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Jornal Mural

Universidade Ibirapuera abre inscrições
para tratamento de implante 

A Universidade Ibirapuera seleciona pa-
cientes que necessitam de implante odon-
tológico. A iniciativa faz parte dos estudos 
do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu 
em Implantodontia da Instituição. 

Os únicos investi mentos são alguns custos 
dos materiais uti lizados, muito inferiores aos 
cobrados por uma clínica convencional. Os tra-
tamentos serão realizados pelos alunos, sem-
pre sob a supervisão dos professores.

Os interessados podem ti rar suas dúvidas 
pelo telefone (11) 5694-7928, de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h. As avalia-
ções acontecem às quintas-feiras, das 19h30 às 22h. Os atendimentos serão reali-
zados na Clínica de Odontologia da Universidade Ibirapuera, que fi ca no Campus 
Chácara Flora, em São Paulo.

www.ibirapuera.br

Para saber mais 
sobre tudo o que 
acontece na sua 
Universidade, visite: 

TV Ibirapuera
Professoras participam do

Programa Bem Viver

As Professoras Paula Wernecke e Barbara 
Campos, do curso de Psicologia, e Érika Mari-
nari, do curso de Direito, falam sobre Violência 
Domésti ca e Sexual no Programa Bem Viver.

Para conferir, acesse: www.ibirapuera.br

Sob a supervisão dos professores, os alunos do curso de Enferma-
gem estão na Clínica de Fisioterapia e Enfermagem para realizarem 
nos pacientes a medição da pressão arterial. 

Também é possível descobrir peso e altura, frequência cardíaca, 
respiratória e temperatura. Os alunos ainda oferecem orientações 
sobre a hipertensão e a diabetes. 

A integração com o curso de Odontologia ajuda a garanti r um 
atendimento ainda mais completo. Durante as consultas, são rea-

lizados exames de prevenção ao câncer de boca. Caso seja percebido algum sintoma, o paciente é 
encaminhado imediatamente à Clínica de Odontologia, também da Universidade Ibirapuera.

A ação Educativa de Enfermagem acontece diariamente, das 13h às 18h. Para mais informa-
ções: tel.: (11) 5694-7969.
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Ação promove qualidade de vida na Universidade

Parceria com Nube beneficia alunos
Preocupada em zelar para que seus alunos estejam inseridos no mercado de tra-

balho, a Universidade Ibirapuera mantém uma parceria com o Nube Estágios.

Por meio da ferramenta Top Estágios, disponibilizada no site da Universidade 

Ibirapuera, futuros profi ssionais de todas as áreas possuem facilidade e agilida-

de na consulta das oportunidades de estágio disponibilizadas pelo Nube.

Para conhecer, acesse:

htt p://www.ibirapuera.br/oportunidades


