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UNOPAR participa da inauguração 
da Pediatria do Hospital N.S. do Carmo

As integrantes da equipe Unopar 
Polo Além Paraíba, Renata Ro-

cha (Coordenadora do Polo) e Bene-
dita Souza (Gerente SESI) estiveram 
presentes na inauguração da nova 
pediatria do Hospital Nossa Senhora 
do Carmo, no dia 19 de dezembro.

A pediatria recebeu, merecida-
mente, o nome de uma importante 
colaboradora social do hospital, a 
Auxiliar de Enfermagem Regina Apa-
recida S. Figueira. A obra foi feita com 
recursos próprios do Hospital, que é 
importante área de estágio para o 
polo Unopar.

Nas fotos, nossas representantes 
com a homenageada, o Enfermeiro 
Chefe, Welington dos Santos Madei-
ra, e o Provedor do Hospital, José Eu-
gênio Barbosa Sayegh.

QUER FAZER FACULDADE DE NUTRIÇÃO?
EM 2020, NO POLO DA UNOPAR ALÉM PARAÍBA, VOCÊ PODE!

020 chega mesmo cheio de 
novidades no pólo Unopar de 
Além Paraíba, no SESI. Você 

que sonha em cursar faculdade de 
Nutrição, já pode se inscrever para 
o vestibular 2020 e programar seus 
horários para cursar a faculdade à 
distância, com encontros presenciais 
uma vez por semana.

O  curso de nutrição a distân-
cia da Universidade Unopar EAD tem 
o objetivo de te capacitar a atuar 
com a orientação nutricional de pes-
soas em diversas situações, desde as 
que só procuram uma reeducação 
alimentar, pacientes em tratamento 
que necessitam de dietas restritas, 
até atletas que demandam um car-
dápio para maximizar o desempe-
nho físico.

Para alcançar esse objetivo, a 
graduação EAD irá te ensinar a pla-
nejar, desenvolver e acompanhar 
programas de nutrição, desde o le-
vantamento das necessidades nu-
tricionais de cada indivíduo, até a 
manipulação de alimentos e forneci-
mento de refeições balanceadas.

O apreço pela culinária e a curio-
sidade sobre a composição e valor 
nutricional dos alimentos são sim 
muito importantes para qualquer 
pessoa que queira cursar a  faculda-
de de nutrição a distância, mas por 
si só, não são suficientes.

É fundamental que você seja 
uma pessoa que goste de ouvir, seja 
atenta e tenha sensibilidade de en-
tender as prioridades e o momen-

to de vida de cada paciente. Outro 
ponto importante é gostar de ciên-
cias biológicas e da saúde, já que são 
conteúdos bastante abordados no 
bacharelado a distância.

O mercado do nutricionista vem 
se expandindo cada vez mais, graças 
à crescente busca das pessoas por 
estilos de vida saudáveis. Graças a 
esse crescimento, existem muitas 
oportunidades para profissionais 
qualificados, em diversos setores. 
Dentre eles, os principais são:

• Consultoria para restauran-
tes e lanchonetes;

• Planejamento de cardápio 

para o setor de indústria e 
serviços;

• Planejamento de cardápio 
em hotéis, spas, abrigos, es-
colas, e outros segmentos;

• Planejamento de dietas res-
tritas para pacientes de hos-
pitais e clínicas;

• Participação em projetos de 
criação de produtos alimen-
tícios na indústria e comércio

Vale à pena visitar o pólo, que 
fica no SESI, Ilha do Lazareto ou 
procurar informações pelo telefo-
ne 32.3466.1245 ou whatsapp 32 
99923.8266.

Casa do Papai Noel alegra os corações no centro da cidade

Eleições ACEAP elevem diretoria para o triênio 2020/2022

Foi inaugurada, no dia 14 de de-
zembro, a Casa do Papai Noel, 

na Casa da Cultura, centro de Além 

Fotos: Pedro e Valéria Rocha

Paraíba, uma iniciativa do ART 
ALÉM, núcleo do programa Empre-
ender, desenvolvido pela ACEAP 

- Associação Comercial e Empresa-
rial de Além Paraíba.

Com apoio do Governo Munici-
pal e do Departamento Municipal 
de Cultura, com apresentações 
culturais diversas e iluminação da 
Praça Elias Fadel Sahione, em par-
ceria com a ACEAP, o centro da ci-
dade entrou no espírito natalino, 
em 2019.

A entrada na Casa do Papai 
Noel foi gratuita e a iniciativa do 
ART ALÉM foi apoiada também 
pela Flor do Campo Móveis, Paro-
pas e Paulitex.

Foi realizada no dia 19 de de-
zembro, em segunda chamada 

e por aclamação a eleição da Dire-
toria ACEAP para o próximo triênio 
– 2020/2022.

Apenas uma chapa foi apre-
sentada à votação e ficou assim 
definida a nova gestão, manten-
do a Presidente Rosa Helena Melo 
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