


Profº. Willian Torres em visita
técnica às Instalações
Hidrossanitárias, com uma turma
do curso de Engenharia Civil do
Centro Universitário UDC. Vista do
pavimento técnico Hotel IBIS
Budget Foz do Iguaçu.
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A turma de Pedagogia fez
uma homenagem ao Profes-
sor Evandro Anderson da Sil-
va pela conquista do Título de
Doutor: "Obrigado por nos
ensinar que conseguimos
tudo nessa vida. Principal-
mente que nossos sonhos
podem ser realizados, o se-
nhor é uma grande prova dis-
so. Parabéns Professor Dou-
tor, que nunca lhe falte sabe-
doria, e que a cada dia possa
nos ensinar o que sabe de

O Curso de Administração da UDC Medianeira pro-
moveu um momento de conhecimento e descobertas
com a Palestra Programa de Marketing de Varejo NRF
Nova Iorque 2018, proferida pela Professora Elis
D'Alessandro que esteve presente, neste que é o mais
importante da área do varejo no mundo, e é organizado
pela National Retail Federation - NRF.

Toda programação da noite foi organizada pelos
acadêmicos do 7º período e coordenada pelas profes-
soras Elis D'Alessandro e Margarete F. Marcon.

Acadêmicos
homenageiam
Professor Doutor

melhor", Camila Pedroso Frei-
tas, acadêmica de Pedagogia.

A Coordenadora do Curso
de Pedagogia, Profª. Mestre
Claudimery Chagas comen-
tou a homenagem. "O reco-
nhecimento dos estudos
exaustivos e a dedicação do
professor Dr. Evandro  para
com a carreira docente por
seus alunos e alunas, profes-
sor dando um exemplo de
como vencer na profissão do-
cente. Um exemplo!"

Inovações de Marketing: tendências evolutivas
Para os acadêmicos organizadores do evento Andres-

sa, Géssica, Uriel, Jessilaine e Bruna, o evento teve como
propósito principal dar as boas vindas aos novos acadêmi-
cos e aperfeiçoar a prática profissional, momento oportuni-
zado para desenvolver as funções da Administração.

A Coordenadora do Curso Professora Mestre Margarete
F. Marcon ressalta que o evento transcorreu muito bem dentro
de todas as expectativas programadas. "Parabéns pela cri-
atividade de todos os acadêmicos envolvidos, pois realmente
desenvolveram um excelente trabalho!".

Professora Elis D’Alessandro Participantes
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V CONGRESSO
INTERNACIONAL DA
TERCEIRA IDADE

Depois de uma tarde de
práticas no Lar dos Velhi-
nhos, a programação do V
Congresso Internacional da
Terceira Idade se voltou para
a academia, mas ainda as-
sim, não ficou apenas nas
paredes do Centro Universi-
tário UDC.

As palestras proferidas
no Congresso foram trans-
mitidas ao vivo, via web, para
o representante da Associa-
ção das Universidades da
Terceira Idade na Bulgária,
Georgi Stankov, que as en-
caminhou para a rede de TV
da AIUTA. Georgi interagiu
com o evento no Brasil fa-
zendo perguntas sobre as
ações voltadas à Terceira
Idade no Brasil.

O Profº. PhD. François
Vellas da Universidade de
Toulouse é Diretor Científico
do Programa e Presidente
da AIUTA - Associação Inter-
nacional das Universidades
da Terceira Idade, falou das
ações da AIUTA para o turis-
mo cultural aos idosos e
apresentou um vídeo que
mostrou como será World
Senior Study Tours Tourism
Congress, entre os dias 24

e 26 de maio, em que a UDC
estará presente. "Neste
evento na China, vamos di-
vulgar a cidade de Foz do
Iguaçu. A ideia é que come-
cem a vir pessoas de lá, para

Durante a manhã, o Pró-Reitor do Centro Universi-
tário UDC, Profº.Dr. Fábio Prado entregou ao Profº.
PhD. François Vellas da Universidade de Toulouse
aquela que é a maior honraria que pode ser oferta-

da a um professor na Instituição, o título Honoris
Causa. "Esse é o maior título que a UDC já ofere-

ceu a alguém, antes do Dr. Vellas, apenas uma
pessoa havia recebido", comentou o Pró-Reitor.

Representante da Associação das Universidades da Terceira Idade
na Bulgária, Georgi Stankov

Profª Doutoranda Carolina Ellwanger

passar duas, três semanas
em Foz, realizando ativida-
des acadêmicas e conhe-
cendo os pontos turísticos da
cidade", comentou o Pró-
Reitor do centro universitário
Profº. Dr. Fábio Prado. "Foz
do Iguaçu é um dos destinos
turísticos mais visitados no
Brasil, portanto é muito im-
portante desenvolver o turis-
mo cultural para os idosos.
A AIUTA na China tem 7 mi-
lhões de estudantes, todos
possíveis candidatos a co-
nhecer a cidade", comple-
mentou Vellas.

Para finalizar a manhã de
palestras a Profª Doutoran-
da Carolina Ellwanger falou
sobre a percepção da vulne-
rabilidade do idoso analisan-

do a Constituição Federal,
partindo do princípio da dig-
nidade humana para que a
sociedade se torne mais hu-
manizada. "Muitas vezes as
pessoas imaginam que só
as pessoas que fazem par-
te das minorias precisam de
proteção. O idoso é vulnerá-
vel porque precisa de cuida-

Professora Doutora Deborah Ariza

Palestras também no Centro Universitário
Unidade Vila A.

dos especiais".
A última palestra do Con-

gresso foi com a Profª. Dra.
Deborah Ariza que falou das
alterações autonômicas e
cardiovasculares da doença
de Parkinson aos alunos da
área da saúde, no Centro
universitário Unidade Vila A.

SEGUNDA VEZ
NA HISTÓRIA
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Acadêmicos do Curso de Odonto-
logia do Centro Universitário - UDC vi-
venciaram uma atividade aplicando a
ferramenta RULA para avaliar o posto
de trabalho do dentista.

RULA é um método ergonômico
que investiga a exposição dos traba-

Acadêmicos de
Odontologia
avaliam posto
de trabalho do
dentista

lhadores aos fatores de risco associa-
dos ao membro superior, como postu-
ra, repetição, força e outros. RULA é
uma ferramenta que foi criada para
detectar posturas de trabalho ou fato-
res de risco que mereçam uma aten-
ção especial.

Acadêmicos do 5º pe-
ríodo de Medicina Veteriná-
ria participaram de uma
aula prática em uma pro-
priedade rural, local em que

Aula prática de Bovinocultura
realizaram todo o processo de
ordenha dos bovinos, além da
coleta de amostra de leite para
exames de cultivo, isolamento
bacteriano e teste de sensibili-

dade a antimicrobianos que, de-
pois foram encaminhados e de-
senvolvidos no laboratório de mi-
crobiologia do Centro Universitá-
rio UDC - Unidade Vila A.

O objetivo da aula foi reco-
nhecer a propriedade e as ne-
cessidades do produtor em re-
lação à assistência técnica ve-
terinária.
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O X Congresso Interna-
cional de Sustentabilidade do
Centro Universitário UDC em
parceria com a Universidade
de Toulouse na França e a
Acting For    Life trouxe a re-
flexão diversos assuntos que
envolvem políticas públicas e
meio ambiente.

A palestra de abertura foi
com o Professor PhD. Fran-

O X Congresso Internacional
de Sustentabilidade

Professor PhD. François Vellas

Engenheira Ambiental Luana do Pilar Machado

Engenheira Mestre Emilene de
Carvalho Lourenço

Engenheira Jessica Yuki de Lima Mito

çois Vellas sobre as altera-
ções climáticas e as ações
desenvolvidas pelo Progra-
ma Acting For Life. Vellas é
Diretor Científico do Progra-
ma e Presidente da AIUTA -
Associação Internacional
das Universidades da Tercei-
ra Idade. "É importante dis-
cutir as alterações climáticas
globalmente, além das
ações que a Acting For Life

desenvolve. Essas mudan-
ças são um problema global,
então devemos fazer essa
reflexão e incutir isso na cul-
tura dos jovens", declarou o
PhD.

A segunda palestra foi
com a Egressa do Centro
Universitário UDC, Engenhei-
ra Ambiental Luana do Pilar
Machado, que apresentou
aos participantes uma pales-

tra sobre o Saneamento
Ambiental em Unidades de
Conservação. "Esse é um
tema muito importante para
ser discutido entre os jovens
estudantes. A falta de sane-
amento gera tantos proble-
mas sociais, como ambien-
tais, financeiros e principal-
mente de saúde".

Os acadêmicos, de vári-
os cursos também assisti-

ram a palestras com a
egressa da UDC, Engenhei-
ra Mestre Emilene de Carva-
lho Lourenço sobre desenvol-
vimento sustentável e com a
também egressa da UDC,
Engenheira Jessica Yuki de
Lima Mito que falou de fon-
tes renováveis de energia e
o uso de biogás para a gera-
ção de energia elétrica, tér-
mica e combustível veicular.
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A parte prática do 5ª
Congresso Internacional da
Terceira Idade do Centro
Universitário UDC levou
cerca de 100 acadêmicos
e professores ao Lar dos
Velhinhos, onde todos pu-
deram interagir e trocar ex-
periências com os idosos.
Fizeram parte das ativida-
des: alongamento, desen-

V Congresso Internacional da
Terceira Idade no Lar dos Velhinhos

volvimento de Jogos Lúdi-
cos, tarde da beleza, plan-
tio de espécies ornamen-
tais em vasos, atividades
de equilíbrio e memória,
aferição de pressão, avali-
ação nutricional, contação
de histórias, oficina de fo-
tografia e muitas outras.

O Professor PhD. Fran-
çois Vellas falou sobre as

alterações climáticas e as
ações desenvolvidas pelo
Programa Acting For Life.
Vellas é Diretor Científico do
Programa e Presidente da
AIUTA - Associação Interna-
cional das Universidades
da Terceira Idade comentou
que a interação e a troca de
experiência entre estudan-
tes universitários e os ido-

sos é uma das mais ricas.
"A academia tem uma

boa estrutura teórica, cien-
tífica, mas temos que che-
gar até a realidade. Assim
como fazemos trabalhos
com bebês, jovens e adul-
tos, fazemos também com
a Terceira Idade. Nossas
ações passam de 4 mil
atendimentos gratuitos por

semestre nas Clínicas Es-
cola de Fisioterapia, Fo-
noaudiologia, Psicologia e
no Núcleo de Práticas jurí-
dicas. Nosso objetivo é
mostrar aos alunos a im-
portância de se doar. Ten-
tamos fazer uma integra-
ção com a comunidade".
Pró-Reitor Profº. Dr. Fábio
Prado.
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