
Na segunda, terça e 
quarta-feiras da última sema-
na, os calouros tiveram a aula 
inaugural em suas respectivas 
unidades. Tanto pela manhã 
ou à noite os discentes foram 
recebidos pelo Pró-reitor de 
G r a d u a ç ã o  d o  C e n t r o  
Universitário Unieuro, Edson 
Luiz Zangrando Figueira, 
coordenadores de cursos e 
professores da instituição.

A ocasião foi propícia 
para conhecer a estrutura do 
UNIEURO e iniciar as ativida-
des acadêmicas. Depois da 
cerimônia no auditório, os 
alunos acompanharam os 
professores para a sala de aula.

UNIEURO inicia semestre letivo
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UNIEURO inicia
curso de análises
clínicas e
farmacologia

Os alunos dos cursos de 
pós-graduação em análises 
clínicas e farmacologia foram 
recebidos para uma aula inau-
gural no auditório da unidade 
Asa Sul. Durante a solenidade 
estiveram presentes docentes 
dos dois cursos e o coordenador 
de pós-graduação lato sensu, 
Klecius Renato Celestino. A aula 
contou ainda com a presença do 
professor Jaime Rodrigues 
Júnior, que tratou da importân-

cia da capacitação profissional 
na área da saúde.

Muitos dos alunos que 
estiveram presentes já foram 
discentes da graduação do 
Centro Universitário Unieuro ou 
estudantes de outras instituições 
de ensino superior do DF. Todos 
estavam bastante esperançosos 
com a nova qualificação, a fim de 
conquistar novas oportunidades 
no mercado de trabalho.

Os cursos ofertados na 

pós-graduação ainda estão com 
matrículas abertas. Para este 
semestre estão abertos os cursos 
de: Pericia e auditoria ambien-
tal, Assistência e enfermagem 
UTI,  Nutrição esportiva,  
Administração pública, Revisão 
textual e gramática normativa e 
Métricas de software. Além dos 
cursos EAD: Arquitetura orien-
tada a serviços SOA, Engenharia 
de software, Gestão de projetos 
de software e Testes de software.

estudantes foram contratados.” De 
acordo com o coordenador, a 
expressiva contribuição do corpo 
docente foi fundamental para o 
êxito desse processo, devendo 
agradecer  aos  professores  
Rochester Gomes Alagia, responsá-
vel do Estágio Supervisionado e 
Prática do Ensino do curso e 
Roberto Nóbrega, responsável pelo 
acompanhamento de egressos do 
curso.

O resultado do prêmio será 
divulgado no dia 21 de novembro, 
durante a cerimônia dos Prêmios 
Santander Universidades. Como 
premiação, as instituições ganha-
doras receberão um troféu criado 
exclusivamente para a ocasião, o 
troféu "Destaque do Ano – Guia do 
Estudante". 

O Centro Universitário 
Unieuro participa da 2ª edição do 
Prêmio Destaque do Ano - Guia do 
Estudante, que faz parte do Prêmio 
Santander Universidades - Edição 
2011, concorrendo no aspecto 
empregabilidade. O prêmio tem 
como objetivo reconhecer as 
instituições de ensino superior 
(IES) que mais se destacaram nos 
últimos doze meses – de julho de 
2010 a junho de 2011 – em quatro 
aspectos do mundo acadêmico: 
parceria com o setor privado, 
educação a distância, empregabili-
dade e apoio à educação básica.

O UNIEURO concorre ao 
prêmio com o curso de Educação 
Física, entre as IES que desenvol-
vem os melhores projetos para a 
inserção de seus alunos no merca-
do de trabalho. O curso possui 
disciplinas de Práticas de Ensino e 

Estágio Supervisionado, que são 
combinadas pelas aulas práticas e 
teóricas.

O coordenador e professor 
do curso, Ramón Alonso Lopez, 
fala sobre a metodologia usada. “Os 
alunos aprendem a elaborar planos 
de aulas, estratégias de ensino e, 
logo após, começam a trabalhar na 
elaboração e aplicação das mesmas, 
sendo supervisionados por um 
professor do centro de estágio, 
tanto no ambiente escolar como no 
extraescolar.” 

Ramón fala ainda sobre os 
resultados alcançados pelos alunos. 
“O nível de empregabilidade no 2° 
semestre de 2010 foi excelente. 
Dezoito foram contratados para 
trabalhar no Colégio Marista e dois 
no La Salle. Os resultados nas 
academias (alunos de 8º semestre) 
são ainda superiores, todos os 12 

Educação Física concorre a
prêmio Destaque do Ano

EXPEDIENTE:

Editor: Graciliano Cândido
Redação: Meiriely Barros

Design: Agência Idea


	Página 1
	Página 2

