ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIRP IRÃO
PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ZICO 10
Página 4

Inovações tecnológicas para altas produtividades em Cana-de-açúcar

Página 2

Informe
Agosto de 2017

Ano XIII

Nº 89

“Atualidades em oncologia veterinária'' é
o tema em discussão no 8º aniversário do GEPA

“Nutrição: da ciência
à mesa” é tema de
Congresso na UNIRP

Página 2

CINCO PALESTRAS E QUATRO
MINICURSOS MOVIMENTAM SIMPÓSIO
DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Página 3

Pós-Graduação promove
manhã de ginástica laboral na UUI

Página 4

Página 2

VETERINÁRIA PROMOVE PALESTRA SOBRE “DIREITO DOS ANIMAIS”
Página 3

Informe

2

AULA .....................................................................................
Pós-Graduação promove
manhã de ginástica laboralna UUI
A Profa. Natália Olivia Vivi, do Curso de MBA em Gestão
Estratégica de Negócios, irá ministrar aula referente ao
módulo Gestão do Estresse e Qualidade de Vida. Visando

proporcionar qualidade de vida por meio da ginástica
laboral, o Coordenador do Curso, Prof. Wagner Jacometi,
optou por tornar o convite extensivo aos alunos de PósGraduação e funcionários da UNIRP.
Data: 5 de agosto de 2017
Hora: 8h45min
Local: Pátio da Unidade Universitária I

CONGRESSO ...........................................................................
“Nutrição: da ciência à mesa”
é tema de Congresso na UNIRP
O IX Congresso de Nutrição do Noroeste Paulista e XIII Encontro
de Egressos da UNIRP, que acontece no final deste mês, vai
discutir o tema “Nutrição: da ciência à mesa”. Para isso, estarão
presentes, durante o evento, profissionais atuantes no mercado
e na área acadêmica.
Estão programadas 8 palestras referentes aos temas: Benefícios
do aleitamento materno para a mãe e o bebê; Vitamina D e ômega
3 no emagrecimento e ganho de massa magra; Me formei, e
agora?; Padrões de beleza e mídia; A importância do nutricionista de produção no processo de acreditação hospitalar; Bastidores
celulares e metabólicos no emagrecimento: por que o simples é
tão complexo?; Nutrição funcional e comer: uma relação de
conexão e autorrespeito.
Podem participar do Congresso alunos e profissionais dos cursos
de Nutrição e Educação Física.
Serão oferecidas 150 vagas e o investimento para participar é:

Congresso R$ 60,00, módulo Nutrição Clínica R$ 40,00 e
módulo Nutrição Esportiva: R$ 40,00
As inscrições são gratuitas e os interessados podem fazer suas
inscrições no site www.unirp.edu.br/eventos
Data: 28 a 31 agosto 2017
Hora: 19h30min às 22h30min
Local: Auditório da Unidade Universitária I

CURSOS .................................................................................
Inovações tecnológicas para altas produtividades em Cana-de-açúcar
Estão abertas as inscrições para o curso de extensão em “Inovações
tecnológicas para altas produtividades em Cana-de-açúcar” a ser
ministrado pelo Engenheiro Agrônomo, Doutor em Engenharia
Agrícola pela FEAGRI-UNICAMP, Supervisor de Mecanização da
AGROQUATRO-S, Engenheiro Agrônomo no Laboratório Nacional de
Ciência e Tecnologia do Bioetanol - CTBE - Campinas – SP, Dr. Sergio
Gustavo Quassi de Castro.
O curso contemplará 6 aulas (5 teóricas e 1 prática – visita
técnica) ministradas aos sábados, com carga horária de 8 horas
por aula, totalizando uma carga horária de 48 horas, distribuídas durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2017.
Inscrições no site: www.unirp.edu.br/eventos
Os participantes ampliarão seus conhecimentos sobre “Fisiologia da cana-de-açúcar: brotação à maturação”, “Mecanização na
cana-de-açúcar: qualidade e eficiência do plantio à colheita”,
“Nutrição e adubação da cana-de-açúcar: fonte, dose, época e
modo de aplicação”, “Pragas e doenças em cana-de-açúcar:
quais, como identificar e medidas de controle” e “Plantas daninhas e manejo de resíduos: relação palhada x daninhas e resíduos agroindustriais”.

A visita técnica - Teoria aplicada à prática: resultados, tem
saída prevista para às 5h retorno às 20h.
Data: Aulas 16/9 | 30/9 | 7/10 | 21/10 | 28/10 | 11/11/17
Hora: das 8h às 12h e das 13h às 17h
Local: Auditório da Unidade Universitária I
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PALESTRAS..............................................................................
Curso de Liderança e marketing pessoal
e profissional e Oratória na UNIRP
O Prof. Maurilio Lubeno vai ministrar o curso de ‘‘iderança e
Marketing pessoal e profissional’’ no período da manhã e no
período da tarde o curso de ‘‘Oratória’’ para alunos da UNIRP e
para a comunidade externa.
Com o propósito de orientar os interessados sobre a importância
dos conhecimentos em Liderança e marketing pessoal e
profissional, durante o curso serão abordados os temas: como
usar o marketing pessoal para obter sucesso profissional; as
chaves do marketing profissional, o que é liderar e como colocar
a liderança em prática; qual o papel do líder para a comunidade e
a sociedade e como motivar um grupo ou uma equipe de pessoas.
Para minimizar a tensão que precede o momento de falar em
público, durante o curso de Oratória, o Prof. Lubeno vai abordar
os seguintes procedimentos para uma apresentação de sucesso:
como preparar corretamente o que falar; como controlar o medo

de plateia, a ansiedade e o nervosismo; a melhorar a postura e
o gestual para enfatizar as ideias; os princípios gerais da
oratória, melhorando a performance; como evitar a monotonia e
a apatia da plateia; o uso correto do microfone, tornando-o um
aliado e as técnicas para falar melhor de improviso
Serão oferecidas 200 vagas para cada curso e o investimento é
de apenas R$ 35,00 cada curso ou R$ 60,00 aos interessados
em se qualificar nos dois.
As inscrições estão abertas as inscrições no site:
www.unirp.edu.br/eventos
Data: 18 de agosto de 2017
Hora: Liderança e marketing - pessoal e profissional das 9h às
12h e Oratória das 14h às 17h
Local: Auditório da Unidade Universitária I

“Atualidades em oncologia veterinária'' é
o tema em discussão no 8º aniversário do GEPA

Para comemorar o 8º aniversário do GEPA - Grupo de Estudo em
Pequenos Animais, do Curso de Medicina Veterinária da UNIRP,
alunos e professores programarão para discutir o tema
''Atualidades em oncologia veterinária''
O Prof. Dr. Andrigo Barboza de Nardi, Doutor em Cirurgia pela
UNESP de Jaboticabal, está convidado para proferir no primeiro
dia palestra teórica sobre “Cirurgia reconstrutiva”.
No segundo dia o Prof. Dr. de Cirurgia da UNIRP, Victor Rossetto, e
a Profa. Dra. de Clínica Médica da UNIRP, Talita Raposo, irão

proferir a palestra teórica e prática demonstrativa
“Criocirurgia”.
O investimento para participação dos alunos da UNIRP é de R$
50,00 e para o público externo R$ 70,00.
As inscrições estão abertas no site www.unirp.edu.br/eventos
Data: 15 e 16 de agosto de 2017
Hora: 13 às 16h
Local: Hospital Veterinário ''Dr. Halim Atique'' - Rodovia Br 153, km 69
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PARCERIA ...............................................................................

Escola de Futebol Zico 10 será lançada no
AC com a presença do craque
Atendendo ao convite da Direção do Rio Preto Automóvel
Clube o Coordenador do Curso de Educação Física da UNIRP,
Mercides Bento da Silva, e o Pró-Reitor Administrativo e
Financeiro, Sérgio Conti, deverão participar do lançamento
da Escola de Futebol Zico 10, onde o jogador e ídolo do
Flamengo e da Seleção Brasileira estará presente.
A Escola vai funcionar no clube de campo do Automóvel
Clube e, como parte da parceria, os alunos do Curso de
Educação Física da UNIRP irão participar de toda a
formação esportiva e educacional, desde o planejamento
das atividades ao desenvolvimento dos participantes.
Data: 3 de agosto de 2017
Hora: 20h
Local: Rio Preto Automóvel Clube – Avenida Alberto Andaló

SEMANAS ...............................................................................
Cinco palestras e quatro minicursos movimentam Simpósio de Ciências Farmacêuticas
Cinco palestras e quatro
minicursos abordando temas
de interesse dos alunos e do
público externo estão programadas no XVIII Simpósio de
Ciências Farmacêuticas e VII
Encontro de Egressos da UNIRP.
As palestras proferidas durante
o evento irão abordar os temas:
A atuação do farmacêutico na
farmácia clínica; Diagnóstico
laboratorial de sífilis; Atenção
farmacêutica: uma proposta em
drogaria; Atuação do farmacêutico na
indústria de cosméticos e Farmácia de
manipulaçãoveterinária.
Para aos minicursos serão

oferecidas apenas 25 vagas cada e
os temas a serem discutidos serão:
Tecnologia na produção de
queijos; Desenvolvimento de
formulações cosméticas faciais e
corporais; Uso do PRP na cicatrização de feridas crônicas;
Microdermoabrasão: uma opção
de renovação celular - peeling de
diamantes e ultrassônico.
As inscrições estão abertas no
site: www.unirp.edu.br/eventos
Data: 14 a 17 de agosto de 2017
Hora: 19h às 22h30min
Local: Auditório da Unidade
Universitária I

SIMPÓSIO ................................
Arquitetura e Urbanismo promove Semana na U.U.III

Palestras e mesa-redonda no Simpósio de Psicologia

Palestras e workshop com profissionais atuantes no
mercado de trabalho e no setor acadêmico irão movimentar
a Unidade Universitária III da UNIRP durante a XII Semana
de Arquitetura e Urbanismo que está sendo organizada
pela Coordenação do Curso e pelos alunos.
As inscrições devem ser abertas nos próximos dias no site:
www.unirp.edu.br/eventos.

O IV Simpósio do Curso de Psicologia da UNIRP terá como tema
neste ano "Diversidade ocupacional: os espaços da Psicologia
na contemporaneidade".
Durante o evento serão proferidas 16 palestras nos períodos
diurno e noturno e uma mesa-redonda onde será discutido o
tema “A Psicologia enquanto intervenção na realidade.
As inscrições podem ser feitas nos próximos dias no site
www.unirp.edu/eventos

Data: 21 a 23 de agosto de 2017
Hora: 8h às 12h e das 19h às 22h
Local: Unidade Universitária III da UNIRP

Data: 22 a 25 de agosto de 2017
Hora: 8h30min às 12h e das 19h às 22h
Local: Auditório da Unidade Universitária I da UNIRP
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...............................................................................
PALESTRAS
Veterinária promove palestra sobre “Direito dos Animais”

O professor Dr. Paulo Cesar
Baria de Castilho vai proferir a
palestra “Direito dos Animais”,
para os alunos professores do
Curso de Medicina Veterinária
da UNIRP.
A organização da palestra é da
professora Dra. Fernanda

Machado Regazzi e dos
alunos da graduação do Curso
de Medicina Veterinária e tem
como objetivo proporcionar
conhecimento sobre o tema
apresentando as teorias que
procuram explicar o motivo
pelo qual os animais devem

Os impactos para o “ser” e para o “ter” serão
discutidos em palestra na UNIRP

“Ser ou Ter: qual é a sua orientação básica e que resultados
você obtém?” é tema da palestra a ser ministrada pelo Prof.
Dr. Éder Paschoal Pinto, que vai abordar os impactos das
orientações para o 'ser' e para o 'ter', tanto na carreira
profissional, quanto na vida como um todo.
A palestra será no período noturno, serão oferecidas 200
vagas e as inscrições podem ser feitas no site
www.unirp.edu.br/eventos
Data: 4 de agosto de 2017
Hora: 19h
Local: Auditório da Unidade Universitária I

deixar de ser vistos como
"coisa" ou propriedade de
alguém para serem vistos
como pessoas dotadas de
personalidade jurídica. A
análise leva em conta a visão
do tema ao redor do mundo.
As inscrições são gratuitas e

os interessados podem fazer
suas inscrições no site
www.unirp.edu.br/eventos
Data: 21 de agosto de 2017
Hora: 9h30min e 20h30min
Local: Auditório da Unidade
Universitária I

Capacitação sobre
Biossegurança e esterilização
O Advogado, Cirurgião Dentista e Fiscal da Vigilância
Epidemiológica de São José do Rio Preto, Weber Munhoz
Ramires, irá proferir a palestra “Capacitação sobre
biossegurança e esterilização” para os funcionários e
professores do Curso de Odontologia da UNIRP.
O palestrante falará sobre o risco de contaminação por
doenças transmissíveis, a utilização adequada dos aparelhos,
a maneira correta de fazer esterilização e as técnicas de
proteção individual dos profissionais da área.
Munhoz também vai expor os protocolos que contém as normas
a serem seguidas para atender exigências da vigilância.
Data: 2 de agosto de 2017
Hora: 14h
Local: Auditório da Unidade Universitária I
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Escolha a UNIRP!

O sucesso

escolhe você!
PÓS-GRADUAÇÃO

15

cursos
presenciais
nas áreas de
ADMINISTRAÇÃO
BIOMEDICINA
DIREITO

34

cursos
a distância
nas áreas de

ENFERMAGEM
ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO/

ESTÉTICA E COSMÉTICA

CONTÁBEIS

FARMÁCIA

DIREITO

MEDICINA VETERINÁRIA

EDUCAÇÃO

NUTRIÇÃO

ESTÉTICA E COSMÉTICA

São cursos com a qualidade UNIRP

Inscreva-se

Informações:
0800-121500

Inscrições no site:
www.unirp.edu.br

