
Na segunda, terça e quarta-feiras desta semana, os 
calouros tiveram a aula inaugural em suas  respectivas 
unidades. Tanto pela manhã ou à noite os discentes 
foram recebidos pelo Pró-reitor de Graduação do Centro 
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 atividades acadêmicas. Depois da 
cerimônia no auditório, os alunos acompanharam os 
professores para a sala de aula.

Calouros têm primeiro contato 
com o Centro Universitário

UNIEURO news  ● Número 01  ●  Brasília 3 de março de 2011



PA
RT

IC
IP
E

A dica de leitura dessa semana 
é do coordenador Rafael Koifman, 
do curso Ciências Contábeis. A 
obra proporciona a cobertura dos 
aspectos mais relevantes da área 
contábil, abrangendo desde as 
noções de contabilidade geral até 
conhecimentos específicos, como 
os da contabilidade pública. Seu 
público-alvo é bastante amplo, 
incluindo desde o aluno que, no final do seu curso de 
graduação, deseja fazer uma revisão dos conteúdos 
ministrados ao longo do curso, passando pelo potencial 
candidato em processos seletivos, até o profissional que 
deseja ter uma obra de referência sobre a área contábil.

O livro está disponível na Livraria Belas Artes e custa  
R$ 65.00. Alunos da instituição têm 12% de desconto 
sobre o valor.

Ter um espaço tranquilo, aconchegante, informatizado, com acervo renovado, é 
uma realidade das bibliotecas do Centro Universitário Unieuro. Todos esses atributos 
são necessários para que os usuários que procuram o local possam aproveitar o espaço 
de maneira mais produtiva. Além da área de estudos comum, a biblioteca tem espaços para 
estudo em grupo, videoteca e baias com acesso à internet. 

Para este semestre foram liberados R$ 420 mil em investimentos na compra de novos livros para todas as três unidades. 
Além de melhorias nos computadores, novo sistema de empréstimos de títulos. “Todo livro tem no sistema a situação física, 
isso traz melhoria tanto para o aluno como para o controle da biblioteca”, explica Daniela Cussi Sanchez, coordenadora geral 
das bibliotecas UNIEURO.

Para a gestora do setor, a aquisição de novos livros vem para somar e atender ás exigências estabelecidas. “Todas as nossas 
bibliotecas estão de acordo com as diretrizes do MEC”, ressalta. Daniela destaca, ainda, que as unidades de estudo do UNIEURO 
são das melhores existentes nas universidades do Distrito Federal. “Nosso espaço é excelente, tem boa luminosidade e agradável 
para estudar”, completa.

Diariamente as três bibliotecas fazem aproximadamente 800 atendimentos. Mensalmente, esse número sobe para 18 
mil, que correspondem a empréstimos e devoluções. Entre livros, periódicos, projetos, monografias, fitas de vídeo e DVDs, as 
bibliotecas somam mais de 120 mil exemplares.

A biblioteca UNIEURO funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 13h.

Designado para prestar todo o atendimento relativo 
às situações acadêmica e financeira, o protocolo auxilia o 
discente na emissão de vários documentos, como declaração 
de escolaridade, emissão de carteira estudantil, assinatura de 
contrato de estágio, transferência de turma/turno, declaração 
de conclusão de curso, entre outros serviços.

Para a coordenadora do setor, Maria Thereza de Castro 
Rodrigues, o protocolo, conhecido como Central de 
Atendimento ao Aluno, tem a responsabilidade de informar, 
atender, fazer as solicitações dos alunos, negociar débitos, 
fazer cobrança, além de ser o setor que possui o maior fluxo de 
atendimento. “Os colaboradores são altamente capacitados 
para atender ao discente em qualquer situação”, observa.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 
8h às 21h30, e aos sábados, das 8h às 12h.

Amplo horário de 
funcionamento 
beneficia usuários 
da biblioteca 
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