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Inglês Intensivo
Centro de Idiomas UNIFACS abre turmas intensivas a partir de abril
Para ampliar as possibilidades de quem quer
aprender inglês ou melhorar a fluência na
língua, o Centro de Idiomas da UNIFACS
está abrindo, a partir do dia 28 de abril,
turmas do seu curso intensivo de inglês, que
seguirá o mesmo conteúdo programático
do curso regular, mas com carga horária de
4 horas semanais, condensando a duração
de cada nível em cerca de 2 meses.
Segundo o coordenador de Extensão da
UNIFACS, Professor Luciano Pena, o curso
intensivo é mais uma opção para as pessoas
encaixarem o estudo do idioma nas suas
rotinas de atividades. E ele ressalta que o estudante não precisa ficar engessado apenas
em um formato. “O curso pode ser feito de
maneira híbrida e a opção por cursar turmas
regulares ou intensivas poder ser refeita a
cada nível, a cada semestre”, explica.
Professor Pena também destaca o respaldo metodológico dos cursos de inglês do

Centro de Idiomas UNIFACS, que utiliza
material didático da Cambridge University
Press, além de professores treinados com
a metodologia desenvolvida pela editora.
“Trata-se de um sistema de ensino de línguas que é atestado e reconhecido mundialmente que chegou à UNIFACS através
de uma parceria internacional da Laureate
com a Cambridge”.
Além do ensino presencial em sala de aula,
os alunos também contarão com apoio
de aprendizagem em ambiente virtual da
Cambridge. As turmas intensivas serão oferecidas nos três turnos, de segunda à sexta e
aos sábados, nos campi da UNIFACS. Mais
informações pelo telefone (71) 3461-3293
ou no site extensao.unifacs.br, onde podem
ser feitas as inscrições. Todos os cursos do
Centro de Idiomas da UNIFACS são abertos
também para o público externo.

Aberto o Circuito UNIFACS 2012
Um público de 250 estudantes e professores lotou o auditório do Campus
Iguatemi, no último dia 28, para assistir
à abertura do Circuito UNIFACS 2012.
Durante o evento foi apresentada uma
série de palestras enfocando o empreendedorismo, tema em destaque na
programação deste ano do Circuito. A
Pró-Reitora de Graduação, Professora Fátima Ferreira, abriu o evento destacando

Evento reuniu cerca de 250 estudantes e professores para
falar sobre Empreendedorismo

o papel da Universidade no estímulo ao
espírito empreendedor. “O sonho é ideia
por trás do desejo. Para realizar esse
sonho e concretizar o desejo, precisamos
nos instrumentalizar com o conhecimento. Esse é o papel da Universidade”, afirmou. Os presentes puderam conhecer um
pouco mais sobre a Agência de Inovação
UNIFACS, criada para estimular e fomentar o desenvolvimento de novos projetos
empreendedores dentro da Universidade.
O evento teve ainda a apresentação
da trajetória de sucesso dos empresários Manuela Rossi Rey e Felipe Sica e
contou com uma palestra proferida por
analistas do Sebrae, que deram orientações sobre como abrir uma empresa
e apresentaram a edição de 2012 do
Desafio Brasil. Também marcou presença
no evento o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da UNIFACS,
Professor Leonardo Teixeira.

CIRCUITO
UNIFACS

EXPOREVESTIR 2012
Na próxima quinta, 12 de abril, o panorama geral da Feira Internacional de
Revestimentos, a Exporevestir 2012, vai ser
tema de palestra que o curso de Design
de Interiores promove para estudantes e
profissionais da área e também de Arquitetura. Quem aborda o tema é a Professora
Maria Julia Sperandio Faria. A palestra está
marcada para as 10h30, na sala 117 do
Campus Rio Vermelho (Prédio de Aula 6).
PEDAGOGIA
O seminário Pedagogia: do Projeto
Político Pedagógico às experiências de
formação acontece no dia 11 de abril,
a partir das 19h, no Polo Santo Antônio
de Jesus. O evento terá a presença das
coordenadoras do curso, Claudia Torres e
Tereza Fagundes. O seminário é aberto ao
público e a entrada será mediante doação
de uma lata de leite em pó.
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infraestrutura e segurança

Visando melhorar ainda mais o
atendimento às necessidades de sua
comunidade acadêmica, a UNIFACS
está promovendo melhorias na
infraestrutura dos prédios, a exemplo
da parceria firmada com a empresa
PareCar, que disponibilizará 400 vagas de
estacionamento para os estudantes do
Campus Rio Vermelho, distribuídas nos
três períodos do dia. Segundo Judison
Lopes, Diretor de Operações da UNIFACS,

“além das medidas de infraestrutura,
a UNIFACS irá contratar mais fiscais de
rua, o que, com certeza, aumentará a
segurança do seu alunado, professores
e colaboradores”, afirmou. Além disso,
Lopes informa que foi instituído um
comitê de segurança, composto por
alunos, professores e especialistas na área
de segurança pública com o objetivo de
discutir o tema e propor uma série de
ações a serem implementadas a partir do

Estudantes de Engenharia aprendem técnicas da BMG
Uma oficina realizada na última semana
apresentou a estudantes dos cursos de
Engenharia da UNIFACS as técnicas de
Business Model Generation (BMG), uma
ferramenta utilizada para avaliar os riscos
de negócios inovadores através de uma
metodologia que pode ser cumprida
rapidamente. “Trata-se de uma técnica
de geração de modelos de negócios que
pode ser muito útil às empresas que os
alunos criam para desenvolver seus protótipos. O objetivo é tentar prever quais são
as ideias com mais chance de sucesso”,
conta o Professor Thomas Buck, que
ministrou a oficina.
A proposta foi capacitar os alunos a
executar a técnica de geração do modelo
de negócio e depois fazê-los exercitar a
metodologia com seus próprios proje-

Estudantes de Engenharia participam da oficina de BMG

tos. Segundo o Professor, essa é uma
ferramenta muito aplicada no mundo da
tecnologia por conta da velocidade com
que os negócios se renovam nessa área.
“Planos de negócios são mais indicados
para empresas estabilizadas que desejam
expandir suas atuações. Já a metodologia
BGM se volta mais para negócios atrelados a projetos que não chegaram ainda
a ser desenvolvidos ou que estão em fase
de prototipação”, afirma.
BMG – Nos últimos 5 anos, a técnica da
geração de modelos de negócios tem
se consolidado como uma ferramenta
importante no universo dos negócios relacionados a tecnologia. “Temos exemplos
de empresas no Brasil que alcançaram
faturamentos elevados já no primeiro
ano de atividade, como é o caso do Peixe
Urbano e da Dafiti. Geralmente são cases
liderados por jovens que trabalham bastante e souberam desenvolver uma ideia
para chegar ao sucesso rapidamente”,
conta o Professor. Segundo ele, a ideia da
oficina é também ajudar os estudantes a
traduzirem esse espírito para as suas realidades. “Queremos fazê-los perceber que
histórias assim não acontecem apenas em
São Paulo ou Nova Iorque, mas podem
acontecer em Salvador também e a Incubadora de Negócios da UNIFACS está aí
para dar o suporte necessário”, finaliza.

mês de abril. “Entre as medidas estão o
reforço do efetivo de vigias no entorno
dos prédios, a ronda motorizada, a
intensificação da iluminação de áreas
externas e a instalação de novas câmeras
de segurança e catracas de acesso”.
A estratégia de segurança inclui ainda
articulação com a Policia Militar, através do
acompanhamento das ações e do diálogo
contínuo por melhorias de segurança nas
regiões onde estão instalados os campi.

UNIFACS sedia reunião
para Copa de 2014
No último dia 4, a UNIFACS sediou a terceira reunião do Plano de Relações Públicas
para a Copa do Mundo de 2014 – Salvador, que está sendo elaborado pela Prefeitura a Municipal de Salvador em parceria
com o Conselho Federal de Profissionais de
Relações Públicas (CONFERP). O objetivo é
pensar estratégias para gerar benefícios locais com a passagem da Copa pela capital
baiana. O encontro aconteceu no auditório
do Campus Costa Azul e teve a presença
mais de 50 profissionais, muitos deles
professores e diplomados da instituição.
“A UNIFACS sempre participou de momentos importantes para o desenvolvimento
do nosso estado. Acolher essa reunião
é mais uma iniciativa da instituição para
com projetos que visam beneficiar nossa
região”, afirmou a Coordenadora do curso
de Relações Públicas da UNIFACS, Verena
Alcântara. A reunião foi conduzida pelo exCoordenador dos cursos de Comunicação e
Marketing e Relações Públicas da UNIFACS,
Eliezer Cruz, que é o atual assessor chefe
da Secretaria de Cultura de Salvador.

Grupo do CONFERP se reuniu na UNIFACS

Gente Gente Gente
Instituto Teotônio Vilela no Fiesta Convention Center. O evento também recebeu
o ex- Secretário Nacional de Segurança
Pública, coronel José Vicente da Silva Filho,
e o delegado da Policia Federal Fernando
Francischini, responsável pelas prisões de
Fernandinho Beira-Mar, Juan Carlos Abadia
e do contrabandista Law Kin Chong.
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 No dia 29 de março, o Professor do
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU) da
UNIFACS e Coordenador do Observatório
de Segurança Pública da Bahia, Carlos
Costa Gomes, participou do evento
Segurança Pública na Bahia: desafios e
perspectivas, que foi promovido pelo

