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Coleção de aluna do UNIEURO 
invade passarela do CFW

Pouco mais de 15 minutos de desfile foram suficientes 
para o público do Capital Fashion Week aplaudir de pé a 
coleção produzida pela aluna de design de moda do UNIEURO, 
juntamente com a ONG Paranoarte. O espaço estava lotado de 
profissionais e críticos da moda do Distrito Federal, cada um 
acompanhava as novas tendências da estação.

Para Ana Cláudia Braga, que se apresentou pela primeira 
vez no maior evento de moda do Centro-Oeste, o balanço é 
positivo, pois foi o reconhecimento de um trabalho árduo de 
uma equipe que acreditou no potencial e não mediu esforços 
para apresentar a coleção na passarela. “Foi emocionante 
ver todos me aplaudindo, uma energia incrível estar diante do 
público e ter meu trabalho reconhecido”, salientou. 

Durante o evento, ainda foi lançado o catálogo de 
produtos da Paranoarte, publicação que reúne os produtos 
confeccionados pela ONG com o auxílio de artesãs de várias 
Regiões Administrativas do DF. A estudante do UNIEURO quer 
mais, ela explica que está em fase de implantação o Núcleo de 
Moda da Paranoarte, para que assim sejam comercializadas as 
peças produzidas através desse trabalho.

Ana Cláudia Braga  e  Aida Rodrigues



EXPEDIENTE:  Editor: Graciliano Cândido  -  Redação: Bruno Caetano e Zilene Feitosa  -  Design: Gisele Hildebrand

CIPA promove 
treinamento sobre 
prevenção de incêndios

Neste mês, a Brigada de Incêndio ministrou treinamento de 
prevenção e combate a incêndio para os membros da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) e convidados nas unidades Asa 
Sul e Águas Claras. O treinamento, com a duração de uma hora, teve 
como objetivo melhorar o conhecimento dos “cipeiros” e ensinar como 
proceder quando estiver numa situação de emergência. 

Ao longo do ano ocorrerão outras capacitações desse tipo, inclusive 
na unidade Asa Norte.

O Centro Universitário Unieuro, preocupado 
com o bom andamento das atividades dentro 
de suas unidades, criou a ouvidoria, que é 
um canal direto de comunicação entre o 

usuário e a instituição. A ouvidoria recebe solicitações, 
reclamações, críticas e sugestões de vários públicos 
(funcionários e alunos da instituição), e cabe ao setor 
cobrar as providências dentro do prazo estabelecido, 
para a melhoria do serviço.

O ouvidor é o colaborador Cézar Nunes, que tem a 
função de atender aos usuários, com ética, respeito e 
empatia, analisando as manifestações e perseguindo 
ações corretivas e preventivas internas, com vistas a 
promover a valorização dos serviços prestados. Ele 
explica que, a partir do momento em que recebe as 
notificações, tem um prazo de até 72 horas para dar um 

feedback ao usuário. “A maioria dessas notificações é 
respondida em até vinte e quatro horas. Mensalmente a 
ouvidoria elabora um relatório, apontando os focos das  
mensagens, áreas envolvidas, a unidade, quantidade 
por curso, visitas recebidas, telefones recebidos, entre 
outras”, explica o ouvidor.

Qualquer manifestação será muito bem aceita pelo 
departamento de Ouvidoria, que funciona na unidade 
Asa Sul, Avenida das Nações, Trecho 0, Conjunto 5, 
Brasília-DF, Bloco B, 2º andar, na sala da CPA (Comissão 
Própria de Avaliação), em frente à Pró-reitoria de Pós-
graduação Pesquisa e Extensão e do Comitê de Ética. 
Através do site do UNIEURO (www.unieuro.edu.br), 
o usuário pode enviar sua manifestação pelo guia de 
acesso rápido, nos serviços on-line. 

Comunidade do UNIEURO conta 
com canal direto de comunicação

O Curso de Revisão para o Exame de Ordem será iniciado no dia 30 de abril (sábado), das 8h às 13h no auditório 
da Unidade Asa Norte (916 Norte). É oferecido para os alunos do 7º ao 10º semestre, além de ex-alunos do UNIEURO. 
Garanta a sua aprovação na OAB, efetivando a sua inscrição e participando com assiduidade. O Curso visa promover 
uma visão geral dos principais tópicos de cada disciplina que consta no Edital. 
Nossa metodologia de estudo baseia-se na resolução de questões que já foram 
cobradas em provas anteriores da OAB e concursos públicos, as quais foram 
extraídas de farto material didático oferecido pela Editora Saraiva .

As inscrições serão feitas entre os dias 25/4 a 06/5, na Coordenação do 
Curso de Direito da sua unidade. AS VAGAS SÃO LIMITADAS !!!

UNIEURO promove Curso de Revisão para Exame de Ordem(OAB)


