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START UNILEÃO 
ACOLHE NOVATOS 
DE 2019.2

O primeiro dia de aula é sempre marcante. Para tornar essa etapa de adapta-
ção mais fácil, a Unileão preparou um acolhimento que reserva surpresas para 
os alunos novatos do semestre 2019.2.

Durante o momento, serão apresentados aos calouros alguns aspectos da 
Instituição, bem como será apresentada a estrutura do Centro Universitário. A 
recepção acolherá todos os novos alunos e será realizada em duas unidades: 
Saúde e Lagoa Seca. Na unidade Saúde, a atividade acontecerá a partir das 
8h30. Já no campus Lagoa Seca, o evento será realizado a partir das 20h.

Na ocasião, também será feita a entrega de mudas de plantas aos cursos, 
as quais devem ser plantadas no decorrer do semestre. Essa ação visa inserir 
os novatos nas ações de sustentabilidade da Unileão e incentivar a consciência 
sustentável desde o início da graduação.

Em comemoração 
à Semana da Advoca-
cia, o curso de Direito 
do Centro Universitário 
Doutor Leão Sampaio 
(Unileão) realizará um 
ciclo de palestras com o 
prof. Matheus Carvalho. 
O evento acontecerá 
no dia 7 de agosto, 
das 8h30 às 10h30, no 
auditório do Bloco A do 
campus Lagoa Seca. A 

atividade se repetirá no 
mesmo local, das 18h30 
às 20h30, para um 
público diferente do que 
esteve presente no turno 
da manhã. As inscrições 
são gratuitas. O ciclo de 
palestras será aberto 
aos alunos de Direito 
de Juazeiro do Norte e 
as vagas são limitadas. 
Outras informações em 
unileao.edu.br.

O curso de Psico-
logia da Unileão está 
apoiando o lançamento 
do livro “A Formação do 
Analista: um sintoma da 
psicanálise”. O evento 

O curso de Odon-
tologia da Unileão irá 
promover um curso de 
Hipnose Clínica, que 
acontecerá no dia 31 
de agosto, a partir das 

ocorrerá no dia 16 de 
agosto, a partir das 18h, 
no auditório do bloco E, 
no campus Lagoa Seca. 
Outras informações em 
unileao.edu.br.

Entrega das Carteiras 
Profissionais - CRO
SEX (30)
AUDITÓRIO DO BLOCO E
LAGOA SECA

Curso de Hipnose Clínica
SAB (31)
AUDITÓRIO DO BLOCO E
LAGOA SECA

ElaPode
TER (27)
PÁTIO DO BLOCO A
LAGOA SECA

I Encontro de Psicologia
TER (27)
AUDITÓRIOS DO BLOCO A 
E DO BLOCO E
LAGOA SECA

Colação de Grau
2019.1
SEX (9)
BOULEVARD BUFFET

Atendimento aos inscritos 
nas bolsas de estudo 
Santander

O Profissional do 
RH: Atuação Plural e 
Interdisciplinar

Torneio de Jovens 
Empreendedores - 
Abertura

QUI, SEX E SÁB (8, 9 E 10) 
AUDITÓRIO DO BLOCO A 
LAGOA SECA

TER (20)
AUDITÓRIO DO BLOCO E
LAGOA SECA

SEX (23)
AUDITÓRIO DO BLOCO E
LAGOA SECA

7h30, no auditório do 
bloco E, no campus La-
goa Seca. A atividade 
emitirá certificação de 
8h. Outras informações 
em unileao.edu.br.

CALENDÁRIO
UNILEÃO SEDIA LANÇAMENTO DE 
LIVRO SOBRE PSICANÁLISE

ODONTOLOGIA PROMOVE CURSO 
SOBRE HIPNOSE CLÍNICA

DIREITO REALIZA CICLO DE PALESTRAS 
COM MATHEUS CARVALHO


