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Visite o Portal do ingressante!

Mensagem
O aprendizado é a base de todo conhecimento que
adquirimos ao longo de nossa vida pessoal e
profissional,

a

fonte

de

nossa

motivação,

da

autoestima, do otimismo diante das adversidades, o
aprendizado é fundamental, e mais, é essencial para
aqueles que buscam se qualificarem em seu ambiente.
Toda escolha que você fizer e toda decisão que você
tomar terá seu lado bom e seu lado ruim. Considere-os
com cuidado e tome a decisão.
Uma resposta menos que perfeita é infinitamente
melhor do que não fazer nada.

Este canal foi criado para facilitar a sua vida
acadêmica e mantê-lo(a) informado(a) sobre tudo o
que ocorre no UniAGES. E ainda ficará por dentro das
informações necessárias do semestre. Direcionado a
você, acadêmico do 1° período oferecemos o UniAGES

na palma da mão, Tour Virtual, Portal do Aluno,
Programa de Apoio aos Estudantes - PAEBS, Qual a
sua duvida?, Informativos, Vídeos tutoriais, Bolsas e
financiamento, Comitê dos Estudantes e muito mais.!!

Sobre o nosso corpo docente
O nosso corpo docente é formado por professores que,
além de serem excelentes profissionais, também são
pesquisadores em suas áreas específicas de conheci-

mento e desenvolvem uma formação continuada com
relação à competência pedagógica. Professores que se
entendem primeiramente educadores, que assumem
que a aprendizagem se constrói num relacionamento
interpessoal dos alunos com outros colegas, dos alunos com os professores, dos alunos com outros profissionais de sua área, dos alunos com os diferentes lo-

A atribuição da metodologia

cais onde deverá exercer sua atividade profissional.
Um corpo docente que assume seu papel de mediador

A nossa metodologia busca a redefinição dos objetivos

pedagógico entre o conhecimento e seus alunos. Por

da aula e de seu espaço, o uso de técnicas participati-

fim, um corpo docente que entende que a aprendiza-

vas e variadas e a implantação de um processo de ava-

gem se faz com colaboração, participação dos alunos,

liação como feedback motivador da aprendizagem.

com respeito mútuo e trabalho em conjunto.

Processo Seletivo

Medicina em Jacobina

Você tem uma nota igual ou superior a 400 pontos no

Após muita pressão de prefeituras e políticos, o

Enem? Você perdeu a chance de ingressar no ensino
superior este semestre? Não agendou as datas do pro-

TCU (Tribunal de Contas da União) mudou sua

cesso seletivo? Não foi?! Sei bem como é! A correria do

posição e liberou um edital do Ministério da Edu-

trabalho o fez esquecer! Rsrs. Mas você ainda tem

cação que permite a criação de novos cursos de

chance, o UniAGES está recebendo boletim do Enem
para ingressar no ensino superior com nota igual ou

Medicina pelo país, dentro do programa Mais

superior a 400 pontos até o dia 28/07. Isso mesmo! Vo-

Médicos. Confira a informação em nosso site

cê ainda tem essa oportunidade, então não perca, ve-

http://www.faculdadeages.com.br

nha fazer parte do UniAGES. Vagas para todos os

cursos, exceto Direito. Saiba mais no CAA!

UniAGES Indica

Como Shakespeare, o francês Alexandre Dumas também é um dos favoritos entre os roteiristas, com suas
aventuras na realeza francesa. Em O
Conde de Monte Cristo, um homem
é mantido em cativeiro por 20 anos
e, quando sai, orquestra sua vingança. A primeira adaptação que se tem
registro data de 1934, por Rowland
V. Lee. Em 2002, uma nova versão
levou o ator Jim Caviezel ao estrelato, com direção de Kevin Reynolds.

Filho de pai militar, começou a tocar
aos doze anos de idade, muito precoce, formando uma banda inspirada
nos Beatles chamada de Cave Man.
Contrariando o desejo de seu pai, de
que também se tornasse militar, foge
de casa antes de completar o colegial, percorrendo o Brasil com hippies.

Com um pé na ficção e outro na História, Rubem Fonseca faz deste romance uma narrativa policial. A História não é só o pano de fundo.
Transcorrendo em agosto de 1954, o
livro apresenta os vultos históricos
daqueles episódios, que culminaram
com o suicídio de Getúlio Vargas,
como se fossem protagonistas do
próprio romance.
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