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Vacina para todos   
A partir desta terça-feira (9), todos os 
colaboradores da Unicesumar poderão 
receber a vacina contra a Gripe A na 
Unidade Básica de Saúde Aclimação, 
localizada na lateral do bloco 6. Os in-
teressados devem comparecer ao local 
munidos com o crachá de funcionário. Se, 
no momento  que você for ao posto a va-
cina estiver em falta, deixe seu nome em 
uma lista de espera para o dia seguinte. 
A instituição recomenda que os colabora-
dores procurem a vacina o quanto antes.  
 
 
Futebol no Museu 
O Museu Unicesumar abre nesta quinta-
-feira (11), a exposição  “Grêmio Marin-
gá - Salve, salve o alvinegro do norte”. A 
mostra apresenta a trajetória de vitórias 
do Grêmio Esportivo Maringá das déca-
das de 1960 e 1970. Na abertura, ex-jo-
gadores famosos, hoje na casa dos 70 a 
80 anos, estarão presentes, como Edgar 
Belisário, Itamar Bellasalma e Roderley 
Geraldo de Oliveira. 
 
 
Cobertores 

Na última sexta-feira, foram entregues os 
250 cobertores aos colaboradores que 
recebem cesta básica. A ação serviu para 
mais uma vez expressar a preocupação 
que a instituição tem como seus funcio-
nários. A entrega continua ainda esta 
semana no Almoxarifado.  

 
Artroscopia
O Hospital Veterinário da Unicesumar co-
meçou a fazer cirurgia por videartrospocia 
em equinos. Trata-se de uma técnica pou-
co invasiva para cirurgias nas articulações 
dos animais. O procedimento é uma novi-
dade para a região, uma vez que apenas 
os grandes centros oferecem esse tipo de 
recurso na medicina veterinária.

É notícia
Campus

Funcionários podem sugerir melhorias 

Colaborador da Semana– Marcilene Rosa Castelhiani

Fazer da instituição e do ambiente de 
trabalho locais mais organizados e fun-
cionais depende de todos os colaborado-
res. Sugerir melhorias e ajudar a identifi-
car falhas é algo que depende de nós. O 
programa Super Ideias é a forma oficial 
que a Unicesumar mantem para que seus 
funcionários apresentem suas sugestões. 

Algumas ideias premiadas no programa já 
foram implantadas, como a da Eliana Ku-
roda, do TI, que sugeriu a troca do papel 
higiênico normal por versões biodegradá-
veis. Outra mudança que foi sugerida por 
colaborador e já se tornou realidade foi a 
do Leandro Carlo Faria, agente de segu-
rança, que apontou a necessidade da troca 
dos Uniformes dos agentes. Desde o final 

de 2012, os agentes usam roupas pretas. 
A maior premiada na campanha é Ju-

liani Asedo, mediadora da EAD, que teve 
seis ideias classificadas. “Quando pen-
so em sugestões para inscrever eu me 
baseio na missão e visão da instituição. 
Acho importante o colaborador ter o pro-
pósito de buscar melhorar o ambiente 
organizacional”, diz a mediadora. Atual-
mente, está em fase de implantação a 
sugestão de Juliani para criar um progra-
ma padrão de integração para os polos. 

Para oficializar sua sugestão de melhoria, 
basta ir até o departamento de Recursos Hu-
manos e solicitar uma ficha para registrar a 
ideia. Confira na sessão “Informe RH” quem 
são os últimos vencedores do Super Ideias.

Há 17 anos, Marcilene Rosa Castelhiani 
integra o grupo de colaboradores da Biblio-
teca. Ela conta que entrou na instituição 
por meio de uma seleção feita no colégio 
em que estudava durante o Ensino Mé-
dio. “O professor Claudio Ferdinandi falou 
com a diretora do João XXIII e disse que 
queria a melhor aluna para trabalhar na 
Biblioteca e eu fui a selecionada”, lembra.

Marcilene recorda com entusiasmo de 
quando foi feita a transferência do acervo 
de livros do bloco 6 para o 8. “Colabora-
dores de vários setores ajudaram a trans-
portar os materiais em carrinhos de super-
mercado. Foi um momento importante de 
ajuda entre os setores”, conta a auxiliar.

Por passar grande parte do dia ao lado dos 
livros, ela conta que aprendeu a gostar de 
ler e que sempre preenche sua cota de livros 
emprestados. “Os livros são meus melhores 
amigos, principalmente os de romance”.  O 

título “O casamento”, de Nicholas Sparks foi 
o que mais emocionou e encantou Macilene.

Atualmente, ela cursa o segundo se-
mestre de Gestão de Recurso Humanos, 
momento da vida em que classifica como: 
“oportunidade de crescer pessoalmen-
te e profissionalmente”. No futuro, Mar-
cilene pretende fazer mestrado na área. 
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8 Marlene Felix, Mayara Heloise Bernabe, Rodrigo Ro-
lim Duarte, Pedro Martins, Glaucio Pedro de Alcantara 9 
Claudete Cristina Iwata, Reginaldo dos Santos Medeiros, 
Silma de Matos Oliveira Maciel, Rogério de Leon Pereira, 
Damião Pereira Rosa, Camila Tecla Mortean 10 Elisan-
dra Leites Pinheiro, Suely de Fátima Ribeiro 11 Amanda 
Mascote Prado, Silvana Maria Varize Gusmão, Tatiana de 
Freitas Giovanini Mochi, Veridiana de Vasconcelos Du-
arte, Maurílio Batista Palhares Júnior, Eliane Maria Valim, 
Elisangela Gonçalves dos Santos, Tatiane Giacomini 
Damazio 12 Mônica Carniel Marques, Denise Matias de 
Campos, Everton Fernando Ferreira Meira, Janaina Olivei-
ra de Azevedo Leal 13 Elisandra de Oliveira da Cunha, 
Tainah dos Santos Bento, Vinicius Cabral Morales, Flávio 
Henrique Torres, Claudineia Cristina Valim, Eliseu Farina-
cio, Jaqueline Faxina, Daniele Quadros Weinhardt, Fábio 
Stempniak 14 Roberta Larissa Leonel, Moisés Ribeiro da 
Silva, Leonel Brizola Roco, Guystavo de Oliveira Barbosa, 
Karen Cristina Machado de Souza, Rosemeire de Fátima 

equipe de produção

Valdete São José, Camila Cabau,  
Daiane Wichineski e Ana Paula Daniel
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Livro
 
O livro “Como Escrever Trabalhos de Con-
clusão de Cursos”, de autoria do professor 
Joaquim Martins Júnior, teve a 7ª edição publi-
cada recentemente pela Editora Vozes.  Mais 
de 10 mil exemplares das edições anteriores 
já foram comercializados, com distribuição 
em 15 grandes capitais do Brasil, além de 
Portugal e Espanha. Nas duas últimas edi-
ções, o livro inclui as Normas de Vancouver, 
adotadas em muitas revistas do Brasil e do 
exterior, principalmente da área da saúde.     
 
 
 
 

 
 
Matéria prima 
 
Há 13 anos, a professora Rosane Barros Ver-
degay coordena e edita o jornal laboratório on-
line Matéria Prima, produzido pelos alunos do 
segundo ano de Jornalismo. Desde as últimas 
edições, o veículo tem sido exibido em televiso-
res instalados no Terminal Urbano de Maringá. 
A iniciativa surgiu da parceria com o professor 
de Publicidade e Propaganda Lúcio Rosas.  

Esta é uma publicação eletrônica semanal editada pela equipe 
da Assessoria de Imprensa e RH/Endomarketing da UniCesumar/
Objetivo. Entre em contato pelo ramal 1140 ou 1387.

  facebook.com/UniCesumar      @UniCesumar         youtube.com/Cesumaroficial

 

Participe do campus
Envie sugestões de reportagens e fotos 
para os e-mails: imprensa@cesumar.br ou 
endomarketing@unicesumar.edu.br ou fale 
conosco através dos ramais 1140 ou 1387. 

Contamos com a sua participação!

11 Abertura de exposição “Grêmio 
Maringá - Salve, salve o alvinegro 
do norte”  
18h30 - Museu Unicesumar

Encontro ABCC 
18h -  Lev Grill

10

10 Concurso de Orador e Juramentista 
19h - Auditório de Odontologia

10 Café da manhã para pastores
8h - Lev Grill

Informe RH
  
Ganhadores do Super Ideias
 

  Conheça quem são os últimos ganhadores do 
programa:

1º lugar: Camila Cabau, que trabalha na As-
sessoria de Imprensa. Ideia: Colaborador do 
Ano.

2º lugar: Anderson Douglas Santos, trabalha 
no Centro de Ciências Exatas, Tecnológicas 
e Agrárias. Ideia: Porta banner fixo nos locais 
com eventos frequentes. 

3º lugar: Lourdes Pineli, atendente no Multia-
tendimento. Ideia: Instalar no multiatendimento 
uma TV visual para as chamadas de senhas. 

 

4º lugar: Juliani Duenha Asedo, funcionária da 
EAD. Ideia: Implantação do programa de Me-
lhor Aluno para a Educação A Distância. 

A data da premiação e os prêmios serão di-
vulgados pelo departamento de Recursos Hu-
manos em breve. 

Mural do Colaborador

Mari Luna, supervisora do polo de Curitiba, en-
controu o Governador Beto Richa no Palácio 
Iguaçu enquanto fazia uma ação comercial no lo-
cal. A colaboradora não perdeu a oportunidade de 
registar uma foto ao lado de Richa. 

O 4º Arraiá Objetivo foi um sucesso. Na foto, 
aparecem as coordenadoras pedagógicas 
do colégio, Sulamita Andrade, Roseli Frota e 
Tânia Nerone, em um breve momento de des-
canso ao final do evento. 


