Semana das Mães Especial!
O merecido presente do UNIFIEO Novos Rumos!
Está chegando uma das datas mais comemoradas do ano, o Dia das Mães. O
UNIFIEO oferecerá diversas atrações para homenagear as mães de Osasco e Região
com palestras, atendimentos especiais e sessão de cinema. Serão quatro dias de
atrações voltadas à comunidade interna e externa, que poderá usufruir gratuitamente
das atividades, juntamente com as mães.
O circuito de homenagens terá inicio no dia 9 de maio, com palestra que
abordará “A trajetória da mulher através dos tempos” sob a palavra da Professora
Maria Deosdedite Giaretta Chaves – Bacharel e Licenciada em Letras Neolatinas pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Mestre em Filologia e Língua
Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Professora titular do Centro Universitário
FIEO, escritora, poetisa, articulista e membro da Academia Santarritense de Letras.
A programação segue no dia 10 de maio, com a Palestra “A arte de empreender
sendo mãe” com Ana Paula Santana - Coaching Graduada em Comunicação Social com
ênfase em Jornalismo, especialista em Comunicação Empresarial e Certificada pela Slac
em Life Coaching, Analista Comportamental e habilitada a aplicar a ferramenta de
perfil comportamental DISC.
No dia 11 de maio é a vez de tratar sobre “Os direitos da mulher nas relações
familiares,” palestra da Professora Deise Maria Galvão – Advogada, Especialista em
Direito de Família, Mestre pela USP, Professora Universitária, Autora de obra jurídica,
Palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB SP.
No encerramento, em 12 de maio, serão oferecidas “Apresentação da revenda
Cacau Show”, para quem deseja mais bem conhecer empreendedorismo, e,
paralelamente, acontecerão sessões de atendimento ao público com Auriculoterapia,
Quick Massage e Maquiagem.
E, para fechar a programação com chave de ouro, uma sessão de cinema com
o premiado clássico “A Noviça Rebelde”(1965) do diretor Robert Wise e grande elenco.
A exibição começa pontualmente às 19 h.
Confira a programação completa no site do UNIFIEO e compareça a todos os
eventos acompanhado da rainha do lar, sua mãe. O UNIFIEO espera por vocês de
braços abertos!
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