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O incentivo à cultura é marca do UniBrasil Centro Universitário. As
experiências compartilhadas pela vivência cultural enriquecem o
conhecimento, ampliam os horizontes e fortalecem o pensamento
crítico. Diversas parcerias no âmbito cultural, desenvolvidas dentro
e fora da comunidade UniBrasil, promovem o diálogo necessário à
formação ética e cidadã.
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EVENTOS EM PARCERIA
O UniBrasil conhece e exerce suas potencialidades dentro da missão de oferecer ensino de qualidade e
formação ética para a vida, mas entende que parcerias corroboram geralmente o adágio de que o todo é
maior do que a soma das partes; nesse sentido, compôs-se com várias outras instituições para a realização
de muitos eventos culturais e educacionais. A união de energias, vocações, aspirações, capacidades e
recursos para a consecução de objetivos comuns produziu excelentes resultados.
As instituições parceiras nas atividades registradas em 2018:
t Graciosa Country Club, através de seu programa cultural Pensando o Brasil, idealizado e coordenado
pela professora Liana Leão, com o objetivo de seguir de perto as preocupações e os temas mais
prementes da sociedade, os caminhos da economia, da política e da cultura, através do contato com
intelectuais de todas as vertentes.
t B’nai B’rith é a organização judaica de ajuda humanitária, ação social e direitos humanos mais antiga
do mundo, com 175 anos, presente hoje em mais de 50 países e no Brasil desde 1932, desenvolvendo
programas de acordo com o conceito judaico de Justiça Social, Direitos Humanos, disseminação da
cultura e inclusão social.
t Solar do Rosário, complexo cultural e casa de arte brasileira e especialmente paranaense, promove
várias atividades como cursos, oficinas, ateliers, lançamento de livros e eventos ligados à arte e
cultura, por sua diretora Regina Casillo.
t Casillo Advogados, instituição com tradição em Direito Empresarial, atuando nas mais diversas áreas
do Direito no Brasil e no exterior, por seu diretor João Casillo.
t O município de Pinhais, um dos mais novos do estado, e também o mais próximo do centro de
Curitiba, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SEMEL) promove inúmeras
atividades de promoção do desenvolvimento cultural com a participação da comunidade.
t MPS Informática, empresa sediada em Curitiba, presente também em São Paulo, Rio de Janeiro e
Recife, realiza projetos voltados aos mercados público e privado, nas áreas de desenvolvimento de
software, consultoria, gestão e suporte, e provedora de serviços em Internet.
t O Ministério Público, instituição que tem como função definida pela Constituição Federal a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Cabe
ao Ministério Público atuar na proteção das liberdades civis e democráticas, buscando com sua ação
assegurar e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis.
t Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), autarquia responsável pela
regulamentação e fiscalização das empresas e profissionais da área de engenharia e suas ramificações,
como tecnólogos, técnicos industriais, e outros. O Conselho promove ações para o crescimento do
Estado, melhoria do ambiente de trabalho e garantia dos direitos dos profissionais registrados.
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Auditório do Graciosa Country Clube
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