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ALÉM PARAÍBA TERÁ BIOMEDICINA, EM 2020 ART ALÉM leva o

A

POLO UNOPAR ABRE CURSO DE BIOMEDICINA

s novidades do Pólo da
Unopar Além Paraíba não
param. Em 2020, o pólo
abre o curso de Biomedicina e realiza o sonho de muitos
que gostariam de ingressar na
profissão, mas não podem sair
da cidade ou região.
Para se dar bem na faculdade de biomedicina, é importante ter predisposição para a
pesquisa avançada, gosto pela
leitura, visão analítica e dinamismo para estudar, compreender o cenário científico e atuar no campo da saúde humana.
Também é importante que o
estudante desse curso a distância seja paciente, organizado e
saiba trabalhar em ambientes
colaborativos. Outra característica fundamental é o interesse
pela inovação, já que as inovações científicas são constantes
nesta área.
O biomédico está habilitado para atuar
em análises clínicas, em bancos de sangue,
em hospitais, laboratórios e órgãos públi-

cos de saúde. O mercado de trabalho para
estes profissionais é amplo e segue em
constante expansão, diante dos avanços da
biomedicina.
Com aulas presenciais uma vez por se-

mana, o aluno tem tempo para
estudar e trabalhar, sem perder
em nada a qualidade de um
curso presencial. Destacando, é
claro, o laboratório de ponta instalado no pólo de Além Paraíba.
Entre as diversas áreas que
a Biomedicina abrange temos:
coordenação e execução de
exames de imagens; análise de
resultados de exames clínicos;
manipulação de microrganismos na área de biotecnologia;
genética forense; análises microbiológicas para empresas
de saneamento básico e ambiental; biomedicina estética;
desenvolvimento e implementação de políticas de saúde pública visando ao combate e à
prevenção de doenças; pesquisa científica nas áreas de células-tronco, biologia molecular,
nanotecnologia, entre outras.
Vale à pena visitar o pólo, que fica no
SESI, Ilha do Lazareto ou procurar informações pelo telefone 32 3466.1245 ou whatsapp 32 99923.8266.

Papai Noel à Terra do Santo

Na tarde de
10 de dezembro, o
ART ALÉM, núcleo
de artesanato do
programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP,
realizou uma festa
para as crianças da
Escola Rotary Clube terra do Santo.
O núcleo se
empenhou em buscar doações para que o Papai Noel
levasse presente a todas as crianças
da Escola, que ficaram muito felizes
com tudo. Cachorro quente e refrigerantes doados pela ACE e um bolo

feito gratuitamente pela Jussara,
com doações do próprio grupo e de
padrinhos tornaram a tarde ainda
mais gostosa. Com o apoio da ACEAP
e dos padrinhos, que fizeram a doação dos brinquedos, o ART
ALÉM alegrou
o natal dos alunos da Escola
Rotary e fecharam o ano com
chave de ouro,
envolvidos em
alegria e solidariedade.

EMPRESÁRIOS DO VILA SOU MAIS VOCÊ ILUMINAM A VILA E RECEBEM O PAPAI NOEL
Na noite de 06 de dezembro, a Vila
Laroca recebeu a visita do Papai Noel.
Numa iniciativa das empresas Drogaria Mineira, AP Clothes, Além dos Pés,
Drogamais, Padaria Luzitana, Rob’s by
Dadaça, Dadaça Kids e Armazém Lê
Gourmet, que compõe o Vila Sou Mais
Você, núcleo do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP, a Vila
ganhou uma iluminação e trouxe o Pa-

pai Noel para alegrar a noite de inauguração. Mesmo com chuva, a criançada compareceu e ficou encantada com
o Papai Noel.
Com o apoio da ACEAP, do programa Empreender e do Governo
Municipal, os empresários do núcleo
demonstraram que é possível realizar
ações através da união e do empreendedorismo. A cidade agradece!

ACEAP PARTICIPA DE ENCONTRO COM EMPRESÁRIOS EM VARGINHA

N

os dias 05 e 06 de dezembro, a Presidente e a
Gerente Executiva da ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, respectivamente Rosa Helena e Alina Gomes, estiveram
em Varginha, participando de um encontro entre
o conselho empresarial da Zona da Mata e o do

Sul de Minas, realizado pelo grupo UNIS.
Na ocasião, elas visitaram o Porto Seco de
Varginha, conhecendo centro de distribuição da
Boticário e todo seu sistema operacional automatizado. Lá também funciona o faturamento e
o controle de qualidade da empresa. No dia 06,

o grupo assistiu a uma palestra sobre o mercado financeiro, com o jornalista e cientista social
William Waack.
Mais uma oportunidade de integração e troca de informações na busca pelo desenvolvimento empresarial.

