
Programação do X FÓRUM DE FUNCIONÁRIOS 
31 de julho de 2014 

 
  

Dia: 
31/07/2014 5ª FEIRA 

8h Café da manhã – Hall do bloco G 

9 às 10h 
e 

14 às 15h 

Visitação às instalações físicas dos cursos de Medi cina e Enfermagem 
Os funcionários inscritos no X Fórum de Funcionários deverão estar presentes no 
Hall do bloco G, nos horários estabelecidos (9h - manhã e 14h - tarde).  
Serão criados grupos para a visita aos laboratórios do bloco J sob a orientação da 
Comissão Organizadora. 

ATIVIDADES 

Manhã 
10 às 12h 

 
Tarde 

15 às 17h  

• Atividade:  Limpeza de pele e maquiagem 
Local: sala 204 – 2º andar do bloco G 
Coordenação: Mary Kay Brasil 
EMENTA 
Divulgação do trabalho da Mary Kay Brasil junto aos participantes. Nessa atividade, 
os(as) interessados(as) tomarão conhecimento de como fazer uma maquiagem 
apropriada aos diversos momentos, quais produtos melhor se adequam ao tipo de 
pele, etc. Também será realizada limpeza de pele e maquiagem, de forma gratuita. 

• Atividade: Torneio de Jogos Digitais 
Local: laboratório do Curso de Jogos Digitais, bloco A, 4º andar, sala 406 
Coordenação: Prof. Breno José Andrade de Carvalho 
EMENTA 
A competição usará dois jogos desenvolvidos pelos alunos e professores do Curso 
de Jogos Digitais da Unicap para o Projeto de Enfrentamento ao Crack, intitulados 
“As Aventuras de Biu Biu” e “Desafio da Vida”. Serão premiados os 3 (três) 
melhores competidores.  

• Oficina: Linguagem fotográfica e comunicação 
Local: laboratório 002 - térreo do bloco G 
Coordenação: Profa. Renata Victor 
EMENTA 
A construção da comunicação através dos elementos da linguagem fotográfica. O 
discurso fotográfico nas diferentes linguagens da fotografia. Conhecimento das 
diversas estéticas e linguagens fotográficas, e suas técnicas. 
Obs.:  Excepcionalmente, a Oficina a ser realizada no período da tarde será no 
horário de 14 às 16h  e os participantes dessa atividade visitarão as instalações dos 
cursos de Medicina e Enfermagem, a partir das 16h. 

• Oficina: Moda e Trabalho: o que seu estilo fala de você 
Local: sala 205 – 2º andar do bloco G 
Coordenação: Prof. Dario Brito Rocha Júnior 
EMENTA 
Reflexões sobre a expressão profissional através da vestimenta. Discussão sobre 
os conceitos de autoimagem, linguagem das roupas, descoberta de estilo, dicas 
para tipos físicos específicos e orientações sobre sistema de moda, numa espécie 
de convite à redescoberta da imagem pessoal. 

17h Missa – Santo Inácio de Loyola – Capela UNICAP 
  

 
 


