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Apresentação do MEG® integra colaboradores
A apresentação do Modelo de
Excelência em Gestão MEG®,
realizada
por
docentes, ocorreu nos dias 30
e 31/08 com o objetivo de
integrar
todos
os
colaboradores
para
as
próximas ações necessárias à
implantação do modelo, e
visou ao desenvolvimento de
uma cultura voltada para a
excelência e a promoção de
relações de qualidade.
Foto: Rodrigo Poncio

MBA in company
Na busca constante pelo
desenvolvimento
e
capacitação
de
seus
colaboradores,
a
UNIARARAS
está
oferecendo o curso de MBA
Executivo em Gestão e
Estratégia Universitária in
company, ou seja, na própria
Instituição, desde 14 de abril
deste ano.
Inicialmente destinado aos
coordenadores, reitora, próreitores e demais profissionais da administração dos
cursos da UNIARARAS, o
curso conta, no momento,
com 34 matriculados. Seu
objetivo é fornecer ao gestor
universitário o conhecimento
das grandes áreas da
administração,
e
mais
especificamente da gestão
universitária.
A duração do curso é de 18
meses, com carga horária

de 360 horas, e as aulas são
ministradas aos sábados e
domingos.
A vantagem em se optar por
um MBA in company é,
principalmente,
a
possibilidade de adequação
da
agenda
de
vários
profissionais a um só local e
período e a busca por uma
maior integração entre a
equipe.
A
metodologia
consiste
em
aulas
expositivas, dinâmicas de
grupo,
relatórios
e
questionários para fixação
dos conhecimentos, com
atividades complementares,
visitas supervisionadas a
universidades, estudos de
caso e palestras por meio de
vídeo-conferência
com
profissionais renomados do
mercado educacional. Os
professores são convidados
de instituições reconhecidas,
como USP, UNESP e FGV.

Feira das Profissões aprendem em sala de
UNIARARAS EXPERIENCE
A UNIARARAS mais uma
vez se prepara para a sua
Feira das Profissões. Em
sua 3ª versão desde 2005,
quando foi criada, a Feira já
trouxe cerca de 10.000
alunos e professores de
escolas da região.
Neste ano, a UNIARARAS
Experience
irá
integrar
escola/universidade,
proporcionando
uma
oportunidade única para que
estudantes do ensino médio
vivenciem
tudo o que

aula.
No evento, além das aulas
práticas, estão previstas
visitas aos laboratórios e
clínicas da Instituição e
outras atividades, como
palestras, orientação vocacional e atividades práticas
desenvolvidas
pelos
cursos e aplicadas pelos
próprios alunos e professores da UNIARARAS.
A Feira acontecerá de 19 a
21 de setembro.

Projeto Ergonomia atende Funcionários da
UNIARARAS

Práticas para a
Excelência

Seleções...
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XIX Jornada Odontológica
Uniararas e I Simpósio de
Odontologia para Pacientes
com Necessidades Especiais.
Data: 10 a 14 de setembro.
http://eventos.uniararas.br/xixjod
a/

“O curso de MBA está sendo uma
experiência gratificante, inclusive
pela oportunidade de reviver a
condição de aluno. A Uniararas
nos dá a expectativa de que os
nossos cursos continuarão tendo
acadêmicos à sua frente, mas
com o diferencial da visão de um
gestor de recursos financeiros e
de pessoal”.

Livro
A Estratégia do Oceano Azul,
W. Chan & K. R. Mauborgne,
Balanced Scorecard
Campus - 2005.
O livro apresenta uma nova
Buscando sempre aprimorar maneira
de
pensar
sobre
seu sistema gestão, a UNIARARAS estratégias, resultando na criação
começa a dar seus primeiros passos de novos espaços (o oceano azul)
rumo à implantação de um sistema e separação da concorrência (o
gerencial estratégico e interativo. O oceano vermelho).
Filme
Balanced Scorecard, desenvolvido
O
Poder
além
da
vida.
por Norton e Kaplan, é um sistema Original: Peaceful
Warrior
de gestão baseado em indicadores Gênero: Drama Duração: 127 min.
que impulsionam o desempenho a Lançamento (EUA): 2007.
Um jovem estudante passa
partir de quatro perspectivas:
financeiras,
de
clientes,
de maior parte de seu tempo
Projeto ARTVIDA
processos internos de aprendizado e treinando para ser um atleta
olímpico reconhecido. Durante o
crescimento, proporcionando uma
processo, o protagonista conhece
visão abrangente sobre vários um homem mais velho, apelidado
aspectos para fins de melhoria de Sócrates, e passa a tê-lo como
continua e inovação. Fornece o mentor espiritual.
referencial para acompanhar os Internet
processos e concentrar toda a Programa de Informação para
Instituição na implementação da Gestão de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Instituto Brasileiro de
estratégia.
Informação
em
Ciência
e
Tecnologia.
O Projeto Artvida foi concebido com o objetivo de promover e
http://prossiga.ibict.br/

As ações voltadas para a ergonomia do trabalho que acontecem
diariamente no Campus Universitário da Uniararas são diferenciadas
e construídas com base na relação do indivíduo com seu corpo e
com o ambiente de trabalho e voltadas para construção de uma
cultura preventiva. As atividades práticas e teóricas são dirigidas
pelo Núcleo de Ergonomia vinculado à Pró-reitoria de Comunidade e
Extensão formadas por discentes e docentes da Fisioterapia e por
funcionários que multiplicam os conceitos e práticas em seus setores
e são complementadas por palestras e atendimentos individuais na
clínica de fisioterapia.
(Profa. Márcia Rodrigues)

incentivar atividades artísticas e culturais na UNIARARAS, por meio
de um amplo movimento de fortalecimento de ações culturais que
multipliquem o espaço acadêmico em outras linguagens que não
apenas a científica. São atividades extensionistas, na forma de
apresentação de curtas-metragem, exibições e discussões sobre
filmes, apresentações de teatros e outras, que fazem com que nossa
comunidade acadêmica exerça sua cidadania. No mês passado
pudemos admirar uma exposição de quadros com tema indígena que
iluminou os corredores de nossa Instituição. A programação do mês
de setembro pode ser encontrada em nosso site, no link: Comunidade
e extensão / programas culturais.

Mestrado em Odontologia da
UNIARARAS participa da
avaliação da CAPES

Informativo “Canal Aberto” integra
a comunidade universitária no
ideal da excelência acadêmica

A UNIARARAS está participando
durante este mês de um dos mais
antigos e abrangentes processos de
avaliação na educação brasileira.
Nas últimas quinze edições da
avaliação trienal, a CAPES vem
aperfeiçoando seu critérios de
excelência acadêmica e melhorando
sensivelmente a qualidade dos
formandos em cursos de pósgraduação
stricto
sensu
que
recebem sua chancela. Neste ano,
nossa instituição espera melhorar
ainda mais a avaliação do seu já
respeitado curso de Mestrado.

O informativo “Canal Aberto” em sua
primeira edição foi distribuído a todos
os
membros
da
comunidade
acadêmica.
Várias
foram
as
manifestações de apoio de nossos
docentes,
colaboradores
administrativos e alunos à iniciativa.
Acreditamos que a semente da
integração e do diálogo permanente
fora, plantados entre todos os atores
que
fazem
a
grandeza
da
UNIARARAS.
Diante
disso,
convidamos a todos que colaborem
para a disseminação das idéias e
proponham temas para discussão
neste espaço.

2° Workshop de Biotecnologia
da Uniararas. Data: 13 a 15 de
setembro.
http://eventos.uniararas.br/2work
shopbiotecnologia/

1° Workshop de Farmácia da
Uniararas: "Desenvolvimento
de fármacos".
Data: 27 a 28 de setembro.
http://eventos.uniararas.br/1work
shopfarmacia/

UNIARARAS EXPERIENCE
3ª FEIRA DAS
PROFISSÕES
Data: 19 a 21 de setembro
http://www.uniararas.br/experien
ce/index.php
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Ismar Rodrigues
Coordenador de Farmácia
"O BSC é um poderoso conceito
para que os gestores possam ter
uma visão ampla da instituição e
de seus processos, e permite que
os diversos setores avaliem seu
próprio desempenho e com isso
busquem melhorias”.
Rafael Povedano
Depto. de Marketing
A UNIARARAS começa, da
melhor forma, a busca pela
excelência, uma vez que é notória
a sua preocupação em disseminar
entre funcionários e docentes as
ações que busquem qualidade em
suas relações e serviços.
André Luiz Zoca
Depto. de Contas a Pagar
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