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Durante o primeiro semestre 

de 2016 a comunidade 

acadêmica do CIESA pode 

contar com 

diversas atividades 

realizadas pelos cursos de 

Economia, 

Estética e Cosmética, 

Relações Públicas, Direito e 

Pedagogia.

Os eventos reuniram alunos, 

professores, prossionais e 

comunidade do entorno do 

Ciesa promovendo a 

integração 

e a troca de saberes.

Nesta edição mostraremos 

os destaques de cada evento 

ocorrido no semestre e 

contamos com a colaboração

de todos para divulgarmos 

os eventos do segundo 

semestre.

O InformCIESA é um espaço 

aberto para a  divulgação 

acadêmica das atividades e 

demais informações 

importantes.

O CIESA, na última semana do mês de abril, há décadas, executa o 

Projeto de Extensão que trata das orientações técnicas para alternativas 

e inovações propostas na declaração do imposto federal (IRPF 2016). O 

objetivo é orientar a comunidade periférica carente, bem como os 

funcionários, os discentes e os docentes do Campus CIESA. 

ACERTANDO AS

CONTAS COM O LEÃO

Os alunos do 4º Ano do curso de Ciências Contábeis orientados e 

supervisionados pelos professores da instituição, desenvolveram essa 

atividade no Laboratório de Informática do Curso de Direito, 

aprimorando os conhecimentos teóricos ministrados em sala de aula, 

o que permitiu aos acadêmicos perceberem as diculdades e real 

dimensão dos problemas sociais, econômicos e culturais, garantindo 

desta forma a qualidade do serviço prestado à comunidade.

Os docentes Prof. Esp. Paulo Costa, Prof. Esp. Manuel Marialva e 

Prof. MSc Ronaldo Corrêa deniram os grupos de alunos, delegaram 

tarefas, cobraram responsabilidades, motivaram o corpo discente, 

valorizando e promovendo a visibilidade do projeto e seus resultados 

para a instituição e para a comunidade em geral. 

PROJETO PARA A COMUNIDADE
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O primeiro semestre de 2016 foi 
intenso e muito produtivo para o curso 
de Direito com a Palestra alusiva ao Dia Internacional da Mulher, realizada no Auditório do Bloco C, 
e que teve por palestrante a Dra. MARIA GLAUCIA BARBOSA SOARES, MsC., Advogada Militante, 
Presidente da Comissão OAB/MULHER, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Amazonas, 
nesse evento foram arrecadados leite em pó e alimentos não perecíveis.
Os alunos do 3º e 4º anos participaram do I Concurso 
de Jogos Jurídicos da OAB Amazonas – 
Escola Superior da Advocacia, sendo a equipe 
formada por Felipe da Silva Lopes, Ivy Soares de 
SouzaAraya, Danielle Fernandes Furtado e Luiz de 
Gonzaga Marques Neto, sob a orientação da 
professora Drª Maria Nazareth Vasques Mota. 
Encerrando o semestre o 
Curso de Direito do CIESA participou do seminário, 
promovido pela Procuradoria da Republica no 
Amazonas, representado pelo professor Dr. Vitor 
Hugo Mota de Menezes, que reunia as condições necessárias para discutir e fazer proposições sobre 
os aspectos referentes à cooperação Internacional na área de fronteira, prestação de alimentos no 
exterior (convenção de Nova York) empresas off-shores, recuperação de ativos e extradição e 
transferência de processos.

�Os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis do 

CIESA participaram da  primeira edição da Olimpíada 

Luca Pacioli realizada na Vila Olímpica de Manaus, nos 

dias 28 e 29 de maio. O evento foi coordenado pela 

Comissão Jovens Lideranças Contábeis e realizado pelo 

Conselho Regional de Contabilidade do Estado Do 

Amazonas (CRC-AM).

Voltada aos acadêmicos e profissionais da área contábil, 

o evento, teve como objetivo a socialização  do meio 

acadêmico com o profissional, trazendo também

 integração entre as faculdades de Manaus

I OLIMPÍADA LUCA PACIOLI 

EVENTOS JURÍDICOS
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�O Curso Superior de Tecnologia em Segurança Privada, representado  por seu 

coordenador Prof. Dr. Osvaldo Ribeiro, pelo Prof. Jander Alencar Bastos, alunos e 

egressos do curso, participou do Congresso Brasileiro de Segurança Privada (COBRASE)

e Exposição de Segurança (EXPOSEC), no período de 12 a 15 de maio, na cidade 

de São Paulo. A delegação 

do CIESA tem participado 

das cinco últimas edições 

do evento com um 

aproveitamento muito bom 

dos temas tratados nas

 melhorias aplicadas ao 

Curso.

SEGURANÇA PRIVADA PARTICIPA DE CONGRESSO

O Curso de Comunicação Social - Relações Públicas do CIESA 

recebeu no dia 28 de março, a visita da comissão de avaliação do

MEC, representada por Antônio Heberlê e Sandra de Deus, ambos 

profissionais na área da comunicação, reconhecidos no Brasil.

A visita teve como intuito avaliar a estrutura física da instituição e a 

qualidade de ensino aplicada. Os representantes do MEC ainda 

bateram um papo com os alunos, para saber quais eram suas 

impressões sobre o curso e suas expectativas para a carreira 

profissional.  CONCEITO MEC 4!!!

RECEBENDO VISITAS !!!

ACADÊMICOS DE ECONOMIA VENCEM GINCANA REGIONAL

O Conselho Regional de Economia da 13ª Região-AM promoveu, nos dias 19,20 e 21 de maio, 

o X ENAM- Encontro das Entidades de Economistas da Amazônia Legal, com o tema: 

  “O Contexto de crise nas economias amazônicas: oportunidades e desafios para os 

    economistas”.  O ENAM é um encontro regional contando com a participação dos Conselhos 

            dos Estados do Acre, Amazonas, Pará/Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Conselho 

            Federal – COFECON e dos demais Estados da Federação. Um importante fórum de 

            debates com temas voltados ao desenvolvimento econômico regional onde  foi elaborada 

            uma Carta proveniente das ideias consolidadas no evento e a premiação da gincana 

            regional de Economia que foi vencida pelos acadêmicos Felipe Oliveira Sampaio e Jeisse 

            de Araújo Ximenes que irão representar o Ciesa na Gincana Nacional que ocorrerá no 

            mês de setembro em Natal/RN. 
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MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, 
Campanha na Educação 2016 “ZICAZERO”

�O Curso de Pedagogia do CIESA, desenvolveu 

atividades pedagógicas no CMEI “MÁRCIO SOUZA”, 

com apoio do Professor RICARDO SIMÕES e dos 

acadêmicos do 4º Ano de Pedagogia, integrando a 

MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE COMBATE AO 

AEDES AEGYPTI “ZICAZERO”, com o objetivo de 

sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a 

importância dos cuidados com o ambiente para 

redução do índice de infestação pelo Aedes Aegypti, 

de modo à diminuir o número de casos de doenças, 

tais como,  a Zica, a Dengue e a febre Chikungunya, 

dentre outras, - Oficina Pedagógica de contação de história: “Guerra Contra o Mosquito Transmissor da Zica”.

I SIMPÓSIO DE ESTÉTICA E COSMÉTICA APLICADA 

�O evento teve o objetivo de integrar, ampliar conhecimentos profissionais e 

tendências do mercado de beleza, estética e bem-estar, e foi direcionado 

para alunos, ex-alunos, profissionais da área e público interessado, com 

apresentações e ações de valorização social da educação e cultura em 

diversas etnias e biótipos, mostrando a comunidade acadêmica e profissional 

mediante temas pertinentes, procedimentos estéticos e cosméticos não 

invasivos.

A participação no

 evento contribuiu 

para a arrecadação

de leite para a 

instituição Casa  

VHIDA.

3652-6600
/ciesa

ciesa.br
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