
Você pode contar com um serviço de 
atendimento para tirar suas dúvidas 
sobre o Coronavírus (COVID-19) em casa! 
Entre em contato através dos canais de 
atendimento (telefone, WhatsApp ou 
e-mail) e seja atendido pela nossa 
equipe de professores e acadêmicos 
dos cursos de Medicina e Enfermagem.

      (18) 3229-1290

      (18) 99639-2713

       duvidascovid19@unoeste.br
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TELESSAÚDE

ESTE É O MOMENTO DE INOVAR E SURPREENDER!

Um dos cursos livres (on-line) mais 
procurados no período de quarentena, a 
Unoeste ofereceu o curso de Libras 
gratuito: foram realizadas 1.792 matrícu-
las.

CURSO DE LIBRAS

#VESTIBULAR DIGITAL

SAIBA MAIS EM UNOESTE.BR

A Unoeste inovou e o vestibular de inverno 
deste ano será digital. São mais de 60 

cursos presenciais (exceto Medicina), e o 
candidato pode se inscrever para a prova 
on-line; ou pela nota do Enem; ou como 

portador de diploma superior.

Dentre as muitas ações solidárias da Unoeste, destacam-se:

A Unoeste tem desenvolvido inúmeras 
ações contra a Covid-19, que beneficiam 
as comunidades acadêmica e externa. 
Entre as iniciativas está a produção de 
álcool em gel. Além de atender às 
demandas internas, o produto foi doado 
para instituições como Hospital Estadual 
de Presidente Prudente, Santa Casa de 
Misericórdia de Álvares Machado e Lar 
São Rafael. No total foram produzidos 
mais de 2.500 litros de álcool em gel.

ÁLCOOL EM GEL
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Lives solidárias, com 
gastronomia e

música, palestras, 
vídeos, além de 
arrecadação de 

alimentos têm feito a 
diferença durante a 

quarentena
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Os professores da Academia Unoeste, 
Wellington Mendes e Elaine Baldim 
mostram como você pode fazer 
exercícios em casa, e dão dicas valiosas 
de alongamento.

A coordenadora do curso de Design de 
Moda (EAD), professora Veridianna Ferrei-
ra, ensina como fazer três modelos 
lindos de máscaras para você se prote-
ger, gastando pouco.

EXERCÍCIOS EM CASAMÁSCARAS DE TECIDO

O curso de Gastronomia animou os 
nossos dias com as lives que reuniram 
muitas músicas e receitas maravilho-
sas.

RECEITAS DELICIOSAS

A Educação a Distância da Unoeste é a 
opção certa para fazer uma gradua-
ção do seu jeito. Cursos com até 60% 
de desconto. Prova on-line ou use 
sua nota do Enem.
Acesse www.unoeste.br/ead

EAD DO SEU JEITO
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Acadêmicos dos cursos de Enferma-
gem, Nutrição, Farmácia, Psicologia, 
Fisioterapia e Odontologia participaram 
da Campanha de Vacinação contra a 
Gripe H1N1.

Professores dos cursos técnicos da 
Unoeste se mobilizaram numa ação 
entre amigos para arrecadar alimentos 
não perecíveis e produtos de higiene 
pessoal. A ação também teve o apoio dos 
alunos do bacharelado em Enfermagem.

CAMPANHA DE VACINAÇÃOARRECADAÇÕES

Foto: Cedida

SAÚDE MENTAL
O curso de Psicologia, através do 
programa Anjos da Unoeste, desenvol-
veu a ação “Apoio Psicológico em 
momento de crise - Covid-19”! Dificul-
dades de lidar com a quarentena 
enfrentando situações de medo e 
ansiedade? Solicite atendimento on-li-
ne com um dos psicólogos da ação 
pelo WhatsApp (18) 99672-3869. 
Juntos somos mais fortes!

ANJOS DA

CRIE UM JOGO DO ZERO EM 40 MINUTOS
O professor do curso de Jogos 
Digitais, Danilo Filitto, ensina como 
você pode criar um jogo em 
apenas 40 minutos, utilizando 
ferramentas gratuitas.

Foto: Divulgação

Acesse nosso canal no Youtube e confira os vídeos!


