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Os alunos dos cursos de 
C o m u n i c a ç ã o  S o c i a l  –  
Publicidade & Propaganda e 
Jornalismo – estão vivenci-
ando novas experiências 
acadêmicas este semestre. 
Uma série de eventos vem 
sendo promovida, trazendo 
para a unidade Asa Sul profis-
sionais de destaque do setor, 
como o editor executivo do 
j o r n a l  C o l e t i v o ,  G í l s o n 
Rebello, e um programa de 
visitas a veículos de comuni-
cação e agências de publicida-
de, bem como a participação 
em eventos externos.

Há poucos dias, as 
turmas de sexto, sétimo e 
oitavo períodos estiveram no 
lançamento do livro Manual 
de Redação da Rádio CBN, na 
Livraria Cultura, do Casa 
Shopping, e participaram do 
debate com a diretora execu-
tiva da emissora e organiza-
dora da obra, a jornalista 
Mariza Tavares. “Fomos à 
faculdade com maior presen-
ça no evento”, considerou 
Pedro Scartezini, aluno de 
Jornal ismo. “Dir ig imos, 
colegas e professores pergun-
tas e considerações à pales-
trante e, agora, vamos deba-
ter o que ouvimos em sala, na 

faculdade.”
P a r a  o  p e s s o a l  d e  

Propaganda, foi promovido 
encontro, há duas semanas, 
com Lucas Zaiden, publicitá-
rio formado em Brasília, que, 
depois de passar por várias 
grandes agências, no Brasil e 
no exterior, como a Leo 
Burnet Iberia, de Madri, 
agora vai assumir posto de 
destaque no departamento de 
criação da mesma agência em 
Moscou, na Rússia. Ele 
relatou suas experiências 
profissionais, mostrou peças 
de propaganda que desenvol-
veu e deu dicas para os alunos 
do UNIEURO que querem 
emigrar para a Europa: “É 
fáci l , precisamos 1% de 
inspiração e 99% de trabalho, 

de suor para conquistar o 
Velho Mundo. É claro que 
uma boa formação ajuda 
muito”.

Outro evento impor-
tante foi a visita técnica à loja 
M o n t b l a n c ,  n o  P a r k -
Shopping. Os estudantes do 
UNIEURO foram recebidos 
por um ex-aluno da casa, que 
cursou Graduação e Pós-
Graduação especializando-se 
e m M a r k e t i n g ,  R o d r i g o 
Sucena. Ele falou sobre a 
comunicação voltada para o 
mercado do luxo, explicando 
como uma organização deve 
se comunicar com clientes 
que estão dispostos a adqui-
rir, por exemplo, canetas que 
custam o mesmo que um 
carro médio.
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Novas tecnologias são discutidas durante a
Jornada da Saúde

Seminário traz reflexões para esportistas

Com programação ampla, 
a Jornada contemplou todos os 
cursos da saúde do UNIEURO 
(Enfermagem,  Farmácia,  
Fisioterapia, Educação Física e 
Nutrição), nas três unidades, 
durante três dias. Além dos 
alunos da instituição, estudantes 
de outras faculdades marcaram 
presença para acompanhar os 
ensinamentos dos palestrantes 
do UNIEURO, profissionais da 
Universidade de Brasília e  
apresentações de trabalhos de 
conclusão de curso.

Além de abordar temas 
importantes para o profissional 
da saúde, como osteopatia, 
nanotecnologia, cirurgia bariá-
trica, inovações sobre doenças 
cardiovasculares, saúde do 
idoso, produção de medicamen-
tos fitoterápicos, os discentes 
foram orientados também sobre 
mercado de trabalho. Eles 
receberam dicas de como 
construir um currículo, se 

tempo no ramo”, falou Kaliu, 
que ficou feliz em ver a “velha 
guarda”.

Para o professor e ideali-
zador do seminário, Renato 
André, o objetivo foi alcançado, 
pois conseguiu produzir o 
debate e promover reflexões 
acerca do ciclismo para induzir a 
sua expansão. “Ver o interesse e 
ouvir das pessoas que o evento 
foi ótimo. Como, também, ter de 
responder sobre quando será o 
próximo me encheu de orgulho 
e motivação, primeiro porque 
sei que foi feito com muito 
carinho, e, segundo, porque nos 
mostrou que a vontade de fazer 
supera todo e qualquer obstácu-
lo que se apresente”, ressaltou.

comportar e vestir numa entre-
vista de emprego, instrução 
muito valiosa para quem busca 
uma oportunidade de trabalho. 

Matheus  Rodrigues,  
discente de Farmácia, disse que 
a Jornada é uma oportunidade 
de trazer mais subsídios para a 
futura profissão. “Gosto de 
participar, pois está sempre 
ligada a temas atuais. Uma das 
palestras que eu mais gostei foi a 
que tratava das novas atuações 
do farmacêutico, pois essa fez 
com que eu tivesse a certeza da 
área que realmente quero seguir 
após a conclusão do meu curso”, 
declarou.

O  c o o r d e n a d o r  d e  
Educação Física, professor 
doutor Ramón Fabian López, 
lembrou sobre o objetivo da 
atuação do curso, que é colocar 
os alunos e egressos a discuti-
rem sobre os mais variados 
temas e foi isso o que aconteceu, 
discentes e professores debaten-

do UNIEURO para discutir 
sobre os avanços técnicos e 
científicos do ciclismo. Com um 
time de palestrantes de peso, do 
Distrito Federal e também 
oriundos de Goiânia, São Paulo, 
o evento teve um atrativo maior, 
trouxe para reflexão temas 
bastante relevantes: mountain 
bike, civismo, treinamento, 
fisiologia, tecnologia, paraciclis-
mo e gestão.

O professor de educação 
física, Kaliu Mendes disse que 
esse evento veio em um momen-
to bastante oportuno e trouxe 
muito conteúdo para os profissi-
onais e amantes do ciclismo. “É 
importante colher ideias de 
pessoas que estão há muito 

do sobre vários assuntos. 
Ramón elogiou o engajamento 
dos professores Sandor, Lídia, 
Rochester, Carolina, Frederico, 
Hildeamo e Renato. Lembrou 
ainda os grupos de pesquisa 
GEPEEFS e NEPESE, que 
juntos desenvolvem um traba-
lho muito importante para o 
crescimento profissional dos 
alunos e são reconhecidos 
internacionalmente.

Durante um dia inteiro, 
profissionais e estudantes de 
educação física, ciclistas, triatle-
tas e apreciadores de bicicleta 
estiveram reunidos no auditório 
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