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DIREITO E NUTRIÇÃO

Formaturas seguem na URI/FW
Spolti Eventos/Divulgação

Direito
O curso de Direito da URI/FW já formou
mais de 1,5 mil alunos nos anos de existência da graduação. Atualmente, Direito está
com nota 4 do MEC e também no Exame
Nacional de Desempenho do Estudante
(Enade), sendo que a nota avaliativa é de 1
a 5. O coordenador do curso, Cesar Riboli,
motiva novos estudantes a escolherem a
graduação, pois ela oferece inúmeras possibilidades profissionais, como autônomo
e todas as carreiras jurídicas, além de ser
importante para a segurança de negócios
e decisões. “O aluno que cursa Direito pode
ser advogado, juiz, promotor, defensor, procurador, delegado de polícia, entre inúmeras outras possibilidades de carreiras públicas”, explica Riboli.

Conceito A/Divulgação

N

a noite de hoje, 12, a partir das 19
horas, no salão de atos da URI/FW,
acontece a formatura dos acadêmicos de Direito, dando sequência à série das
conclusões dos cursos do primeiro semestre de 2017. Na sexta-feira, 18, será a vez
dos concluintes de Nutrição estarem aptos
a ingressarem no mercado de trabalho,
após a solenidade de colação de grau.

Solenidade de colação de grau de Nutrição será na sexta-feira, 18

Nutrição
Até o momento, 101 alunos já se formaram no curso de Nutrição da URI/FW e
estão no mercado de trabalho. Conforme
a coordenadora da graduação, Dionara
Simoni Hermes Volkweis, nutricionista é
uma profissão que a cada ciclo se renova,
com inúmeras possibilidades de atuação.
“Nosso curso é generalista, isso faz com

Formatura de Direito acontecerá na noite deste sábado, 12

que o acadêmico possa atuar em qualquer área da nutrição. O profissional é o
único que estuda e tem como objeto de
trabalho os alimentos. Estudamos quatro
anos a ciência da nutrição, sempre primando pela saúde e qualidade de vida do
paciente”, ressalta a coordenadora.
A graduação proporciona um vasto leque de possibilidades de atuação, sendo

as principais a nutrição clínica (ambulatórios, hospitais, clínicas), unidade de
alimentação e nutrição (refeitórios das
empresas e restaurantes comerciais),
nutrição coletiva (postos de saúde e alimentação escolar – Pnae), nutrição esportiva, estética, marketing em nutrição,
consultoria em nutrição e tecnologia de
alimentos.

LAR SÃO FRANCISCO

IFFAR/FW

Apadrinhamento afetivo: um vínculo sem custos
er um padrinho é saber que se pode contar com uma pessoa mesmo ela não sendo da sua família. Para as crianças e adolescentes acolhidos no Lar São Francisco,
ter um padrinho vai além disso, pois é nele
que elas encontram a referência que muitas
vezes falta em casa. E para esse gesto não
é preciso dinheiro, só é necessário doar um
pouco de tempo e carinho. A casa de acolhimento localizada em FW e que atende crianças e adolescentes do Consórcio Intermunicipal Lar de Acolhimento São Francisco está
com as inscrições abertas para o apadrinhamento afetivo. Quem tiver interesse em abraçar essa ideia pode procurar a equipe do lar
até o dia 17 deste mês.
Para a acolhida de 12 anos, que conheceu seus padrinhos no ano passado, a troca
de experiência e a convivência podem mudar para melhor a realidade das crianças e
adolescentes da casa. “Se eu pudesse deixar uma mensagem para eles, só gostaria
de agradecer por estarem do meu lado, por
me ajudarem a me esforçar mais nos estudos, me levarem para passear e me darem
conselhos. Com eles é mais fácil estar aqui”,
revela a menina que, segundo as profissionais do lar, teve uma grande evolução desde
a chegada dos padrinhos.
Segundo as profissionais que integram a
equipe do lar, na primeira edição do projeto
já houve experiências positivas em relação
ao apadrinhamento. “Estamos na segunda edição e com a primeira experiência já
conseguimos observar uma evolução muito
significativa na criança que foi apadrinhada.
As crianças percebem que tem mais alguém
que se importa com elas e isso é muito importante para seu desenvolvimento. Os padrinhos criam laços e, em alguns casos, continuam acompanhando elas, mesmo depois
do retorno para casa”, enfatizam.

Daiane Binello
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Para se cadastrar, padrinhos devem ir até a casa de acolhimento em FW

Quem pode ser
padrinho/madrinha?
- Pessoas com idade mínima de
21 anos, respeitando a diferença de 16 anos entre afilhado e
padrinho/madrinha.
- Que apresente a documentação
solicitada.
- Passe por entrevista preliminar.
- Tenha disponibilidade em receber a equipe técnica da instituição em sua residência.
- Participe das oficinas de sensibilização.
- Tenha disponibilidade afetiva
e apresente ambiente familiar
adequado e receptivo.
- Não possua nenhuma demanda
judicial.
- Resida em algum dos municípios de abrangência da Comarca
– Frederico Westphalen, Palmitinho, Caiçara, Vicente Dutra,
Taquaruçu do Sul, Pinheirinho do

Vale e Vista Alegre.
- A partir da seleção, os padrinhos selecionados que não
consigam um afilhado ficam presentes em um cadastro reserva.
O que o padrinho faz?
- Autorizados pelo Poder
Judiciário, os padrinhos ficam
responsáveis pelas crianças e
passam a ser referência social
e afetiva para elas, não podendo ficar mais de 15 dias sem
manter contato. Nos encontros
com os afilhados, os padrinhos
têm liberdade para fazer diversas
atividades, desde conversas até
passeios.
Quem são os afilhados?
- Crianças com mais de sete
anos de idade.
- Que esteja acolhido pelo tempo
mínimo de seis meses.

- Que esteja apto na avaliação
da equipe técnica.
O que é preciso
para se cadastrar?
- Os cadastros para o
futuro padrinho/madrinha
deverão ser realizados no Lar
de Acolhimento São Francisco, localizado na rua Tuiuti,
número 371, no bairro Itapagé
(acima da Peixaria do Freo) até
o próximo dia 17. É importante
ter em mãos cópia do documento de identidade; do CPF;
do documento de identidade
do companheiro/cônjuge,
se houver; do comprovante
de residência atualizado; do
comprovante de estado civil;
números de telefones para
contato; folha corrida judicial
(obtida no Poder Judiciário);
negativa criminal (se consegue no Poder Judiciário); foto
3x4 atual. Mais informações
podem ser obtidas através do
telefone (55) 3744.6046.
Quem são os
apoiadores do projeto?
- Ministério Público; Juizado da Infância e da Juventude; Comdica; Creas; Cras;
Secretarias municipais de
Assistência Social e Habitação,
Saúde, Educação; Conselho
Tutelar; demais profissionais
da Rede de Atendimento e
equipes de referência dos demais municípios abrangentes
do Consórcio.

Mostra Regional
de Ciências ocorre
em setembro

R

ealizado desde 2013,
a Mostra Regional
de Ciências chega a sua
quinta edição em 2017.
Organizado pelo Instituto
Federal Farroupilha de
Frederico Westphalen (IFFar/FW), o evento voltado
aos alunos das escolas
municipais e estaduais,
ocorrerá entre os dias 13
e 14 de setembro, durante
todo o dia, na sede da entidade, em FW. O encontro
fará parte da Segunda Semana de Integração Campus Comunidade (Sicc). A
Sicc é composta por uma
série de eventos como o
quarto Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão,
BugCup, exposição de curtas-metragens – Projeto
“O Uraguai” e I Semana
Acadêmica do Curso de
Administração. As escolas
interessadas em inscrever
seus projetos – desenvolvidos nas áreas de Ciências e Geografia –, podem
se inscrever até o próximo
dia 23, através do site
sicc.fw.iffarroupilha.edu.
br. Mais informações também podem ser obtidas
nos telefones (55) 37448900 e (55) 3744-8955.

