Assessoria de Comunicação UniAGES www.faculdadeages.com.br - Edição nº 54- 18 de julho de 2016 - comunicacaoeprojetos@faculdadeages.com.br

Começou! Oficialmente foi dada a largada para mais
um semestre 2016.2. Neste semestre, estamos recebendo um novo curso. Isso mesmo! Medicina veteri-

nária, uma conquista da nossa instituição. E queremos desejar boas-vindas a todos os acadêmicos veteranos e ingressantes. Esperamos que todos nós possamos nos apropriar dos saberes que nos serão colocados neste período. Desejamos, também, que cada um
siga seus próprios passos, que trilhe novos caminhos,
que ouse, que transforme. Damos as boas-vindas e
almejamos um semestre de comprometimento e ressignificação de valores sociais e educacionais a todos
os acadêmicos e comunidade ageana.

Junto à diversão, aproveite bem os espaços que agora
farão parte da sua rotina, lembrando que, às sextasfeiras, teremos show na Taberna das Palmeiras. Lá,

você tem uma diversão atrativa, comidas típicas e bebidas. No espaço, você pode agendar uma mesa para
se reunir com os amigos e ouvir os melhores ritmos do
momento ao vivo.
E, nessa chegada de novo semestre, estarão acontecendo várias atrações culturais na Instituição, isso
mesmo! Temos aqui uma diversidade de cultura que
você também poderá fazer parte dela. Procuramos
pessoas com talentos na música, teatro, standup, dança, entre vários outros estilos, para participar do nosso Espaço Cultural AGES.
Veja isso! Teremos Karaokê na sexta-feira e no sábado. Convido você a participar ou indicar um amigo.
Isso mesmo! Aquele amigo que você acha chato, mas
que ama cantar no karaokê. Além disso, na primeira
semana, teremos os intervalos culturais no Small
Shopping AGES, às 20h25. Venha e confira! Pois você
é nosso convidado especial e aqui a diversão fica por
sua conta.

S

aindo dos espaços de diversão, vamos

Todo o processo foi embasado na escuta a toda comu-

bater um bom papo! Chegou a hora de

nidade acadêmica, inclusive estudantes e professores.

irmos para sala de aula. Sim, estudar!

Percebem-se algumas fragilidades no processo de

Aqui ninguém fica parado. Esse é um dos

avaliação, geradas, especialmente, pelo desvio de con-

potenciais do nosso mundo acadêmico. Saber divi-

duta, que invade o campo da ética, com um alto per-

dir bem o seu tempo e, principalmente, ter uma

centual de avaliados, com forte influência nos resulta-

nova diretriz do sistema de avaliação, que visa à

dos do processo, chegando a “maquiar” o perfil espe-

melhoria do sistema de avaliação processual e for-

rado na formação do egresso, com prejuízos para os

mativa, como diagnóstico para o aperfeiçoamento

objetivos da instituição ao oferecer o melhor para os

do ensino e melhoria da aprendizagem ou como

estudantes. Se ficou com dúvidas, visite o nosso site

classificatória, que passará a vigorar, a partir deste

ou acesse este link: http://goo.gl/JNFhYO

semestre de 2016-2.
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"Sinto-me livre da pressão do início,

A forma peculiar em que Zygmunt

inicia com o ingresso de John na

das falsas expectativas, de qualquer

Bauman consegue ver a liquidez das

Universidade de Princeton, quando

tipo de receio e das críticas", explica.

pessoas, das relações, dos sentimen-

ganhou uma bolsa de estudo, em

"Preocupo-me apenas com a autocrí-

setembro de 1944. Ele não era uma

tica, que é fundamental. Mas o disco

pessoa sociável, tinha um comporta-

reflete um momento em que estou

mento arrogante. Eita! Desculpas!

me sentindo muito livre para cantar e

(rsrsrs) Para saber, assista! Você vai

compor." (Jorge Vercillo). Ouça!

Uma mente brilhante.

gostar muito.

tos e das instituições nos confronta e
nos fascina. Com requinte e ousadia,
ele toma esses valores construídos
historicamente e os reclassifica com
as propriedades do líquido, que não
tem forma própria, mas que se adapta ao recipiente em questão. É orgânico, instável e frágil. Confira! Faça

uma leitura dessa bela obra!
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