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Os alunos do curso de administra-
ção e tecnólogos em recursos huma-
nos do UNIEURO acordaram cedo para 
participar de uma visita técnica à ci-
dade goiana de Anápolis. A partida da 
unidade Asa Sul foi às 7h. Uma breve 
parada em Águas Claras foi suficiente 
para completar as 48 vagas do ônibus e 
percorrer os 152 Km até o destino final.

Na chegada ao Distrito Agroindustri-
al de Anápolis, polo industrial farmacêu-
tico, alimentício, têxtil, automobilístico, 
de materiais para construção, os discen-
tes, acompanhados pelos professores 
Fábio Andrade, José Ataíde e Silvana 
Costa, visitaram três fábricas, entre elas a 
Isoeste Construtivos Térmicos, Plumatex 
Colchões e a Estrutural Estruturas Me-
tálicas. Nas empresas, o grupo foi rece-
bido pelos diretores, que apresentaram 
cada setor, o funcionamento e os detal-
hes da gestão da empresa.

Os alunos do UNIEURO tiveram a 
oportunidade de acompanhar a rotina 
do departamento de recursos humanos, 

no que diz respeito ao recrutamento 
dos funcionários, e de produção das 
organizações. Viram, passo a passo, o 
processo de fabricação de um colchão, 
desde a espuma, revestimento, costura 
até a embalagem e a triagem para a en-
trega do produto. 

Dentre os diversos assuntos aborda-
dos na visita, os alunos puderam desta-
car em comum, a logística das empresas. 
De acordo com a aluna do 7º período de 
administração, Leidiane Duarte Braga, 
essa área a interessou bastante, pois to-
das as empresas precisam desse serviço 
e que seja executado da melhor forma 
para chegar ao destino final dentro dos 
prazos estabelecidos. “É uma área que 
me identifico muito e tenho afinidade. 
A visita me despertou ainda mais o in-
teresse nesse setor”, explicou. Para o es-
tudante Maurício Francelino da Silva, a 
política de geração de empregos, trein-
amento e capacitação dos profissionais 
da Isoeste foi o que mais lhe chamou a 
atenção. “A empresa é compromissada e 

desenvolve um trabalho sério junto com 
os colaboradores e clientes”, contou.

Para o coordenador do curso de ad-
ministração, Fábio Andrade, as visitas 
técnicas, que proporcionam o conheci-
mento de “chão de fábrica”, contribuem 
para o desenvolvimento acadêmico-
profissional dos alunos. “As visitas per-
mitem um aprofundamento do conhe-
cimento, a colocação do aluno frente 
a aspectos efetivos de produção, or-
ganização, estrutura organizacional, 
logística, processos de busca pela quali-
dade, atendimento ao cliente, enfim, 
uma série de conhecimentos relaciona-
dos ao ‘saber’ do administrador de em-
presas”, destacou.

No retorno a Brasília, houve uma 
rápida parada no restaurante Jerivá 
para o lanche do grupo. O momento de 
descontração ficou a cargo do sorteio de 
brindes disponibilizados pelas empre-
sas, onde os alunos conversaram sobre 
as experiências e as atividades vivencia-
das ao longo do dia.

Com o pé na estrada
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Alunos do 7º período do curso de enfermagem 
realizam atendimento de saúde na Estrutural. São 
150 alunos das três unidades do UNIEURO, que 
se dividem em dois turnos, entre creches, escolas, 

posto de saúde e comércio, a fi m de conhecer a realidade da 
comunidade e poder prestar o serviço necessário. Esse projeto 
funciona há um ano e atende famílias carentes, cuidando 
da saúde das crianças, dos escolares e dos trabalhadores 
da cidade. Os alunos são monitorados por professores e 
preceptores de estágio que auxiliam e acompanham todas as 
atividades de extensão do curso. 

No posto de saúde são prestados serviços de todos os 
programas, como vacinação, saúde da mulher, saúde do 
idoso, aferição de pressão, glicemia, prevenção de DSTs 
(doenças sexualmente transmissíveis) e atualização do cartão 
vacinal. Além de diversas palestras educativas, como a de 
planejamento familiar. 

No comércio, os alunos agem em busca da saúde do 
trabalhador, que na maioria das vezes não tem tempo para 

se cuidar. Eles orientam, dão dicas, fazem exames básicos e, 
se necessário, encaminham para o posto de saúde. Tudo isso 
com o apoio do empregador. Também fazem visitas técnicas 
ao lixão, onde futuramente devem atender aos trabalhadores 
do local, que colocam a saúde em risco de contaminações. 

A professora e uma das coordenadoras do projeto, 
Poliana Nunes Gesteira, diz que é feito o maior número de 
atendimentos  possível. “ São atendidos mensalmente mais de 
680 pacientes, além de 20 curativos semanalmente e vacinas 
diariamente”, enumera.

ATENDIMENTO INFANTIL 

Os alunos de enfermagem desenvolvem diversos projetos 
em creches e escolas, juntamente com o acompanhamento 
de professores, direção e pais. Na Escola Classe foram feitas 
ilhas de atividades que funcionam pela manhã e à tarde com 
700 alunos, de cinco a onze anos de idade da 1ª à 3ª séries. 
As atividades coletivas englobam brincadeiras, consultas, 
interação e bate-papo com as crianças.

Atendimento 
humanizado para 
população da 
Estrutural

A dica de leitura desta semana é da coordenadora do curso de Gastronomia, Gabriela Andrade. O 
dilema do onívoro é focado na origem da comida, voltando ao passado, desde a trajetória do alimento 
até a sua origem. O autor faz uma análise bastante minuciosa dos rótulos e faz uma viagem até onde 
cada substância foi plantada.  Depois de um tempo, essa observação foi muito além das informações 
contidas nas embalagens dos produtos, ele visitou campos cultivados, pilotou tratores em milharais e 
fez questionamentos aos produtores para tornar cada processo bem mais transparente para o leigo.

A publicação, fruto de um grande trabalho sobre a alimentação, faz parte das listas dos melhores 
livros do ano, nas principais publicações americanas.

A obra pode ser adquirida na Livraria Belas Artes por R$ 49.90. Alunos do UNIEURO têm 12% de 
desconto sobre o valor.

Durante três dias, discentes de enfermagem puderam 
participar de várias atividades que trouxeram  subsídios 
profi ssionais para o ambiente acadêmico. O início do 
evento foi cedo, na unidade Águas Claras, com a presença 
da coordenadora do curso, Juliana Ferraz, e do pró-reitor 
acadêmico do UNIEURO, Edson Luiz Zangrando. “Eventos 
temáticos são necessários para que o profi ssional sempre 
esteja bem preparado para o mercado, que é cada vez mais 
exigente”, disse Zangrando.

Entre as várias palestras ocorridas na unidade Águas Claras, 
destacou-se a do Conselho Regional de Enfermagem, que 
abordou o código de ética do profi ssional e suas atualizações 
ao longo do tempo, sendo exposto ainda o trabalho 
desenvolvido pelo UNIEURO na Estrutural. Foram realizados, 
também, atendimentos a um grupo de idosos da região com 

testes de glicemia, aferição de pressão e integração (café da 
manhã, confecção de fuxicos e corte de cabelo).

As palestras, ofi cinas e debates foram evidenciados nas 
três unidades. Com a participação do Corpo de Bombeiros do 
DF foi possível conhecer o trabalho desenvolvido nas ações de 
socorrista. Além disso, foram debatidas as novas perspectivas 
de atuação do enfermeiro, da radiologia à unidade de 
hemodinâmica, além das diretrizes que regem a profi ssão.

Para a coordenadora do curso de enfermagem, Juliana 
Ferraz, a adesão dos alunos foi muito signifi cativa nas três 
unidades. “A Semana foi um sucesso.  O evento reuniu mais 
de 340 alunos. A participação efetiva dos professores, alunos, 
monitores e palestrantes foi fundamental para alcançar esse 
resultado”, contou.

Alunos participam efetivamente 
da Semana de Enfermagem
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