onde as crianças ficam é muito bom, pois os familiares ficam 

presentes a todo o momento, e juntos se tornam uma grande família. Dentro da casa APACN a vida me ensinou 

a viver cada dia com mais alegria. Antes de visitá-la, imaginava encontrar crianças invalidadas, deitadas em 

uma cama e precisando de cuidados, mas na verdade encontrei um ambiente alegre com pessoas mais alegres 

e que amam fazer aquilo.  

Quando fomos distribuir os brinquedos foi aquela correria, como de qualquer criança querendo seu presente. 

Fiquei chocado com a atitude de uma menina, que quando fomos entregar os presentes, ela queria um carrinho 

e não uma boneca. Até ai tudo bem. Mas, o carrinho seria para seu irmão menor e não para ela... Aquelas 

palavras balançaram a todos. Após a entrega dos brinquedos, fizemos algumas atividades como contar 

histórias e fazer desenhos. Conheci ali um menino chamado Gabriel, muito alegre, que pediu que eu desenhasse 

um caminhão dos Transformers (não é fácil), mas fiz o possível para agradá-lo, pois ver um sorriso em seu rosto 

era meu objetivo. O mais impressionante é que para mim, e com certeza para todos os colegas que estavam ali 

o impacto foi outro. Em nenhum momento fiquei mal ao ver aquelas crianças carequinhas, devido ao 

tratamento agressivo. Pelo contrário, fiquei muito feliz pela recepção e pelo carinho destas crianças por pessoas 

que nunca viram. 

 O que estávamos fazendo ali era apenas doar uma hora de atenção a crianças que passam por este problema 

sério, mas que são pequenos guerreiros lutando pela cura. O único problema foi o tempo, pois passou muito 
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rápido. Queríamos ter ficado a tarde toda com aquelas crianças. O fato de poder ajudar ao próximo sem receber 

nada em troca nos faz parar e pensar.... Se cada um tivesse este privilégio de ajudar estas crianças apenas com 

atenção não tenho dúvidas que a vida delas seria muito melhor. 

Após esta visita me tornei uma pessoa melhor e passei a olhar a vida de outra maneira. Ficamos dependentes 

da rotina, o nosso trabalho que exige muito, os problemas que temos que resolver na mesma hora, quando 

percebemos o dia passou e o que fizemos para melhorar? É na escola da vida que a gente aprende a amar e 

cuidar do próximo como se cuida de si mesmo. 

“O caminho para se conseguir a felicidade é fazendo as outras pessoas felizes”. (Robert Baden-Powell)” 

 E a aluna Fernanda Silveira demonstra claramente o sentimento despertado entre os alunos que realizaram a 

visita: 

“Quero dizer que foi fantástico mesmo este domingo. Tive a oportunidade de conhecer desenhistas fabulosos, 

né meninos, o Diego e o Lucas (risos), e de ver crianças que pareciam não ter nada a não ser muita alegria e 

vontade de brincar..... Foi maravilhoso dividir com todos o carinho e muito gratificante ver o sorriso no rostinho 

deles..... Em especial algo que nunca mais vou esquecer que foi a frase que a "Keke" disse para minha irmã se 

éramos anjos! Minha irmã humildemente respondeu que não ela que era um anjo de Deus! Para mim será 

inesquecível”. 

Toda a atividade desde a sua concepção até a finalização do Relatório da Atividade, foram despendidas 10 

horas, que serão contabilizadas nas horas de Atividades Complementares. Segue a lista dos alunos que 

participaram das atividades, os que estão com OK, também participaram, mas esqueceram de assinar a lista. 
SÔNIA WAWRZYNIAK 

PROF.ª. DISCIPLINA ÉTICA E SUSTENTABILIDADE 

 

 



INFORMATIVO – VIDA NA ESIC / 35ª EDIÇÃO  18/09/2014 ESIC-BUSINESS & MARKETING SCHOOL 

 

FEIRA DE NEGÓCIOS NA ESIC 
  

A Academia ou, em nosso caso, a Escola Superior de Gestão Comercial e Marketing – ESIC percebe, 

cada vez mais, a importância, o valor e o significado da relação intensa entre escola e empresas. Esta 

relação ocorre com empresas e com empresários. É necessário intensificar e contribuir para maior 

inserção, melhor conhecimento e intensa cooperação entre esses segmentos, além de unir forças e 

potencialidades. 

 Com o intuito de contribuir e colaborar nesta interação, a ESIC, como Escola de Negócios que é, promove 

a 2ª. Feira de Empregos e Estágios e a 1ª. Feira de Negócios, abertas à comunidade. As Feiras acontecerão 

nessas condições: 

 Data: 8 de outubro de 2014. 

 Horário: das 16h às 22h 

 Participação: - Banco Nacional de Empregos (BNE) 

                         - Várias Empresas de Recursos Humanos (RH) 

                         - Empresas da Região inscritas até o dia 15/9 (mais de 50 empresas) 

 Locais: - Feira de Negócios – no Bloco A, com exposição de Negócios. 

              - Feira de Empregos e Estágios – no Bloco B (as empresas disponibilizarão vagas e criarão 

bancos de dados com currículos dos candidatos). 

 Endereço: Rua Pe. Dehon, 814 – Hauer (ao lado do Santuário Santa Rita de Cássia).   

A Feira de Negócios envolverá Empresas dos alunos ESIC, Empresas da Região onde está situada a 

ESIC e Empresas Conveniadas com a ESIC. 

 A Feira de Empregos e Estágios acontecerá com parceria especial do Banco Nacional de Empregos 

(BNE), Empresas de Recursos Humanos (RH) e Empresas de Estágios. 

 A realização desta Feira será ótima ocasião para que alunos e 

empresas exponham e mostrem seus produtos, possibilitará a 

realização de negócios e, fornecerá possibilidades e oportunidades de 

vagas no mercado de trabalho. 
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ENCONTRO ACADÊMICO 
 

 Com o objetivo de trocar ideias, partilhar experiências, conhecer aspectos diferentes de 

assuntos abordados em salas de aula, aconteceu, no dia 11 de setembro (quinta-feira), em diversas 

salas de aula, um “ENCONTRO ACADÊMICO”. 

 O referido ENCONTRO constou de nove minicursos, nas salas de aula e os alunos participaram 

conforme ensalamento programado pela Secretaria de Graduação e publicado em Edital. 

  

Os minicursos ministrados na ocasião foram: 

 MARKETING PESSOAL E SEU CURRÍCULO NO LINKEDIN – DAS 19H30MIN ÀS 20H30MIN 

 FINANÇAS PESSOAIS – DAS 20H40MIN ÀS 21H40MIN 

 PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS – DAS 19H30MIN ÀS 20H30MIN 

 DINÂMICAS DE GRUPO: COMO AGIR E INTERAGIR PARA INTEGRAR PESSOAS – DAS 19H30MIN ÀS 20H30MIN 

 TEXTOS: PREPARAÇÃO E TÉCNICAS DE INTERPRETAÇÃO – DAS 20H40MIN ÀS 21H40MIN 

 TRILHE SEU CAMINHO DE SUCESSO – DAS 20H40MIN ÀS 21H40MIN  

 MAQUIAGEM PARA AMBIENTE PROFISSIONAL – DAS 19H30MIN ÀS 20H30MIN  

 GESTÃO DA ATENÇÃO – DAS 20H40MIN ÀS 21H40MIN 

 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – DAS 19H30MIN ÀS 20H30MIN  

Pode parecer estranho ou discrepante a realização de um 

“ENCONTRO ACADÊMICO”. Mas, não são apenas aulas em sala, 

rotineiramente, que servem para construir conhecimento. Há 

muitos “jeitos” de estudar e ensinar. Com criatividade, ousadia e 

seriedade encontraremos maneiras muito eficazes de fazer a 

história acontecer, mesmo fora de nossas salas de aula... 
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