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REDE COMUNICAÇÃO DE RESULTADO - 09/08/2017

No dia 19 de agosto o Campus Estoril do UniBH receberá a segunda edição do Fim de Semana no UniBH, o evento faz
parte do projeto Campus Aberto que permite que todos possam ter acesso aos benefícios disponibilizados pelo Centro
Universitário em um mesmo dia. Entre os atendimentos serão oferecidos serviços de cuidados com pets, saúde e muita
brincadeira para as crianças. O Fim de semana no UniBH será realizado de 9h até 14h com entradas pela Avenida
Mário Werneck, 1.685 e Rua Líbero Leoni, 259, no bairro Estoril.

Segundo a líder de Marketing do UniBH, Marina
Guedes, a primeira edição do evento realizada em maio deste ano foi um sucesso.
&ldquo;O Campus ficou cheio durante as ações e as pessoas aproveitaram mais de um
serviço oferecido&rdquo;, comenta. Marina ressalta que a expectativa para esta edição
é ainda maior. &ldquo;Expandimos os serviços oferecidos e teremos uma novidade que
são os cursos de automaquiagem, montagem de salada no pote e suporte básico de
vida. Para esses cursos é preciso acessar o site do UniBH e fazer a inscrição
gratuita&rdquo;, conta Marina.

As crianças
também são bem-vindas no evento que terá oficinas com massinhas, jogos diversos,
contação de história e desenho livre. Também serão oferecidas atividades para
os adultos como orientações jurídicas e emissão de segunda via de certidão de
nascimento, casamento e óbito. O evento disponibilizará também oficinas como o
cinema comentado do filme Narradores de Javé, nivelamento de inglês, jogos
lúdicos de matemática, oficina da vida com construção de uma linha do tempo e
planejamento de vida e cine pipoca comentado pelos alunos de Relações
Internacionais do UniBH. Além das

Na área da saúde,
serão oferecidos serviços e orientações em relação ao diabetes, hipertensão e
sobre o uso de medicamentos. Para as crianças, a equipe irá realizar a
mensuração do PH salivar com orientação sobre a higiene bucal. Haverá também
Quick Massage com hidratação e orientação sobre a saúde dos pés, além de
educação em saúde que abordará o uso de tecnologias e mídias digitais por
crianças e adolescentes.

Os animaizinhos de estimação
também terão sua vez no Fim de semana no UniBH, uma vez que o Hospital Veterinário
da instituição fará atendimentos clínicos gratuitos para os pets mediante
distribuição de senhas. Mais informações sobre este serviço pelo telefone:
3319-9564/9558.
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Serviço:
Fim de Semana no UniBH
Data: 19 de agosto de 2017
Horário: 09 às 14h
Local: Campus Estoril do UniBH &ndash; entrada pela
Rua Líbero Leoni 259 (estacionamento)
Entrada e serviços gratuitos
Mais informações: unibh.br/campusaberto

Isabela Gomes
Relacionamento
com a Imprensa
Rede Comunicação de Resultado
(31) 2555-5050 Ramal 234
www.redecomunicacao.com
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