
FAPCOM realiza “I Semana da Melhor Idade” 

Com entrada gratuita, o evento terá palestras, exposições e apresentações de 
alunos.

Entre os dias 26 e 28/05, das 14 às 18h, o curso Melhor Idade da Faculdade 

Paulus de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM), localizada na Vila Mariana, 

promove a “I Semana da Melhor Idade – FAPCOM”. Na oportunidade, os 

presentes poderão assistir à palestras com profissionais da área de saúde, 

visitar exposições e conferir apresentações organizadas pelos alunos. 

Segundo a coordenadora do curso Melhor Idade, Sandra Mônaco, a semana 

será uma maneira de valorizar talentos e oferecer qualidade de vida aos 

estudantes. “A Semana da Melhor Idade será um momento especial de 

convivência e interatividade. Haverá palestras sobre nutrição, memória, 

audição e uma oficina para estimular a criatividade. Queremos que os alunos 

e demais participantes tenham qualidade de vida, mas também, que 

encontrem um espaço fértil para o aprendizado”, salientou.

A “I Semana da Melhor Idade – FAPCOM” terá entrada gratuita e, será aberta ao 

público interno e externo da faculdade. A FAPCOM está localizada à Rua Major 

Maragliano, 191, Vila Mariana, entre as estações Ana Rosa e Vila Mariana do 

metrô. 

Maiores informações podem ser obtidas através do telefone: 2139-8500 ou, 

pelo site: www.fapcom.edu.br.

Informações para a imprensa: 

Jornalista responsável: Gleice De Divitiis – MTB 35.976/SP

Telefone: (11) 2139-8500



Programação:

Dia 26/05, terça-feira (Auditório):

• 14 às 14h10: Solenidade de Abertura.

• 14h10 às 15h: Apresentação do “Coral Melhor Idade”.

• 15h10 às 15h25: Apresentação de Dança Japonesa “Yosakoi Sorah” .

• 15h30 às 17h: Palestra “Nutrição – Vida e Saúde”; palestrante: Ângelo Oliveira 

(nutricionista).

• 17 às 18h: Chá de Abertura.

Dia 27/05, quarta-feira (3° Piso, Home): 

• 14 às 15h30: Oficina: “A Luz e Sombra de Caravaggio – fé, mistério e cotidiano”; 

responsável: Professor Dr. Adriano Miranda (FAPCOM).

• 15h40 às 17h10: Oficina de Criatividade: “Cócegas na Ideia”; responsável: Professor Ms. 

Vanderlei Postigo (FAPCOM).

• 17h20 às 18h30: “Feira das Nações”. 

Dia 28/05, quinta-feira (3° Piso, Home): 

• 14 às 15h: “Exposição de Talentos da Melhor Idade”.

• 15 às 15h40 “Parodiando o Texto”, evento coordenado pelo Professor Ms. Claudio Fatigatti.

• 15h40 às 16h40: Palestra: “ABC da Audição”; palestrante: Thais de Oliveira Teixeira 

(fonoaudióloga).

• 17 às 18h: palestra: “Hábitos saudáveis e memória”; palestrante: Leonardo Maranhão 

(médico psiquiatra).

• 18 às 18h10: Solenidade de Encerramento. 

De 25/05 a 29/05:

Exposições: 

• “A Arte do Povo da Rua” (xilogravura, serigrafia e colagem).


