
O dia temático no Águas Claras Shopping durante o Bazar Solidário começou 
cedo com a presença de várias crianças, que aproveitaram para contar histórias, fazer 
brincadeiras e interagir com as alunas de pedagogia. A pequena Lívia Ferreira, de 8 anos, 
não ficou parada um instante. Além de auxiliar na criação das histórias, dançou e cantou 
junto com as demais crianças. “Eu achei bem legal as músicas e as histórias”, declarou.

Enquanto os pais aproveitaram para fazer as compras, a criançada se divertia com 
os profissionais do UNIEURO. Ao longo do dia, três equipes se revezaram para interagir 
com os pequenos com muita diversão. A coordenadora do curso de Pedagogia, Sônia 
Veras, explica que o trabalho pedagógico evoluiu com o tempo e que as estórias antigas, 
que já vinham prontas, com finais fechados, passaram a ser estimuladas, e as crianças 
têm que raciocinarem e criarem personagens e ocorrências, uma técnica chamada 
socioconstrutivista. “O final das histórias é sempre surpreendente, não vem pronto. 
Nossos alunos, em formação, procuram contar estórias criativas, sensibilizando as crianças 
a também inovarem”, observou.

Dividindo o mesmo espaço, alunos e professores de farmácia fizeram atendimentos 
de saúde (aferição de pressão, teste de glicemia e dicas de saúde) para o público do centro 
de compras. A vendedora Maria Aparecida aproveitou para saber como estava a taxa de 
glicemia no sangue. “É interessante esse atendimento para prevenir outras doenças”, 
contou. Para a coordenadora do curso de Farmácia do UNIEURO, Viviany Nicolau Dias, 
a orientação é importante para alertar as pessoas sobre a necessidade do cuidado com 
doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de envolver os alunos na prática. 
“Essas ações sociais permitem uma maior interação com os pacientes, correlacionar os 
conhecimentos teóricos com a prática”, destacou.
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O professor mestre do Centro Universitário Unieuro, Renato 
André da Silva, será homenageado durante o 5º Intercâmbio 
dos Professores de Educação Física Sem Fronteiras – FIEP Brasil 
2011, entre os dias 25 a 27 de abril, em Brasília.

Renato André foi indicado pelos delegados regionais 
da FIEP no Distrito Federal para receber homenagem em 
reconhecimento por seu trabalho de conscientização dos 
estudantes da importância da ética profissional em Educação 
Física. O professor ficou surpreso com a homenagem, pois é um 
dos profissionais mais novos a receber esse reconhecimento. 

Na ocasião estarão presentes representantes de instituições 
de ensino superior, como o próprio UNIEURO, além de 
representantes do Conselho Regional de Educação Física.

A cerimônia ocorrerá no Auditório Central da Universidade 
Católica de Brasília - UCB, Campus Taguatinga, no dia 25 de abril 
de 2011, a partir das 19h30, com entrada  gratuita ao público.

Professor será 
homenageado em 
intercâmbio

O curso de ciências contábeis do Centro 
Universitário Unieuro recebeu, com muita satisfação, 
três estrelas no Guia do Estudante. Essa classificação é 
reflexo do investimento da instituição nas instalações 
das unidades e no corpo docente, extremamente 
qualificado, que atuam no curso.

O grande beneficiário desse trabalho é o aluno, que 
conclui a graduação e fica preparado para enfrentar os 
desafios do mercado de trabalho. 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
CONQUISTA TRÊS ESTRELAS 

NO GUIA DO ESTUDANTE

A dica de leitura dessa semana é do curso de Direito. 
Em sua quarta edição, o advogado e professor do Centro 
Universitário Unieuro, Rodrigo Palma, lança o livro História 
do Direito, pela Editora Saraiva. Em suas 248 páginas, a obra 
História do Direito e Direito Romano enfatiza as origens da 
disciplina que pesquisa e analisa os institutos jurídicos do 
passado, levando em consideração os grandes nomes da 
época, como Cícero, em Roma.

A obra pode ser adquirida na Livraria Belas Artes. Alunos 
da instituição têm 12% de desconto.D
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UNIEURO participa 
de congresso na 
Colômbia

O professor Carlos Domínguez, do Mestrado em Ciência 
Política e do Curso de Relações Internacionais do UNIEURO, 
participou, com apresentação de artigo científico do XII 
Congresso da Associação Latino-americana de Estudos 
Asiáticos e Africanos. 

O evento foi realizado na cidade de Bogotá, Colômbia, 
entre 23 e 25 de março de 2011. O professor Domínguez 
apresentou o artigo intitulado: Brasília, Lisboa e Washington 
diante da Independência de Angola (1975): Um estudo com 
fontes brasileiras. 

Resumidamente, o artigo explora as eventualidades e 
contradições que envolveram a independência de Angola, 
bem como acontecimentos subsequentes naquele país, 
utilizando como fontes documentação diplomática brasileira 
recentemente desclassificada em dois arquivos: o Arquivo 
Histórico do Ministério das Relações Exteriores e o Arquivo 
Nacional.

O Curso de Publicidade e Propaganda ganhou 31 
monitores LED 18.5”, além de datashow no teto, tela 
retrátil e suporte para CPU. Os novos equipamentos 
receberam as atualizações dos softwares (Photoshop 
CS5, Audacity, Indesign, Windows 7, entre outros 
programas de editoração necessários para o curso).

Já os cursos de Design de Interiores e Arquitetura 
e Urbanismo foram beneficiados com 30 novas 
máquinas, todas com o Autocad 2011 instalado, 
Windows 7, entre outros softwares necessários. A 
transferência do laboratório de informática do bloco 
B para o A foi feita para oferecer melhor espaço para 
os alunos e para que fique mais próximo do Núcleo 
de Tecnologia de Informação.

Além disso, está em fase de melhoria o serviço de 
internet. Com isso, ficará mais fácil a navegação em 
páginas eletrônicas, pesquisa e acesso a páginas de 
mídias sociais (youtube, twitter e facebook). 

A biblioteca recebeu investimento da ordem de 
R$ 420 mil para a compra de novos livros para todas 
as três unidades.


