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O primeiro semestre do

CIRCUITO
Circuito UNIFACS
UNIFACS
Lançado em março deste ano, o Circuito
UNIFACS encerra as atividades do primeiro semestre com um saldo de mais de
68 eventos realizados entres os meses de
março e junho. Nestes eventos contabiliza-se a participação de cerca de 5 mil

2ª Mostra de Saúde
No próximo sábado (19/06) alunos e
professores dos cursos de Enfermagem,
Fisioterapia e Nutrição vão participar
da 2ª Mostra Saúde na Comunidade
UNIFACS, que vai ser realizada no Campus Iguatemi.
Durante o evento, os graduandos vão
apresentar os resultados das ações
desenvolvidas nos Distritos Sanitários de
Itapagipe e Subúrbio Ferroviário, através do Programa de Integração Saúde
Comunidade (Pisco). Os representantes
dos distritos e das oito unidades de saúde
também marcarão presença.
O principal objetivo do Pisco é aproximar
os estudantes da comunidade, realizando
atividades como palestras, caminhadas,
exposições, dentre outras. Através deste

pessoas entre públicos interno e externo.
Até o fim deste semestre ainda acontecem
alguns eventos que fazem parte do Circuito UNIFACS. Acompanhe os próximos.
Para mais informações, acesse
www.circuito.unifacs.br.

Feira Tecnológica
programa, os professores e alunos compreendem a extensão do trabalho coletivo
a cada semestre. O Pisco visa o trabalho
integrado entre a saúde individual e coletiva, permitindo uma visão personalizada
e ampliada sobre o bem estar.

No último sábado, 12 de junho, os 30 melhores protótipos do Projeto Arhte foram
expostos na VII Feira Tecnológica, realizada
no hotel Fiesta. As equipes apresentaram
projetos envolvendo automação, mecânica, robótica, mecatrônica e materiais que
estão sendo desenvolvidos na UNIFACS de
forma a incentivar a inovação tecnológica e
o interesse pela engenharia e até a geração
de patentes tecnológicas. Foram mostrados projetos como a impressora Braille,
quadricópteros, braços robóticos, esteiras
rolantes, turbinas, robôs de sumo, dentre
outros. Todos os protótipos foram desenvolvidos por alunos do 1º ao 4º semestre
dos cursos de Engenharia Mecatrônica,
Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e
Engenharia de
Computação.

Mestrado em Administração
De acordo com parecer favorável, emitido pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o
Programa de Pós-Graduação em Administração Estratégica da
UNIFACS, agora se chama Programa de Pós-Graduação em Ad-

ministração, em nível de Mestrado.
O mesmo encontra-se com inscrições abertas. Informações:
www.mestradoadm.unifacs.br.

Universidade Salvador - UNIFACS

sertão na UNIFACS

Na semana passada, alunos dos cursos de
Gestão em Eventos, Publicidade e Propaganda, Relações Publicas, e Comunicação e
Marketing (presencial e EAD) promoveram a
3ª edição da Mostra de Eventos Promocionais. Várias atividades mobilizaram o Prédio
de Aulas 5 (Imbui) entre os dias 7 e 10.
Trio de Forró, literatura de cordel, quadrilha,
comida típica e exposição mostrando os
esportes radicais que podem ser praticados
no sertão. Assim foi o ambiente da Mostra
de Eventos. Porém, o clima da roça não foi
por causa das comemorações juninas. O
tema desta edição foi a “Cultura Sertaneja”.
“Nosso objetivo é aproximar ainda mais
nossos alunos da cultura popular”, explica
a coordenadora do curso de Gestão em
Eventos, Professora Ilka Carrera.
Os produtos e marcas de organizações
conhecidas do mercado nacional e até
internacional também tiveram espaço.
Empresas como Vivo, TIM e Adidas en-

Atividade de alunas durante a Mostra

viaram representantes para participarem
das palestras. Ainda foram apresentados
projetos interdisciplinares dos graduandos
do primeiro semestre do curso de Gestão
em Eventos. Mais uma vez a professora
Ilka ficou muito satisfeita com o desenvolvimento dos estudantes, que vem consolidando, cada vez mais, a mostra. “Todos
os eventos foram maravilhosos. Essa não é
uma avaliação só minha. Outros professores elogiaram muito”, finaliza.

Moda e sustentabilidade
Sustentamodabilidade. Esse foi o nome
escolhido pelos alunos do segundo
semestre do curso de Design e Gestão
em Moda para a exposição conceitual de
moda sustentável, que será realizada nos
dias 16 e 17 de junho no Campus Paralela (PA 9), a partir das 17 horas.
Com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o processo de preservação
ambiental e valorização de produtos
antes considerados como lixo, a primeira
edição da exposição terá a inspiração da
preservação dos oceanos, despertando a
atenção do público para a degradação da
vida marinha. O evento, que tem como
tema Além Mar, vai utilizar plásticos,
pneus e latas. O trabalho é o resultado
do projeto elaborado nas disciplinas Meio

Ambiente e Sustentabilidade e Desenvolvimento de Produto, sob a coordenação,
respectivamente, dos professores Luiz
Café e Maurício Portela.
De acordo com o professor Café, todos
os cursos de Graduação Tecnológica têm
a disciplina Meio Ambiente e Sustentabilidade, pois é um tema que não pode
ser desvinculado de nenhuma área. Para
a estudante Mariana Mota, a experiência
foi enriquecedora. “Foi muito importante
porque abriu a mente para a questão da
sustentabilidade. Não é mais admissível
que o profissional não leve em conta, em
seus trabalhos, a responsabilidade com o
ser humano e o planeta”, afirma.
O projeto já foi exposto no Shopping
Barra durante os dias 2 e 6 de junho.

Gente Gente Gente
 A professora Carina Flexor, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda,
participou do júri do 32º Profissionais do
Ano®, um dos maiores prêmios do mercado publicitário. O evento, organizado pela
Rede Globo de Televisão, aconteceu nos
últimos dias 7 e 8 de junho, em São Paulo.
 Em solenidade na Associação Comercial da Bahia, o professor Jair Nascimento
Santos foi empossado como Representante da Associação Nacional dos Cursos de
Graduação (ANGRAD) na Bahia.

 A professora Fabiana Lisboa Aragão,
dos cursos de Comunicação e Marketing
e Gestão de Varejo, participou como
palestrante do XII Encontro Estadual
dos Profissionais de Comunicação das
Cooperativas de Minas Gerais, nos últimos
dias 7 e 8 de junho na Sede do Sistema
Ocemg/Sescoop-MG, em Belo Horizonte.
A professora apresentou experiências
frente a cooperativas baianas e o seu
estudo nacional sobre marketing aplicado
a cooperativas.

Meeting de sucesso
Pela segunda vez o Meeting de Serviços
UNIFACS foi um sucesso. No último dia
11, os alunos do curso de Administração
puderam assistir às palestras e também
interagir com os convidados.
Para o evento, que teve como tema
Inovação em Serviços no Paradigma da
Economia da Informação: Empresa Século XX vs Consumidores Século XXI, foram
convidados representantes das seguintes
organizações: Caco de Telha Formaturas, Hospital Português, Tess Traduções,
Polícia Civil, Picoleishion- o vendedor
de picolé mais famoso do Brasil, Rádio
Metrópole e os Homens de Roxo da
Rádio Transamérica. Eles falaram sobre os
respectivos serviços que são prestados e
como estão investindo em ferramentas de
marketing e comunicação.
Marcelo Paulista, diretor da Caco de Telha
Formaturas, aém de explicar sobre os
serviços disponibilizados pela empresa,
deixou claro que na atual concorrência de mercado é essencial prestar um
bom serviço. Depois foi a vez de Valter
Barboza e Alan Evangelista, representantes da Polícia Civil, falarem acerca do
sistema de informação do órgão, que
utiliza tecnologias como o Google Maps
e a comunicação via smartphone. Após
as explanações, foi aberta uma rodada de
perguntas. O evento encerrou-se à noite
com os demais convidados.

Agende-se
 No dia 18 de junho, às 9h, o jornalista, professor e escritor Emiliano José
participa de debate sobre “Conflitos
entre Assessoria de Imprensa e Jornalismo”. O evento, promovido pelo curso
de Relações Públicas, será realizado no
Campus Paralela (Prédio 9).
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