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Cursos de Jornalismo e Publicidade

Espaço de lazer e integração
Centro de Convivência é o ponto de encontro dos estudantes do Centro Univesitário Metodista IPA

O

Centro Universitário Metodista IPA possui um novo
espaço de alimentação, que
foi construído bem na área central do
campus do IPA.
Inaugurada em março a Praça de Alimentação resulta na integração dos alunos de todos os cursos. O projeto original
prevê a criação de um “mini-shopping”,
que reunirá em um único local: lanchonetes, papelaria, livraria, bancos, banheiros, além de uma praça de serviços.
Mas, em razão da vertiginosa expansão
da instituição, que saltou de 7 para 27 cursos, foi preciso construir rapidamente uma
praça de alimentação temporária. A obra
foi resultado da união de esforços do IPA,
de arquitetos e dos proprietários dos
bares.
O espaço abriga seis bares com lanches para os mais variados gostos. Também há uma loja de artigos
personalizados de todos os cursos do
IPA. O preço de uma pasta varia entre
R$ 29 e R$ 57.
O que a galera pensa?
Sergio, que cursa Direito, diz
que acha “os preços das lanchonetes do IPA bastante acessíveis se comparados ao de
outras faculdades”. Ele também
considera que há uma boa variedade.
Todavia, há reclamações sobre
a falta de espaço na Praça de Alimentação. “Sempre venho aqui nos
intervalos mas seria bem melhor se fosse um local coberto e oferecesse cobertura até os prédios”, diz Juliana, que cursa
Fonoaudiologia.
Alguns cursos ainda nos revelaram os apelidos que deram ao Centro de Convivência. Os
estudantes de Turismo chamam a Praça de
Alimentação de “Rodoviária”. Já os alunos de
Educação Física, Fisioterapia, entre outros
cursos preferem chamá-la de “Gigabyte”.
Mesmo com toda a estrutura criada, a
idéia inicial de criar um “mini-shopping”
não foi abandonada. “O projeto ainda existe e deve se concretizar nos
próximos anos”, garante a arquiteta Ângela Beatriz Betazzo.

auditoria garante
a qualidade
Segundo Desiree, nutricionista do Centro Universitário Metodista IPA, é
constante a preocupação
com o cardápio das lanchonetes. Por isso foi chamada
a equipe do curso de Nutrição do IPA, que criou a Auditoria das Cantinas. A ação tem
como objetivo supervisionar e
auxiliar os proprietários na elaboração dos cardápios, visando
oferecer mais opções de alimentação e qualidade à comunidade acadêmica.
As cantinas passam por uma rígida
fiscalização, pois o projeto de auditoria
surgiu numa extensão do curso de Nutrição. Antes da expansão institucional, o
campus contava com apenas dois bares.
Mas, com o crescimento do campus e o
surgimento do Centro de Convivência, o
projeto teve ampliações.
Hoje trabalham nele três nutricionistas,
além de um aluno do oitavo semestre do curso.
Eles têm um cronograma com as visitas agendadas e vão ao local fazer um “check list” para
avaliar as condições higiênico-sanitárias, de acordo com a legislação da Vigilância Sanitária federal, estadual e municipal. É feito um
acompanhamento semanal e uma vez no semestre são feitas as vistorias.
responsabilidade
Os cantineiros, assim que assumiram
a responsabilidade de servir a comunidade acadêmica do IPA, assinaram um termo de responsabilidade.
Nele há uma cláusula que prevê
a perda do ponto se não atenderem as regras de funcionamento estabelecidas pela
equipe das cantinas. Uma das
regras, por exemplo, define
que as lanchonetes devem servir alimentos naturais.
E cabe a cada estudante
denunciar se as normas estabelecidas não estiverem sendo cumpridas. Desta forma a qualidade
será sempre mantida.

Bandas agitam durante o intervalo
O Centro de Convivência pode ser utilizado também como espaço para shows ou
eventos, promovidos pelos alunos da instituição. Quem quiser apresentar algum evento no centro deve informar o coordenador
de seu respectivo curso que, por sua vez,
irá entrar em contato com a Gerência de
Campi para que juntos avaliem o tipo de
projeto a ser apresentado. Se necessário, é
convocada uma reunião entre as partes,
para acertarem detalhes referentes à organização.
O espaço é livre para alunos que tocam
instrumentos, como é o caso da banda Di
Qualidade, que toca pagode há um ano e
meio, todas as sextas-feiras, no Centro de
Convivência. A banda é formada pelos alunos
Márcio Chocolate, Marcinho, Jaderson, Jéferson, Rafael, Sandro, Wagner, Diego e Anderson Choco, que estudam Educação Física na
instituiçao. Os guris também tocam no Manara e no Cord. O repertório deles inclui músicas
próprias e “covers” de outras bandas como,
por exemplo, Revelação e Turma do Pagode.
“A reação do público é diferente a cada semestre que passa, porém tem sido muito gratificante tocar para os alunos do IPA”, diz Márcio
Chocolate membro da banda.
inauguração
Sexta-feira, dia 26 de agosto, foi inaugurada a Biblioteca 24 horas do Centro Universitário Metodista IPA. O evento foi
marcado por homenagens, momentos de
descontração, discursos e shows. Na oportunidade, o Prefeito de Porto Alegre, José
Fogaça, recebeu a chave desse novo espaço cultural da Capital gaúcha.
A celebração de inauguração foi festeja-
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Banda Di Qualidade toca às sextas-feiras

Ultramem empolga os estudantes do IPA

da com muita música. Logo no início o Coral
Centro Ecumênico de Cultura Negra (Cecune) fez uma apresentação na sacada frontal
do prédio. O espetáculo foi marcado por
sons e luzes especiais.
O destaque ficou por conta da banda gaúcha Ultramen, que tirou do chão centenas
de estudantes, que vibraram ao som do hit
“Dívida”, sua mais famosa canção. A apresentação aconteceu ao lado da Praça de
Alimentação, em um palco montado especialmente para a ocasião

ansiedade da Estréia
Ansiedade, entusiasmo, nervosismo e alto astral. Esses são
os sentimentos que experimentamos, ao nos aventurar, nessa
primeira edição do Jornal Mural,
feito por nós, alunos da Primeira
Turma de Jornalismo do IPA,
integrados com os alunos do
segundo semestre de Publicidade e Propaganda.
O projeto dividiu a turma em
grupos, cada um responsável
por cobrir uma parte da Instituição. E foi com muita alegria, que
recebemos a “missão” de cobrir
a Praça de Alimentação.
Um espaço tão querido por
todos os alunos da Instituição,
pois funciona como um ponto de
encontro durante os intervalos.
Bastante disputado, esse espaço é utilizado para lanches, conversas e em alguns momentos
mais tranqüilos, para estudar.
A principal intenção dessa primeira edição do Jornal Mural é
mostrar porquê esse espaço foi
criado e como foi desenvolvido.
Para isso, temos uma entrevista
com a arquiteta da Instituição.
Há também, uma matéria que
explica como os alunos podem
utilizar a Praça de Alimentação
para a divulgação de trabalhos,
entrevistas, e shows... Por falar
em shows, conversamos com os
guris da banda Di Qualidade,
que toca todas as sextas-feiras
na Praça. Essas notícias são o
resultado da união de teoria e
prática, alunos e professores,
publicitários e repórteres, esperamos agora integrar o Jornal
Mural com os leitores.

