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CURSO DE FISIOTERAPIA
REALIZA II SIMFISIO

CAPA

CURSO DE FISIOTERAPIA REALIZA II SIMFISIO
Por Wallinson Leandro

N

os dias 27 e 28 de novembro, os
alunos e professores do curso de
Fisioterapia participaram do segundo
Simpósio de Fisioterapia. O evento foi
realizado no auditório da unidade de
Águas Claras e contou com palestras e
minicursos.
No primeiro dia, pela manhã, eles
recebem os doutores Renan Costa, Paulo
de Moura e Guilherme Couto que falaram
sobre temas como ‘método busquet e a
relação contentor’, que é uma método
inovador da fisioterapia que busca fazer
um diagnóstico único e abrangente,
ele alivia tensões musculares e deixa
o corpo mais relaxado. Houve ainda
temas como, ‘tratamento do complexo
articular do ombro segundo a filosofia
osteopática’ e ‘método Mckenzie: como
funcionar?’
À noite foi realizada a cerimônia de
abertura oficial da II Simfisio. O encontro
ficou por conta do Dr. Thiago Rodrigues
que falou sobre Introdução à Terapia
Intensiva.
Último dia de simpósio é marcado pelo
aprendizado prático
Na quarta-feira (28), último dia do
Simpósio de Fisioterapia, os alunos

aprenderam na práticas com 12
minicursos, que foram divididos em
duas partes, seis para cada turno.
Os
temas
trabalhados
foram:
Noções básicas de atendimento préhospitalar (Aph), Iniciação à Liberação
Miofascial, Técnicas de Alongamento
em Cadeias Musculares, Fisioterapia
no Linfedema secundário ao tratamento
Oncológico, pela manhã. Abordagem
fisioterapêutica nas disfunções sexuais
femininas, Baropodometria Digital e
suas aplicações, Anatomia Palpatoria e
Noções de Acupuntura Estética Facial, à
noite.
Os quatro minicursos, de cada turno,
foram
realizados
simultaneamente
e atrelou teoria à prática. “O aluno
consegue aprender todo um conteúdo
teórico, inclusive com intervenções
práticas, pois trata-se de um minicurso
que dura toda a manhã. Ontem, eles
assistiram às palestras e hoje estão
colocando “a mão na massa”. Então,
dentro da afinidade de cada um, dentro
da escolha dele, eles vão se capacitando,
angariando conhecimento”, disse o
coordenador do curso, professor Arley
Andrade.
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ACONTECEU

FACULDADE ICESP LEVA PROJETO CUIDAR
AO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Por Wallinson Leandro

E

m apoio ao Novembro Azul, mês de
prevenção ao câncer de próstata,
a Faculdade Icesp leva ao Ministério
da Saúde diversos serviços de saúde e
assistência jurídica gratuitos nesta quintafeira (29). Atendimentos serão realizados
durante todo o dia para os servidores e
terceirizados do órgão.
Estão sendo oferecidos os serviços
de aferição de pressão arterial, tipagem
sanguínea, teste de glicemia, teste de
pisada e flexibilidade, orientações sobre
saúde bucal, orientações sobre os riscos
da automedicação e apoio em questões
judiciais para quem não tem condições
financeiras de pagar por um advogado,
além de esclarecimentos sobre o Código
de Defesa do Consumidor.
Na próxima edição do A Semana você
confere como foi esse dia de combate ao
câncer de próstata.

SOLIDARIEDADE: ACADÊMICOS DE PEDAGOGIA
PROMOVEM CAMPANHA DO AGASALHO

Por Wallinson Leandro

O

s acadêmicos do oitavo semestre de
Pedagogia estão promovendo uma
Campanha do Agasalho para moradores
de rua. Os alunos irão fazer uma ação
social com itens arrecadados no próximo
sábado (01/12), no Hospital Regional de
Taguatinga (HRT). Os estudantes vão
distribuir galinhada ao som de uma cantata
de natal e doar kits de higiene pessoal.
Erica Nascimento, graduanda que está
trabalhando no projeto, explica que a
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ideia foi da professora Patrícia
Matão. Ela comenta que
embora já exista ações como
esta, o curso deseja contribuir.
“[Nossa ideia é] promover a
interação de pessoas em caso
de vulnerabilidade. A gente ver
pessoas sem abrigo, sem uma
condição de vida e acabamos julgando.
Já sabemos que existem projetos que
atendem essas pessoas ou daquelas
que estão em espera de atendimento
no hospital, mas queremos contribuir
também”, contou.
Para quem deseja contribuir, as
doações podem ser feitas na Faculdade
Icesp de Águas Claras até quinta-feira
(29/11) ou entrar em contato através do
telefone 9.9131-2598 (Erica).

ACONTECEU

ALUNOS DE ODONTOLOGIA PARTICIPAM DE
AÇÃO SOLIDÁRIA

O

s alunos do terceiro semestre de
odontologia participaram de uma
ação pra lá de solidária na terça-feira
(27). Eles visitaram uma creche em
Águas Lindas do Goiás e orientaram

cerca de 200 crianças sobre saúde
bucal. Também doaram alimentos e kits
dentais para os pequenos. A professora
da disciplina de Saúde Pública, Karla
Daniela, foi a coordenadora da ação.

QUATRO CURSOS PARTICIPAM DO ENADE

N

o último domingo (25), os cursos
de Ciências Contábeis, Gestão
Financeira, Direito e Administração
fizeram a prova do Exame de Nacional de
Desenvolvimento do Estudante (Enade).

Os professores, coordenadores
e equipe de eventos da Faculdade
Icesp recepcionaram os enadianos no
local de prova com a distribuição de
kits.
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ESPORTE

BRASILIENSE DE FUTSAL 2018: MINAS ICESP
VENCE CRESSPOM DE GOLEADA

Por Wallinson Leandro

N

esta quarta-feira (28), o Minas Icesp
enfrentou o time do Cresspom, no
jogo de ida, no Ginásio do Cruzeiro, e
venceu de goleada por 15x0. Equipe
garantiu uma vaga na semifinal depois
de ter derrotado a Upis de 4x0 no último
jogo, na terça-feira (27).
O jogo de volta está marcado para o

próximo domingo (02/12), no Ginásio do
Cresspom, a partir das 9h.
Já as atletas do sub-20 vão disputar a
final do Campeonato Brasilense de Futsal
contra o time da Upis, nesta sexta-feira
(30). O jogo vai ser realizado às 10h30
no Ginásio da Portuguesa. O vencedor
ganha uma vaga para a Taça Brasil 2019.

COPA BRASÍLIA DE FUTSAL: EQUIPES DO
ICESP, QUE REPRESENTAM O GUARÁ E SIA
DISPUTAM TERCEIRO LUGAR

N

a terça feira (27), as equipes do Guará (time principal)
e SIA (Sub-20) não fizeram boas partidas e foram
eliminadas nas semifinais da Copa Brasília de Futsal. O
Guará perdeu para o Cruzeiro por 6 x 0. O SIA também foi
batido pelo Brasília por 4 x 2.
Os dois elencos realizam a decisão do terceiro lugar
no próximo sábado (01), às 11h no Ginásio do Sesc, em
Ceilândia.
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