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CAPA

#MIGS: CAMPANHA DO VESTIBULAR ICESP TEM
COMO MOTE A AMIZADE
Por Rafael Lessa

T

em da infância, da escola, da rua
onde mora ou morou, do trabalho,
das redes sociais, da igreja ou do
parque. De todo tempo e lugar da
nossa história, trazemos conosco um
amigo.
A Amizade desperta emoções,
proximidade,
comoção,
alimenta
apreço. É sobre esse sentimento de
grande afeição e simpatia que o Centro
Universitário Icesp está enfatizando na
campanha de vestibular do segundo
semestre de 2019.
Um fato interessante levou à escolha
do tema: é a amizade que tem colocado
o Icesp entre os líderes de captação de
alunos. Isso mesmo, de acordo com
levantamento feito pela instituição, em
muitos anos, a maioria das pessoas que
se inscrevem no vestibular e depois se
matriculam em um curso superior são
indicados por amigos que já estudam
na casa.
Layane Cavalcante, aluna de
Farmácia diz que não hesita em indicar
o Icesp aos amigos. “Acho que amizade
é isso, dividir coisa boa. Tudo bem que
amigo é para todas as horas, mas na
hora de indicar algum serviço, a gente
só indica o que acha bom, né?” explica
Layane, informando que tem vários
amigos estudando em diversos cursos,
todos indicados por ela.

Iara Caroline, uma das amigas
indicadas por Layane, é a mais nova
caloura do curso de Farmácia. “Fazer
esse curso era um sonho adormecido e
despertou depois que minha amiga me
incentivou a fazer o vestibular. Depois
da prova, ela me levou para conhecer
as salas e laboratórios e só aumentou a
minha ansiedade pelo início das aulas.
Já conhecia o Icesp pelo facebook e
sei que tem ótima avaliação no MEC,
conta Iara Caroline, revelando estar
curiosa para as aulas de fabricação de
cerveja.
De acordo com Lindiane Reis,
gestora de comunicação e marketing
do Icesp, em tempos de amizades
cibernéticas, o gesto de convidar e
conviver com um amigo real na mesma
instituição de ensino superior é prova
de dedicação recíproca. “Precisamos
compartilhar o que se tem de melhor
na vida com aqueles que nos fazem
bem”, avalia.
Um vídeo teaser produzido pela
Assessoria de Comunicação já está
veiculado nas redes sociais do Icesp
e, em breve, mais peças publicitárias
estarão nas mais diversas plataformas
de comunicação. “O nosso convite é:
vamos compartilhar o nosso melhor
investimento”, convoca Lindiane.
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NO ICESP

ALUNOS DE FARMÁCIA VISITAM CFF E ASSISTEM
À PALESTRA SOBRE POSSIBILIDADES DE
ATUAÇÃO NA PROFISSÃO FARMACÊUTICA
Camila Carvalho

N

esta quarta-feira (05), os alunos
do primeiro semestre matutino e o
quinto semestre noturno do curso de
Farmácia visitaram o Conselho Federal
de Farmácia. O acadêmicos estavam
acompanhados da coordenadora do
curso, Ana Maly Leão. Eles assistiram a
uma palestra sobre as áreas de atuação
na profissão durante a faculdade,
ministrada pelas farmacêuticas Vanessa
Nogueira Leite e Carolina Oliveira.
O Conselho Federal de Farmácia é o
órgão máximo da categoria e tem como
missão a valorização do profissional
farmacêutico, visando a defesa da
sociedade.
A coordenadora de Farmácia, Ana
Maly Leão, falou sobre como a visita
ao órgão ajuda o aluno a pensar sobre
sua atuação no mercado de trabalho.
“As aulas extraclasse são importantes
para que o estudante conheça todas as
possibilidades de atuação na profissão
farmacêutica durante a faculdade e tenha
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contato com diferentes profissionais
farmacêuticos em diferentes áreas de
atuação”, disse.
O aluno do quinto semestre noturno,
Flávio Pereira Silva, diz que a aula externa
proporciona uma nova forma de obter
conhecimento. “Como estudantes de
farmácia, é importante ir a campo, sair
um pouco do âmbito da faculdade para
buscar novos conhecimentos e conhecer
nosso Conselho”, disse.
Para a aluna do primeiro semestre
noturno, Bruna Porto, a visita foi uma
experiência única que permitiu conhecer
todas as funcionalidades do Conselho.
“Nós conhecemos cada setor, visitamos
as salas, vimos o que cada pessoa
faz, conhecemos o que é e o que faz o
CFF e até setores que nunca ouvimos
falar como o Centro de Informações de
Medicamentos. Ficamos apaixonados.
Isso é motivador. Saímos motivados a
continuar o curso e seguir essa profissão
que é maravilhosa”, conta.

NO ICESP

REFORMA TRABALHISTA É TEMA
DE PALESTRA NO GUARÁ
DESEMBARGADOR DO TRT DA 2ª REGIÃO FALA SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
Por Rafael Lessa

O

auditório do centro Universitário
Icesp no Guará ficou lotado, na
noite de ontem (03), para assistir
à
palestra
do
desembargador
Sérgio Pinto Martins, convidado da
coordenação do curso de Direito para
falar sobre a reforma trabalhista: o que
é, qual seu teor e as consequências da
legislação modificada.
A reforma de 2017 alterou 100 artigos
na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT). Sendo um número amplo de
mudanças que envolvem contribuição
sindical, banco de horas, demissão,
descanso, férias, gravidez, custas e
honorários e outros temas, uma palestra
não seria suficiente para esgotá-los. O
desembargador, então, deu ênfase à
análise de pontos positivos e negativos
no que diz respeito a salários e
remunerações.
“Falarei sobre os pontos principais e
as consequências, o que ela trouxe de
concreto, como a diminuição do número
de processos em virtude de alguns

aspectos que foram modificados na
reforma”, afirmou Sérgio Pinto Martins,
antes da apresentação.
O evento também foi aberto aos
alunos de Ciências Contábeis. “Nada
melhor do que uma explanação
sobre Reforma Trabalhista com uma
autoridade no assunto. Foi bom
porque além de apontar as alterações,
ele ainda faz a análise da mudança”,
avaliou a aluna Gleise Silva.
Palestrante
Sérgio Pinto Martins é desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
da 2ª Região. É Bacharel em Ciências
Contábeis, em Direito e em Ciências
Administrativas, com especializações
em Direito Empresarial e em Direito
do Trabalho. Tem mestrado em Direito
Tributário e doutorado em Direito do
Trabalho. Possui mais de 50 obras
individuais e dezenas de obras coletivas
e artigos científicos publicados. Já foi
advogado militante e juiz.
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“A MAGISTRATURA EXIGE EMPATIA. TEMOS QUE SAIR DO
GABINETE PARA COMPREENDER O FENÔMENO SOCIAL.”
PRIMEIRA PALESTRA DE DIREITO NO CAMPUS AEROPORTO DEBATEU SOBRE A
MULTIDISCIPLINARIDADE E DESAFIOS DA PROFISSÃO
Por Camila Carvalho

N

esta
quinta-feira
(06),
os
alunos do primeiro semestre
de direito, do campus aeroporto,
assistiram à palestra “Os Desafios da
Magistratura”, do juiz Fábio Francisco
Esteves. Ele falou sobre os desafios
que os calouros enfrentarão em toda
a trajetória do curso e como devem se
preparar desde o início da faculdade
para conseguir ser um profissional
qualificado no futuro.
O juiz e professor universitário
também falou da sua trajetória para
se tornar um magistrado. Segundo
ele, aquela velha máxima de que
o aluno é quem faz a escola, ainda
vale nos dias atuais. “Eu estudei
em uma faculdade que não tinha
muitos recursos. Minha turma ficava
em salas de aulas de uma escola
pública, cedidas pelo governo porque
a faculdade não tinha campus. Não
tinha biblioteca. Os alunos faziam
“vaquinha” e compravam livros, cada

5

um ficava dois dias estudando com
os livros, depois passava para o
próximo. Eu entrei para a faculdade
com toda aquela boa expectativa e
acabei ficando frustrado no início,
mas não deixei isso me abalar. Hoje,
não temos mais desculpas, existem
muitos recursos. Ontem mesmo
assisti à uma palestra no YouTube
com professores da Universidade
Yale”, relata.
Ele conta que desde a faculdade,
começou a estudar para a carreira de
juiz. Após concluir o curso, conciliou
os estudos para o concurso com o
trabalho como bancário, trabalhando
nove horas por dia, estudando aos
finais de semana. Após dois anos,
foi aprovado. “Quando conto isso,
as pessoas já têm a “síndrome do
gênio”. Acham que sou “cabeção”
e que jamais aconteceria com elas,
mas não é verdade, tem que ter
dedicação”, enfatiza.

NO ICESP
O tema central da palestra foi
sobre como a multidisciplinaridade é
muito presente no direito e de como
a profissão exige uma formação
sociológica do aluno. “Não podemos
entender o direito como um conjunto
de caixinhas separadas uma das
outras. O direto é uma coisa só. Nós
que nomeamos as coisas. Um bom
profissional tem que compreender
que o direito é um fenômeno
interdisciplinar.
Estamos
numa
sociedade extremamente complexa e
o direito é um fenômeno crítico e deve
ser específico para cada hipótese.
Os grandes debates atualmente é
como produzir certezas no direito
porque trabalhamos com princípios,
antigamente, a norma que dava
sentido ao fato, hoje, o contrário. Isso
é irreversível. Não podemos retornar
ao trabalho artesanal: regra, fato e
sentença. Hoje, a complexidade exige
do profissional a mesma condição”,
disse.
Para o magistrado, os alunos
precisam se conscientizar sobre a
importância da graduação, que os
cinco anos em sala de aula exigem
muitas leituras e compromisso. “Se a
faculdade apertar os cintos do aluno,
ele desiste, sai da faculdade, vai
buscar outra que não faça. O direito
exige muita leitura, temos que buscar
por técnicas de estudos, criar hábito.
Isso é fundamental”, alerta.
Em relação a carreira de

magistratura, o palestrante deixou
claro que para trabalhar como juiz, o
profissional precisa, sobretudo, ser
empático. “O juiz tem que ter empatia
das causas sem tomá-las para si.
A Magistratura exige, sobretudo,
empatia. Tenho que conhecer e
entender o problema das pessoas.
Temos que sair do gabinete para
compreender o fenômeno social”,
finaliza.
O aluno Marcus Júnior falou
como a palestra agregou para o
entendimento da carreira. “Eu achei
a palestra muito interessante para
a gente entender como funciona a
carreira e para focar na preparação
acadêmica durante esses próximos
anos”.
A palestra foi organizada pela
professora da disciplina Oficina
Jurídica, Nayara Santana. “A disciplina
de Oficina Jurídica, presente na nova
grade curricular, existe com o intuito
de ministrar aos alunos do primeiro
semestre conhecimento acerca do
exercício das carreiras jurídicas.
A fim de congregar e harmonizar
teoria à prática, a coordenação e eu
procuramos desenvolver atividades
que despertam ainda mais a paixão
desses alunos ao universo jurídico.
A adesão dos alunos foi incrível e eu
me sinto feliz em poder aproximálos e incentivá-los a tornarem-se, de
fato, apaixonados pelo que fazem,
assim como eu sou”, disse.
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TERCEIRA EDIÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE FITOTERÁPICOS É
REALIZADA EM ÁGUAS CLARAS

N

a segunda-feira (04),
foi a realizada a terceira
edição da exposição de
Fitoterápicos, do curso de
Fisioterapia. A edição deste
ano contou com o tratamento
de ventosa, auriculoterapia
(tratamento que estimula
pontos específicos do pavilhão
auricular para aliviar dores e/
ou tratar problemas físicos
e psíquicos). Além disso,
comidas, como brigadeiro de hortelã,
também estavam sendo oferecidas
ao público e diversas outras plantas
de tratamentos fitoterápicos.

O
professor
da
disciplina
de Aspectos Antropológicos e
Sociológicos Aplicados na Saúde,
MauroTrevisan, foi o responsável pela
realização do evento.

ESPORTE
SUB 20

O Brasília Futsal/Icesp deu mais
um passo na corrida pelo título
do campeonato sub-20 de 2019.
A rapaziada venceu a equipe do
Cresspom/Mauá com o placar de 5x1
e gols dos craques Kairo, Richard e
Pedro Henrique.

A equipe sub-17 do Brasília Futsal/
Icesp entrou em quadra para
enfrentar o Tigres e levou a vitória
em cima do adversário pelo placar
por 3x2. Essa conquista levou a
garotada para a próxima fase da
Liga Candanga de Futsal.

TAÇA BRASÍLIA

BSB FUTSAL

A equipe adulta do Minas/Icesp
venceu por 9x0 o time Aruc/
Capital, na segunda rodada da
Taça Brasília de Futsal 2019. Na
mesma rodada, as meninas do Minas
Icesp, categoria sub-15, empataram
com as jogadoras do APCEF/DF.
A competição é organizada pela
Federação Brasiliense de Futebol de
Salão (FEBRASA).
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SUB-17

O time Brasília Futsal/Icesp fez sua
estreia no 20° Campeonato de Futsal
Brazlândia, enfrentando a equipe da
AJJR/APB, no Ginásio de Esporte
Espelho D`Água. A partida foi tensa
e bastante disputada, terminando
empatada em 1x1, na noite de terça
feira (4/6).

