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PRÁTICA: CLÍNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
ICESP OFERECE ATENDIMENTO EM ÁGUAS CLARAS
A CLÍNICA FAZ PARTE DO PROJETO ICESP SOCIAL, INICIATIVA QUE PRESTA DIVERSOS SERVIÇOS
GRATUITAMENTE E COM VALORES REDUZIDOS
Por Camila Carvalho

C

om o lema “a prática em
benefício dos animais”, a
clínica veterinária do Icesp está
em funcionamento desde 2013. O
objetivo é oferecer atendimentos
gratuitos e outros com baixo
custo. Por mês, uma média de
120 animais se submetem aos
diversos procedimentos médicos,
sob cuidados dos professores e
alunos, que estão cursando a partir
do quinto semestre.
De acordo com o coordenador do
curso de medicina veterinária, Luiz
Florêncio, diariamente, são atendidos
até dez animais nos períodos
matutino, vespertino e noturno. Por
semana, aproximadamente trinta
novos casos, 10 procedimentos
cirúrgicos, 10 internações, 45
retornos
e
ainda
demandas
inesperadas, as urgências. “A
clínica em Águas Claras tem muita

procura e isso é bastante positivo
para a comunidade, na questão
social, e para os acadêmicos, que
aprendem na prática, tanto na parte
técnica, como no emocional, em
que aprendem a se relacionar com
os pacientes e os donos deles”,
destaca.
A clínica possibilita que os
estagiários e alunos de veterinária
aprendam, na prática, sobre as
teorias que são ensinadas em sala
de aula. A estagiária Laiane Araújo
é aluna do décimo semestre, ela
falou sobre a experiência. “Tem sido
muito enriquecedor, tem uma rotina
de cirurgia alta e isso me inspira e
motiva ainda mais. Na Clínica do
Icesp, temos a oportunidade de
vivenciar na prática os conhecimento
adquirido em sala de aula” finaliza.
Para conseguir atendimento,
basta passar por uma triagem, no
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período desejado. Os serviços
ofertados incluem clínico de cães,
gatos e animais silvestres e exóticos,
cirurgias,
anestesias,
exames
radiográficos, ultrassonográficos e
laboratoriais.
Foi assim que o advogado Wolney
Lima conseguiu atendimento para
a sua cadela Poizé, uma fêmea
mestiça da raça shiba inu, de dois
anos de idade. Ele conta como
conheceu a clínica veterinária do
Icesp e porquê trouxe a Poisé para
uma consulta. “Eu estava à procura
de uma consulta mais barata e
pesquisando, descobri a clínica
do Icesp, o atendimento é muito
bom, fui bem atendido. Eu trouxe
porque estava suspeitando que ela

estivesse grávida de novo”, conta.
Poizé
passou
por
uma
ultrassonografia e o resultado é
que ela está esperando seis novos
filhotes. O tutor aguarda ansioso a
chegada dos novos membros da
família. “Ela é como se fosse da
família. Não é a primeira vez que ela
está grávida, mas estou muito feliz”,
declara.
A
sala
de
radiologia
foi
inaugurada em 2017 e possibilitou
realizar exames como o que a Poizé
fez com mais rapidez, acelerou os
diagnósticos e ainda possibilita
a realização de pesquisa/aula
interativa e oferece comodidade
aos tutores de animais atendidos
na clínica.

CINE ICESP
Por Rafael Lessa

O

Núcleo de Extensão (Next)
do Icesp realizou mais
uma edição do Cine Icesp, na
unidade do Guará. O auditório
se transformou numa sala
de cinema para a exibição
do filme Relatos Selvagens.
Participaram alunos dos cursos
de Administração, Marketing e
Ciências Contábeis. O projeto
foi mediado pelo professor
Henrique Neuto Tavares.
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PRÁTICA: ALUNOS DE FARMÁCIA FABRICAM
CERVEJA EM LABORATÓRIO DO ICESP
INICIATIVA APROXIMA ALUNOS DAS DIVERSAS POSSIBILIDADES DE ESPECIALIZAÇÃO
Por Rafael Lessa

Q

uem disse que estudo e cerveja
não combinam? No Centro
Universitário Icesp, a fabricação da
bebida paixão nacional, e terceira
mais consumida no mundo, depois
da água e do café, é prática de
laboratório. Trata-se de um curso
básico de produção, oferecido aos
alunos de Farmácia de todos os
períodos.
Já que o curso é básico, os
alunos veem um pouco de tudo. A
parte teórica começa com a história
da cerveja, os tipos que existem e
a presença da bebida no mercado.
Na parte prática, os alunos fazem
todo o passo-a-passo da mistura
de ingredientes. Depois aguardam
a fermentação, que dura entre 20 e
30 dias, e retornam ao laboratório
para fazer o envase e conhecer o
resultado da experiência.
De acordo com o professor
Guilherme Pinheiro, responsável
pelo projeto e quem auxilia os
estudantes na fabricação da

cerveja, a ideia é apresentar uma
das mais de cem áreas de atuação
do profissional de Farmácia.
Segundo ele, o intuito é ampliar
conhecimento sobre a importância
de farmacêuticos nos mercados
alimentício e de bebidas.
“Muitas pessoas não conhecem,
mas essa também é uma área de
atuação farmacêutica. Ficamos
presos a só conhecer a farmácia
hospitalar, a drogaria e o laboratório
de
análises
clínicas.
Mas
farmacêutico pode se especializar
em mestre cervejeiro e trabalhar em
pequenas fábricas artesanais e até
em grandes indústrias”, explica.
A aluna Marilene Santos, do
4º semestre noturno, classifica
a experiência como desafiadora.
“Já sou técnica de enfermagem,
mas queria sair da área hospitalar.
Sempre tive interesse nessa área
industrial, por isso o curso é
interessante para mim, sem falar no
meu apreço por cerveja”, diverte-se.
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ESCOLA AMIGA ICESP
Por Redação

CEILÂNDIA

N

esta manhã, o Centro Universitário
Icesp foi mais uma vez a campo
para unir teoria e prática. O Centro
Educacional 15, em Ceilândia, realizou
o Projeto de Orientação Profissional
(POP) e o Icesp esteve presente com
o projeto Escola Amiga. Participaram
os cursos de Fisioterapia, para
aplicar testes de flexibilidade; e de
Psicologia, para testes vocacionais
com alunos do ensino médio.

RECANTO DAS EMAS
Na quarta-feira (08), o curso de
pedagogia levou o projeto “minha
profissão, meu futuro” para os
alunos concluintes do programa EJA
(Educação de Jovens e Adultos), do
Centro de Ensino Fundamental 405,
no Recanto das Emas. Professores
e alunos de pedagogia do Icesp
esclareceram as dúvidas dos alunos.
A equipe de captação também
marcou presença e falou sobre os
demais cursos que ofertamos.

CANDANGOLÂNDIA

N

o Centro de Ensino Júlia
Kubitschek, em Candangolândia,
estudantes do curso de Enfermagem
fizeram uma palestra abordando
primeiros
socorros,sob
a
coordenação da professora Thalita
Oliveira, para alunos dos ensinos
fundamental e médio.
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O

Icesp esteve presente, também,
na Feira de Profissões do CED
03, no Guará. Durante a semana,
foram realizadas palestras de direito,
agronomia, engenharia civil e a
equipe de eventos, promoveu uma
ação do Vestibular Agendado 2019.

ESPORTE

BOLA NA REDE
Por Rafael Lessa

A

s jogadoras do Minas Icesp
venceram o time do Sport, no
Recife/PE, e conquistaram mais três
pontos na Série A-1 do Brasileirão
Feminino. O placar terminou 2x1,
com gols das brasilienses Neguinha
e Nycole.

Com a vitória, a segunda na
competição, o Minas Icesp permanece
na 13ª posição, com sete pontos
ganhos. O time volta a campo na
próxima quarta-feira (15), às 18h30,
contra o Araraquara, no estádio Fonte
Luminosa, em Araraquara/SP.
Valeu, meninas! Vamos em frente!
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Palestrantes

13 A 17
DE MAIO

Drª Helen Vale

Drª Vanessa Souto

13 de Maio
08h às 12h | 19h30 às 22h

Auditório Águas Claras

MATUTINO E NOTURNO

NO AUDITÓRIO DA

UNIDADE GUARÁ
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