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Biênio 2015/2016

MOÇÃO DE APLAUSO N°.OI012015

É com imenso prazer e satisfação que tenho a honra de parabenizar a lima. Senhorita Priscilla

Bertolde, estudante do Curso de Nutrição da UNESC, por ter participado do Projeto Rondon que

realizou-se do dia 17 de Julho a 03 de Agosto de 2015 na cidade de água Azul do Norte - Pará.

Priscilla é estudante do Último período de Nutrição, ou seja, Oitavo Período, da conceituada

Faculdade UNESC do Estado do Espírito Santo e teve o privilégio de participar juntamente com outros

estudantes deste projeto tão importante para o nosso país. O Projeto Rondon é um trabalho do Governo

Federal junto com o Ministério da Defesa, onde alunos universitários são selecionados, junto com um

professor coordenador e outro professor adjunto. São feitas várias oficinas relacionadas à saúde, educação,

meio ambiente, tecnologia, direito a cidadania, entre outras. Suas oficinas foram voltadas para a área da saúde,

foram feitas oficinas com os seguintes títulos: Reaproveitamento do Alimento Integral, Higienização Pessoal e

de alimentos, Na Medida Certa, Bate Papo sobre Doenças, Primeiros Socorros, Forró com a Melhor Idade.

É um orgulho para nós marilandenses saber de sua contribuição neste projeto de tamanha

importância e magnitude para o nosso Brasil a realização de trabalhos voluntários engrandece e valorizam as

pessoas, ainda mais tratando-se de trabalhos como o Rondon oferece, que contribuem para a melhoria das

condições de vida e bem-estar das populações mais necessitadas, além de contribuir com a formação dos

universitários brasileiros como cidadãos, integrando-os ao processo de desenvolvimento por meio de ações

participativas sobre a realidade do Brasil. consolidando o sentido de responsabilidade social coletiva, em prol

da cidadania, do desenvolvimento e da defesa dos interesses nacionais, estimulando a produção de projetos

coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas. O Projeto Rondon é uma lição de vida e de

cidadania. Uma maneira de conhecer um Brasil que está além dos livros. Uma oportunidade de se conhecer e

buscar participar desta ação, uma experiência importante para estudantes e professores universitários. Uma

maneira de retribuirmos com um pouco dos conhecimentos que temos e aperfeiçoarmos nossa visão real do

Brasil. Tenho certeza que a gama de conhecimentos adquiridos por vocês nesta experiência única será

transmitida e valorizada para sempre.

Nestes Lindes, apresento esta MOÇÃO após .

Ouvida a douta decisão do Plenário, seja oficializado a homenageada, lima. Senhorita Priscilla

Bertolde, Estudante do Curso de Nutrição da UNESC, e ao Coordenador do Curso de Nutrição do

UNESC o meu mais sincero voto de parabéns.

Sala das Sessões
Em, 17 de agosto de 2015.
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