Jornal MURAL do curso de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA | Ano 2 | Edição 2 | Maio de 2006 | www.ipametodista.edu.br/sites/universoipa

Profissão
em prática
Graziele Corrêa

A

IPA abre novas portas para
ingresso no meio acadêmico

lunos de Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Terapia Ocupacional e Nutrição do
IPA realizam seus estágios curriculares,
atendendo gratuitamente no Hospital Par
que Belém (H.P.B.) sob a supervisão dos
professores. As atividades integram o currí
culo desses cursos e são obrigatórias para a
obtenção do diploma.
Para os alunos, o estágio no hospital é
uma ótima oportunidade de aprender a pro
fissão na prática. O aluno de fisioterapia,
Gabriel Madeira, afirma que “a oportunida
de de fazer estágio na clínica traz experiên
cia. Aprendo mais do que na frente de um
livro e também passo a entender como lidar
com as reações psicológicas dos pacientes”.
Para muitas pessoas que procuram o
H.P.B., os tratamentos oferecidos são difí
ceis de ser conseguidos em outros locais.
Com esse projeto, usufruem de um servi
ço gratuito e eficiente. A autônoma Caro
line Pereira da Silva, que traz seu filho ao
fonoaudiólogo, afirma que o atendimento
é ótimo, os alunos e professores são super
atenciosos.
O atendimento é feito no Hospital Par
que Belém, na Avenida Oscar Pereira, n°
8.300, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
Os pacientes devem consultar com o médi
co no posto do SUS e adquirir o encami
nhamento para os tratamentos.
Cláudia Jobim

Projetos objetivam dar oportunidade para todos
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H.P.B. conta com o apoio dos alunos do IPA

Questão do
ProUni
Amanda Porterolla

O

Programa Universidade para
Todos (ProUni), criado em 2004
pelo governo federal, tem como objetivo
a concessão de bolsas integrais ou par
ciais aos estudantes de baixa renda em
escolas privadas de ensino superior.
Em contrapartida, as Instituições que
aderirem ao programa ganham isenção
de alguns tributos federais. A seleção é
feita através da nota obtida no ENEM
(Exame Nacional do ensino Médio) e
da comprovação de carência do candi
dato. Hoje, existem no IPA cerca de 900
alunos beneficiados pelo programa.
A opinião dos alunos
Ingrid Renz, do 1° semestre de Fono
audiologia, e Damaris Proença, do 1°
semestre de Serviço Social, consideram
o programa muito bom, pois dá oportu
nidade às pessoas que não poderiam ter
acesso ao ensino superior, além da for
mação no tempo previsto.
Entretanto, alguns dos entrevistados
como Natascha Braz, do 1° semestre de
Música, acham que, mesmo o programa
dando oportunidade aos estudantes, ele
é um reflexo da falta de base da educação
pública no Brasil, pois se os alunos tives
sem ensino de qualidade conseguiriam
uma vaga na universidade federal.
Os bolsistas também reconhecem a
intenção “paliativa” do programa e que
há a necessidade de uma reforma edu
cacional no país.

Você conhece o CECUNE?

Centro Ecumênico de Cultura Negra, em parceria com o IPA,
disponibiliza bolsas de demanda coletiva e compromisso social

O

CECUNE é uma organização não go
vernamental, criada em 20 de Março de
1987 em Porto Alegre/RS, com o propósito
de ser um instrumento de assessoria para a
comunidade negra e afrodescendente.
Em 2004, a entidade teve a oportunidade
de desenvolver uma parceria com o Centro
Universitário Metodista IPA, para que estu
dantes negros pudessem ter condições de cur
sar o ensino superior. Atualmente, o progra
ma vem destinando 150 bolsas semestrais
para estudantes negros carentes que tenham
concluído o ensino médio.
Para participar do programa, os alunos de
vem preencher o formulário próprio quando efe
tuarem a inscrição para o vestibular. Após terem
sido aprovados no concurso seletivo, devem
comprovar a sua situação de carência através
de documentação e participar do processo es
pecífico de seleção organizado pela ONG.
Vinícius Loureiro

Os alunos aprovados terão o direito a bol
sas de estudos de 100%, válidas pelo prazo de
duração do curso. Existem no IPA atualmente
270 estudantes bolsistas afrodescendentes.
O CECUNE também mantém ações nas
áreas de capacitação (formação de lideran
ças), comunicação e arte. Ao longo de sua
existência, tornou-se uma referência no Es
tado do Rio Grande do Sul, como afirmou
uma de suas fundadoras, Suzana Rodri
gues Ribeiro. Com essa parceria, ela espe
ra futuramente estar desenvolvendo profissionais capacitados para atuar na so
ciedade e resgatar a identidade étnica do
povo afrodescendente.
Para obter mais informações sobre o regu
lamento geral de bolsas vigentes no Centro
Universitário Metodista IPA, acesse o site
www.ipametodista.edu.br (CAE, Central de
Atendimento - bolsas e créditos).

“O CECUNE é uma ONG
que atua na sociedade tomando
conta de alguns assuntos
que são de interesse público.
Na estrutura jurídica, nós
somos uma associação civil
sem fins econômicos, uma
ONG exatamente. Hoje,
temos em torno de 260 bolsistas
aqui no IPA, o ingresso é de mais
ou menos 100 a cada vestibular”
Suzana Rodrigues Ribeiro

IPA - Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista
conselho diretor

Sergio Marcus Nogueira Tavares (Presidente),
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O curso de Jornalismo está criando um universo de informações
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Marcelo Jorge Sonneborn
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