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CAPA

CAMPEÃO! MINAS ICESP VENCE VITÓRIA
NO BRASILEIRÃO A-2
Defesa da goleira Kris decide a partida

Por Wallinson Leandro

J

ogo apertado teve a decisão nos
pênaltis. Após uma bela defesa de
Kris, o Minas Icesp partiu para o abraço
e então pôde comemorar a realização de
um sonho: ganhar o título de Campeão do
Brasileirão A-2. Os times se enfrentaram
no Estádio Abadião, em Ceilândia, nesta
quinta-feira (12).
Times decididos. Prontos para o
enfrentamento. Um jogo que só permitia
uma opção, ganhar ou perder, um
verdadeiro tudo ou nada. O primeiro
tempo começou com o Minas Icesp
comandando o jogo, com o maior número
de posse de bola, mas não conseguia
chegar ao gol, defesa do Vitória bem
atento não deixa sair um gol. No segundo
tempo, as equipes seguiram firmes e
decididas a levar o título para casa. Aos
33 minutos, Kris começa a mostrar que
na rede dela, bola não ia entrar e faz uma
defesa incrível do contra-ataque de Dan
e faz a torcida vibrar.
Jogo termina e decisão vai para os
pênaltis, Vitória perde um pênalti e Kris

defende o último chute que poderia
gerar algum resultado para as baianas.
Minas Icesp invade o campo e aos gritos
e choro elas comemoraram a primeira
vitória no campeonato nacional.
Vitória Albuquerque, camisa 10 do
time, comemorou emocionada. “Estou
sem palavras, é um título muito importante
para nós, estamos há seis anos lutando
para chegar aonde chegamos. O
brasileirão é nosso” disse aos gritos.
“É muita emoção, muita alegria,
porque conseguimos. Agradecemos
todo o apoio do Icesp que acreditou na
gente, nas nossas atletas, incentivando
os estudos delas, só temos a agradecer
a Deus e a todos os nossos parceiros”,
disse
Nayara
Albuquerque,
vice
dirigente.
No último jogo de semifinal contra o
3B Sports, de Manaus, elas venceram
com o empate de 2x2 e carimbaram o
passaporte para a primeira divisão do
brasileirão em 2019. O Minas Icesp está
na elite do futebol brasileiro.
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CAPA

NIP REALIZA XV SIMPÓSIO DE TCC E XII SEMINÁRIO
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Mais de 200 trabalhos de conclusão de curso foram apresentados

Por Wallinson Leandro

D

e 09 a 13 de julho, o Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisa (NIP),
realizou o XV Simpósio de TCC e o
XII Seminário de Iniciação Científica.
As defesas de TCC’s foram feitas na
unidade de Águas Claras. Mais de
260 alunos participaram.
Apresentar um artigo científico
não é nada fácil, ainda mais se ele
for o seu Trabalho de Conclusão de
Curso, o qual decidirá a aprovação
na graduação. A um passo para
conquistar o tão sonhado diploma,
Caio Lucas Moura, formando do curso
de Direito, apresentou TCC sobre
Dignidade da pessoa humana e meio
ambiente: a erradicação da pobreza
como uma questão socioambiental.
Para ele, apesar do tempo que se
dedicou ao artigo, não encontrou
muitas dificuldades para desenvolver
o trabalho. “Foi tranquilo mesmo
sendo um período difícil, mas reservei
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um tempo de pesquisa e me saí bem
com a aprovação da banca”, contou.
A Geiane Alves e o Wesley de
Oliveira, de Biomedicina, também
enfrentaram as bancas. Felizes,
comemoram a aprovação. “Estamos
muito felizes por termos conseguido. É
resultado de bastante desempenho”,
disse Geiane.
As meninas da Pedagogia, Denise
de Sousa e Erica Nascimento saíram
felizes da apresentação. Elas foram
aprovadas depois da defesa do artigo
que falou sobre Pedagogia Hospitalar.
“A apresentação foi tranquila,
apesar daquele nervoso inicial, mas
nos demos muito bem e estamos
aprovadas”, disse Denise.
Na quinta-feira (12), foi a vez dos
alunos da Iniciação Científica, foram
mais de 20 projetos apresentados por
alunos dos cursos de Biomedicina,
Direito, Enfermagem, Engenharia
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Civil, Medicina Veterinária,
Odontologia e Agronomia.
Luciane
Teixeira,
coordenadora do Simpósio
de TCC, explica como foi
a preparação para receber
alunos
e
professores.
“Desde o início do semestre,
começamos a preparar
o simpósio. E sempre
é um desafio novo para
nós, porque são muitas
pessoas envolvidas. Só
neste semestre, foram mais
260 alunos apresentando e
mais de 200 trabalhos de
conclusão de curso. Além
de nos organizarmos com
bastante
antecedência,
neste período, buscamos
também dar suporte aos
alunos e professores na preparação
dos trabalhos. O simpósio de TCC
e Seminário de IC representam uma
grande festa do conhecimento, é
o momento em que os estudantes
podem demonstrar todo conhecimento

adquirido no decorrer de sua
formação”, disse.
Cerca de 100 ouvintes também
acompanharam as apresentações
de tcc. Cada participante receberá
do NIP certificado com horas
complementares.
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ACONTECEU

FACULDADE ICESP LEVA PROJETO CUIDAR À
COMUNIDADE DO GUARÁ
Microempresários da região contaram com assessoria empresarial

Por Wallinson Leandro

N

o sábado (07), os moradores do
Guará tiveram uma manhã cheia de
atividades na cidade. A Faculdade Icesp
levou à comunidade o Projeto Cuida, na
Praça do Polo de Modas, com serviços
gratuitos de saúde como aferição de
pressão arterial, tipagem sanguínea e
teste de glicemia, para saber a taxa de
açúcar no sangue.
Os guaraenses contaram ainda com
outras atividades como orientação
psicológica, atendimento odontológico
que promoveu a saúde bucal e
prevenção de doenças. Quem passou
por lá participou da ginástica laboral e
testes de flexibilidade e avaliação da
pisada por profissionais da área.
Quem necessitava de alguma
assistência jurídica e não sabia como
mover uma ação na justiça pôde contar
com o apoio do Núcleo de Orientações
Jurídica (NPJ). Já empreendedores
da cidade também tiveram o apoio
do Núcleo de Práticas Contábeis e
da Assessoria Empresarial. Para a
criançada teve pipoca, algodão doce,
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pintura de rosto e muitas brincadeiras.
Thais Carla e o pai, Carlos Pereira,
foram aproveitar os serviços. Ela conta
satisfeita o atendimento que recebeu
dos alunos. “Para nós foi muito bom
porque pudemos aferir a pressão e
saber o tipo do meu sangue porque
eu não sabia. Eu também fiz o teste de
flexibilidade e vimos que preciso me
exercitar mais”, disse aos risos.
A Maria Socorro Alves também não
lembrava o tipo de sangue que tem. “Eu
gostei dos atendimentos, fiz todos e o
achei muito interessante o atendimento
para saber o tipo de sangue porque é
rápido e na hora”, elogiou.
Durante toda a manhã cerca de
300 pessoas foram atendidas com os
atendimentos de saúde prestados pela
instituição. Todos os serviços foram
feitos pelos alunos, sob a supervisão
de professores. Os cursos participantes
foram o Direito, Administração, Ciências
Contábeis, Pedagogia, Psicologia,
Enfermagem, Biomedicina, Fisioterapia
e Odontologia.

ESPORTE

PESQUISA: CURSOS DE BIOMEDICINA E ENFERMAGEM
REALIZAM EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA
Por Wallinson Leandro

N

a quinta-feira (12), os acadêmicos
dos cursos de Biomedicina e
Enfermagem realizaram uma exposição
de projetos de pesquisa no hall da
unidade de Águas claras. Todos os
trabalhos foram orientados pela prof.
Edney Gomes.
Alunos dos dois cursos se uniram
para desenvolver projetos com temas
que permitem a participação científica
das duas profissões. O grupo da
Jessica Luana e Monick Guerreiro, o
tema foi Aneroxia. Segundo Jessica
a ideia foi falar de uma forma mais
cientifica sobre o tema uma vez que
o distúrbio está sendo banalizado.
“Se a anorexia não for tratada direito,

ela pode trazer graves consequências
como a morte. Há muitos jovens como
nós com vários transtornos e viemos
com essa proposta de trazer esse tema
para o debate”, disse.
A Hellen Carvalho, escolheu como
tema do projeto a ação da vitamina C
no tratamento do melasma. O projeto
dela mostra os efeitos da vitamina c
no clareamento do distúrbio na pele da
pessoa. “Uma colega nossa sofre com
a discromia do melasma depois da
gestação e então surgiu a ideia. Como
não tem cura, mas sim tratamento,
temos como objetivo nos aprofundar
nesse tema para, quem sabe, descobrir
como eliminar o melasma”, contou.

BRASÍLIA RECEBE COLABORADORES DE TODAS
INSTITUIÇÕES DO GRUPO SOEBRAS
Os colaboradores do setor de
compras vieram ao CSC (Centro
de Serviço Compartilhado), que
funciona na nova unidade Aeroporto,
em Brasília/DF, para participarem
do curso de implantação do novo
sistema, que é integrado e conversa

com todas as unidades do país. A
partir de agora, o departamento
trabalha com o sistema Proteus/
Totvs, que substitui o Benner. Os
funcionários, responsáveis por cada
unidade, irão repassar as informações
às equipes.
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ESPORTE

TAÇA BRASILIA FUTSAL: ICESP BRASÍLIA VENCE
AJJR E SEGUE FIRME NA COMPETIÇÃO

O

Icesp Brasília enfrentou na noite
desta quinta-feira (12), no ginásio
da AABB, o AJJR. Após um jogo duro
contra o terceiro da tabela, a equipe
do Icesp Brasília conquistou mais três
pontos e segue firme na competição.
Mesmo com um início de jogo não
muito favorável, os meninos do Icesp
Brasília não desanimaram. Aos oito
minutos do primeiro tempo, o time
perdeu Matheus Praça, que foi expulso
após uma entrada dura no jogador do
AJJR. Um minuto depois, Iure, do time

adversário consegue uma infiltrada de
bola e abre o placar. Mas depois de
um contra-ataque, Artur empata para o
Icesp Brasília.
No segundo tempo, a equipe do
Icesp Brasília aumentou o volume de
jogo e com paciência, perto do fim,
em uma jogada trabalhada entre o
quarteto, Artur aproveitou o rebote
do chute de Nino e marcou mais um
no jogo, fechando o placar por 2x1.
Assim, a equipe soma nove pontos na
tabela.

COPA ICESP: Times se preparam para a final
Disputa pelo título ficou entre o Icesp e o Unidesc

D

epois de mais de 20 jogos, a equipe
de Educação Física (Unidesc) e
Colaboradores (Icesp) vão se enfrentar
no próximo sábado (14), na quadra de
esportes da Faculdade Icesp de Águas
Claras, para disputar o título de campeão
da I Copa Icesp de Futsal, a partir das 8h.
No último jogo (07), os dois times
empataram por 4x4. As equipes do
Direito (Unidesc) e Engenharia Civil vão
disputar terceiro e quarto lugares. Eles
também fecharam o último confronto
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Por Wallinson Leandro

com empate, 1x1.
Após a grande final, todos os atletas vão
participar da cerimônia de encerramento.
O idealizador do projeto, professor João
Marcelo Dantas, agradeceu a todos
os envolvidos. “Gostaria de agradecer
a todos pelo apoio e participação, em
especial à Direção, aos Coordenadores,
ao Cerimonial e à ASCOM e, claro, aos
jogadores pela dedicação às partidas,
que foram muito disputadas, mas sempre
com lealdade e espírito esportivo”, disse.

