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Unifacvest entrega
nova Clínica de Fisioterapia
Conheça a nova estrutura da clinica de sioterapia que oferece
serviços gratuitos de alta qualidade para a comunidade.
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Marcius Machado, Clévis Couto, Matheus Paim,
Fábio Lunardi Farias e Geovani Broering

SEMANA ACADÊMICA AMOR, DIREITO E ARTE

O Reitor do Centro Universitário Unifacvest, professor Geovani
Broering, esteve, no dia 27/mar, na Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina, no gabinete do Deputado Estadual
Marcius Machado, único representante da serra catarinense na
ALESC, conversando sobre o teor da Sua Moção Legislativa
aprovada ontem, solicitando a liberação de novos cursos de
medicina no país e a revogação da portaria nº 328/2018 do
Ministério da Educação.
Pela portaria nº 328/2018 o governo do ex-presidente Michel
Temer suspendeu pelo período de 5 anos o protocolo de pedidos
de aumento de vagas e de novos editais para autorização de
novos cursos de graduação em Medicina.
Cabe lembrar que em 06 de agosto de 2013 a Unifacvest
protocolou o projeto de criação do curso de Medicina e a
instituição já contava, com uma das melhores estruturas na área
da saúde no Estado de Santa Catarina. Hoje, está realizando um
dos maiores investimentos privados em saúde do Estado e espera
que seu projeto para Medicina seja desarquivado com a
revogação solicitada pela Moção, informou o reitor Geovani
Broering ao Deputado Marcius Machado.
O texto nal requer que seja encaminhada ao senador Jorginho
Mello (PR-SC), ao Ministro da Saúde e ao Ministro da Educação a
seguinte moção:
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo
proposição do deputado Marcius Machado - PR solicita a Vossas
Excelências o apoio para a liberação de novos cursos de medicina
no país, a partir da revogação da portaria nº 328/2018 do
Ministério da Educação atenciosamente, deputado Julio Garcia
PSD presidente .
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UNIFACVEST
A Unifacvest oferece Educação a
Distância em todo o território nacional. São
mais de 500 polos oferecendo a mesma
qualidade credenciada pelo MEC
(Ministério da Educação) com a nota
máxima: 5 (cinco).
No campus central, em Lages (SC), também
há um polo oferecendo atualmente 21 cursos de
bacharelado, licenciatura e tecnólogo. No mês de abril serão lançados mais 10 cursos nas áreas de saúde, engenharias, direito e comunicação social.
A metodologia utilizada permite aos alunos desenvolver as atividades em qualquer local, com ou sem conexão com a internet e a qualquer tempo.
As avaliações são agendadas nos polos permitindo ao aluno escolher a melhor data e o melhor horário.
Mais informações pelo 0800 724 4344 ou pelo WhatsApp: (49) 2335-4114

Atleta Unifacvest nos palcos do Brasil
O atleta siculturista Matheus Xavier Palla, formado pelo curso de Educação Física da
Unifacvest, sagrou-se neste mês campeão IFBB PRO LEAGUE SC que ocorreu na cidade de
Balneário Camboriú, nas categorias júnior e até 70 kg.
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Matheus esteve no campus central da Unifacvest
expondo os troféus conquistados no hall da reitoria
e foi recepcionado pelo reitor Geovani Broering.
Com o apoio da Unifacvest, Matheus participará de
várias competições no ano de 2019.

E S P O RT E

Os resultados foram frutos de muita dedicação. Eu honro a con ança depositada pela
Unifacvest, por ter sempre acreditado em mim, no meu
potencial e em meus sonhos , disse ele. Agora Matheus
está rumo ao Arnold Classic, que ocorrerá no mês de
abril, evento que conta com grandes nomes do
siculturismo mundial.

FISIOTERAPIA
A clínica de Fisioterapia da Unifacvest localizada juntamente ao Campus Saúde, oferece aos acadêmicos de sioterapia a
oportunidade de colocar em prática toda a bagagem adquirida em sala de aula.
Com estrutura ampla, e uma das mais modernas da região a clínica conta com equipamentos de eletroterapia, reabilitação
funcional incluindo esteiras e bicicletas ergométricas, piscina semiolímpica aquecida para aulas de hidroterapia e
neurofuncional, além de contar com equipamentos modernos aplicados as aulas de dermatofuncional, proporcionando aos
acadêmicos e a comunidade mais conforto e comodidade. Entre os procedimentos a clínica oferece tratamentos básicos e
diferenciais voltados à sioterapia em ortopedia, sioterapia em neurologia adulta e pediátrica, hidroterapia e sioterapia
em geriatria. Um complexo de reabilitação desportiva também está disponível.
Anualmente os acadêmicos estagiários atendem cerca de três mil pessoas vindas da comunidade e de encaminhamentos de
médicos e clínicas da região. Contando com a supervisão de sioterapeutas, os alunos de sioterapia consolidam a história
de sucesso do melhor Centro Universitário do Brasil, com atendimentos de qualidade e proporcionando a comunidade acesso
aos mais variados serviços com a garantia de segurança e excelência.
Os agendamentos são feitos diretamente no campus ou pelo telefone, das 13:30 ás 17:00.
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calendário de abril
02/04 até 04/04
semana acadêmica - Ciências sociais aplicadas
03/04
atividade extracurricular complementar evento interdisciplinar
05,08 e 09/04
Semana acadêmica - educação física
10/04 até 12/04
semana acadêmica - comunicação social

15/04 até 17/04
semana acadêmica - direito
22/04 até 26/04
aVALIAÇÃO I
29/04
início da avaliação institucional

www.unifacvest.net/unimestre

Av. Mal. Floriano, 947 - Centro, Lages - SC, 88503-190
facebook.com/CentroUniversitarioUnifacvest
(49) 3225-4114 | www.unifacvest.net
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15/04
atividade extracurricular complementar evento interdisciplinar

