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TRICAMPEÃ
ICESP CONQUISTA TÍTULO NO JUDF 2018

CAPA

COM A VITÓRIA EM CIMA DA UPIS, EQUIPE GARANTE
VAGA NA CONFERÊNCIA CENTRAL EM AGOSTO
Por Wallinson Leandro

É

TRICAMPEÃ!
Faculdade
Icesp
conquista mais um título nos Jogos
Universitários depois de um empate
de 2x2 em cima da Upis. As equipes
se enfrentaram na terça-feira (03), no
Ginásio do Colégio La Salle.
O jogo
O Minas Icesp encontrou o adversário
com outra proposta de jogo a fim de
arrancar a vitória, pois só assim, a
equipe levaria a decisão à terceira
partida. Elas começaram perdendo o
primeiro tempo por 1x0, mas encontrou
forças para o empate na metade do
segundo tempo, obrigando a equipe
da Upis usar o recurso do goleiro linha

para achar mais um gol 2x1. Com isso,
foi a vez do Minas Icesp usar do mesmo
recurso para empatar a partida em 2x2
e levar o tricampeonato do “jeitinho
minas de ser” faltando 20s para acabar
a partida.
A vitória dá ao time acesso à
Conferência Central em Agosto, aonde
reunirá os melhores times da região
Centro-Oeste pela disputa dos Jogos
Universitário Brasileiro.
Em 2017, elas chegaram à viceliderança da Liga do Desporto
Universitário (LDU), em Recife (PE). A
equipe da Icesp foi a primeira do DF a
chegar à final da competição.
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ACONTECEU

MEDICINA VETERINÁRIA: GRUPO DE PESQUISA
BOVINOCULTURA COMPLETA DOIS ANOS
Projeto já conseguiu reunir importantes profissionais da área

Por Wallinson Leandro

C

om o intuito de aprender na
prática e ter vivencia com o meio
animal, grupos de estudo foram
criados. Com este fim, o GPBOV,
Grupo de Pesquisas da Bovinocultura
foi criado em 2016, inicialmente,
sob a supervisão do Dr. Emanoel
Elzo e, atualmente, do MSc. Diogo
Leal. O grupo tem saídas de campo
que proporcionam aproximação do
acadêmico com a realidade de um
profissional veterinário.
Neste período, o grupo já
contou com algumas atividades
que cooperam a compreensão do
conteúdo dado em sala de aula. Eles
já tiveram palestras sobre distorcias
(problemas no parto da vaca), no
auditório do regimento de cavalaria
montada da Polícia Militar do Distrito
Federal, palestra sobre gestão na
pecuária, visitas à Embrapa, aula
prática sobre pecuária leiteira, visita
técnica ao frigorífico Nippobras,
na cidade de Formosa (GO), aula
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prática sobre descorna e castração
de bovinos entre outros.
De acordo com Marlos Dias,
aluno coordenador do grupo, os
estudantes já tiveram algumas
visitas e aulas práticas bastante
relevantes para a formação no
primeiro semestre deste ano.
“Buscamos aprender na prática
as várias áreas que um veterinário
que pode trabalhar. Já visitamos
frigoríficos, fabricas de laticínios,
aulas práticas de reprodução e já
recebemos as visitas da Secretaria
de Agricultura e do ministério da
agricultura que falaram sobre o
defesa agropecuária”, contou.
Há dois anos, o grupo começou
com apenas 12 alunos e já reuniu
70 discentes. Atualmente conta com
50 estudantes que todo semestre
se reúne em assembleia geral para
revisar o estatuto que rege o GPBOV
com o intuito de manter a seriedade
do projeto.

ACONTECEU

PESQUISA CIENTÍFICA: ALUNOS DE
FARMÁCIA EXPÕEM PROJETOS DE PESQUISA
Por Wallinson Leandro

N

a terça-feira (03), os acadêmicos
do curso de Farmácia realizaram
uma exposição de banners de Projetos
de Pesquisas realizadas junto ao
Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa
(NIP). Os estudantes foram orientados
pela professora Edney Gomes. As
apresentações foram feitas no hall da
unidade de Águas Claras, no período
noturno.
Os Projetos
Os projetos de pesquisa tiveram
alguns temas desenvolvidos como o
histórico e efeitos antibióticos da Copaíba,
a humanização como princípio da
assistência farmacêutica, a atuação do
farmacêutico na aplicação da acupuntura
e a dispensação de medicamentos em
drogarias comerciais.
No grupo do Edmilson Oliveira, a
ideia foi alertar os consumidores e os
profissionais farmacêuticos sobre a
venda de medicamentos sem prescrição
médica quando estes são obrigatórios.
“Nós trouxemos esse tema porque é
bastante comum algumas drogarias,
principalmente as menores, que não tem
fiscalização com tanto rigor como as
redes, dispensarem medicamentos sem
receita. Esta prática pode causar vários
problemas tanto para o paciente como
para o farmacêutico, que além de ferir o

código de ética, pode perder o registro”,
explicou.
Na acupuntura, o projeto teve como
objetivo esclarecer que o profissional
de farmácia também pode fazer usa
desta técnica em certos tratamentos,
prerrogativa garantida pelo Conselho
da classe. A equipe que desenvolveu o
projeto contou com a presença da Dra.
Feltya Rocha, farmacêutica e aplicadora
de acupuntura, que apoiou o grupo nas
pesquisas e nas dúvidas dos visitantes.
Segundo Feltya, os benefícios dessa
técnica milenar são diversos e muito
úteis. “Temos pontos positivos e muitos
resultados bons em várias patologias
relacionadas à coluna, problemas
emocionais entre outros. O uso da
acupuntura vem também não apenas
para tratamento da patologia instalada
no corpo, mas trabalha também como
prevenção de outras doenças”, comentou.
A coordenadora do curso de Farmácia,
prof. Anna Maly parabenizou os discentes.
“Deixo os meus parabéns a todos os
alunos. Os trabalhos estão maravilhosos,
orgulho da evolução científica deles”,
comemorou.
No dia 12 de julho, pela manhã, é a vez
dos cursos de Biomedicina e Enfermagem
realizar a exposição dos projetos de
pesquisa deles.
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ESPORTE

COPA ICESP DE FUTSAL: EQUIPE DO UNIDESC SE
DESTACA NO CAMPEONATO COM GOLEADA
Por Wallinson Leandro

O

destaque da terceira rodada da
Copa Icesp, no sábado (30), vai
para o time da Educação Física do
Unidesc. A equipe, que jogou em
casa, venceu de goleada em cima da
Medicina Veterinária (Icesp) por 9x2.
O time da Agronomia (Icesp)
também fechou mais uma rodada
com um placar bastante expressivo,
5x0 em cima da Aviação Civil. O
time dos Colaboradores venceu a
Fisioterapia (Unidesc) por 1x0, Direito
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(Unidesc) também fez 1x0 contra a
Fisioterapia (Icesp) e o Direito (Icesp)
venceu o time de Contábeis (Icesp)
com o mesmo placar.
Das equipes que se enfrentaram
na terceira rodada, o Direito (Icesp)
segue na liderança do Grupo 1 com
6 pontos e 100% de aproveitamento;
A Educação Física (Unidesc), após
a goleada, está na liderança do
grupo 3 com 6 pontos e 100% de
aproveitamento.

0x1
1x0
2x9
1x0
0x5

Direito
Fisioterapia
Educ. Física (Unidesc)
Fisioterapia (Unidesc)
Agronomia

ESPORTE

SONHO REALIZADO: MINAS ICESP ESTÁ NA
ELITE DO FUTEBOL BRASILEIRO
Por Wallinson Leandro

A

equipe do Minas Icesp realizou
mais sonho: chegar serie A1 do
Campeonato Brasiliense Feminino.
Após empate do jogo de volta contra
o 3B Sports, neste domingo (01),
em Manaus, elas alcançam elite do
futebol brasileiro; primeira divisão
em 2019.
Apesar de um jogo decisivo, elas
precisavam de apenas
um empate para chegar
na fase A. O 3B Sports
começou com tudo
e aos 36 minutos do
primeiro tempo Luana
marcou abre o placar
contra o Minas Icesp,
mas Novinha domina e
carimba o passaporte
do time aos 47 minutos
do segundo tempo
e fecha o jogo com
empate de 1x1.

Com o dever cumprido, elas
seguem agora para a grande final do
Campeonato Brasileiro Feminino A2.
Como as candangas tiveram melhor
desempenho, o jogo de ida contra o
Vitória (BA) está previsto para 8 de
julho, em Salvador. O jogo final (de
volta) está previsto para 11 de julho,
em Ceilândia (DF).
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FIQUE SABENDO

COLAÇÃO DE GRAU: JÁ ESTÁ ABERTO O PRAZO
DE SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE GRAU
Por Wallinson Leandro

A

solicitação de outorga de grau para
os formandos, do primeiro semestre
de 2018, já se encontra disponível nas
Centrais de Atendimento ao Acadêmico
e vai até 28 de julho. A cerimônia de
colação de grau está marcada para 23 e
24 de agosto e será realizada no Salão
Grande Oriente do Brasil, na 913 sul.
É importante lembrar que os
formandos ainda vão se encontrar, antes

da cerimônia de colação de grau, para
decidir os juramentistas, professores
homenageados e oradores de cada noite.
As reuniões estão marcadas para 02 e 03
de agosto no auditório da unidade do
Guará às 18h. No dia da reunião, haverá
prova da beca e produção de fotos, por
isso é importante que o formando vá
preparado para a sessão de fotos, no
que tange à vestimenta e à maquiagem.

Calendário de reuniões:
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FIQUE SABENDO

SIMPÓSIO DE TCC: INSCRIÇÕES PARA
OUVINTES JÁ ESTÃO ABERTAS

O

XV Simpósio de TCC e o
XII Seminário de Iniciação
Científica será realizado de 09 a
13 de julho na Faculdade Icesp
de Águas Claras. Para participar,
como ouvinte, os interessados
deverão
fazer
inscrição
no
site da instituição e, para ter

direito a certificado de horas
complementares, deverão assinar
lista de presença na recepção do
evento.
O Simpósio ocorrerá pela
manhã, de segunda a sexta, das
8h às 11h20. À noite, de segunda
a sexta, das 19h20 às 21h50.
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