
O UNIEURO promoveu simultanea-
mente em suas três unidades entre 
os dias 30 de maio e 01 de junho a 
Jornada Empresarial, onde foram 

e atividades para os alunos. Aproximada-
mente 90 % deles prestigiaram o evento. 
Com as salas cheias, os discentes tiveram 
informações de assuntos como: Finanças, 
Governança Corporativa, Logística, Inova-

-

Em mais um semestre letivo, a Jornada Empresarial contou com a participação de quatro coorde-
nadorias: Administração, Ciências Contábeis, Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão e o Centro de 
Tecnologia da Informação, que agiram de maneira integrada na concepção do evento. A  participação 
dos docentes foi fator preponderante para o sucesso da semana.

A coincidência da Jornada Empresarial com a Semana Jurídica, promovida pelo curso de Direito, 
permitiu a participação dos alunos também em palestras com debates focados em lavagem de dinheiro, 

ainda mais capaz de assimilar conhecimento e estabelecer dialéticas sobre abordagens diversas na área 
do saber.

Os coordenadores comemoraram o resultado da Jornada. Os cursos  Tecnológicos de Gestão, Ad-
ministração, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação, proporcionaram um conjunto de atividades 
intelectuais de dignidade acadêmica incontestáveis, mobilizando docentes e discentes além de alunos 
de outras faculdades que buscaram conhecer estes cursos através desta oportunidade.

“Agradecemos o empenho de todos os docentes e colaboradores administrativos pelo empenho e 
dinamismo e em especial ao curso de Direito que ao realizar a Semana Jurídica, neste mesmo período, 
possibilitou uma gama ainda maior de temas de grande importância aos cursos empresariais”, salientou 
o professor Kennedy Alecrim, coordenador dos cursos de gestão. 

“Certamente, a riqueza de produção e empenho de professores e alunos reforça, novamente, a cons-
tante  busca pela excelência, objetivo constante do UNIEURO”, emendou o coordenador do curso de 
Administração, Fábio Soares.
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A Semana Jurídica do UNIEURO, ocorrida entre os 
dias 31 de maio e 02 de junho, foi um sucesso. 
Com programação bem variada, os alunos 
puderam acompanhar debates, palestras, mostras 

evento serviu para mostrar a concentração de talentos 
que se encontra na instituição.

Em cada dia, aproximadamente 260 alunos participaram das atividades realizadas no auditório, além do 

de alto nível.  Para ele, mudar um pouco o formato da Semana, com convidados de outros estados do Brasil, será 
um estímulo aos alunos para que eles possam descobrir novos conhecimentos com apresentações cada vez mais 

A dica de leitura dessa semana é do curso de 
Arquitetura e Urbanismo. O professor Carlos Café 
lançou o livro  “A transformação do ‘lugar’ na arquitetura 
contemporânea”. A obra é consequência de um trabalho 
feito no mestrado do professor Carlos e conta com a 

arquitetura de Portugal, com o auxílio inclusive da 
embaixada portuguesa no Brasil.

A publicação é fruto de um árduo trabalho de seis 
anos. “O lançamento foi muito bom. Foi consequência 
das aulas que eu ministro sobre a Teoria e a História da 
Arquitetura e Urbanismo dos séculos XX e XXI”, destacou.

A obra pode ser adquirida na Livraria Belas Artes. 

.

A praça de alimentação da unidade Asa Norte do 
UNIEURO se transformou em um verdadeiro palco 
cultural. Alunos e professores do curso de Letras, inspi-
rados em grandes poetas, cantores e escritores, se apre-
sentaram para os colegas e o público da instituição. 

momento gostoso e proveitoso, que proporcionou não 
apenas um espaço de mostra de talentos, mas de 
celebração do incentivo pela paz e  pelo o amor, como 
declararam nas poesias e canções apresentadas.

A satisfação do público foi percebida pela participa-
ção nas apresentações. O aluno Hézio Teixeira, que 

com o resultado da atividade que despertou a atenção 
de alunos de outros cursos, inclusive de pedagogia, que 
foram convidadas para participar do sarau.

Dança, música, jogral 
e declamação de 
poemas marcaram 
Sarau de Letras

Professor Carlos Café em noite de autógrafos

Semana jurídica 
envolve alunos das 
três unidades


