Fundação Vanzolini promove ciclo de palestras
gratuitas “Noite em Dia” em parceria com a
Fundação Porta Aberta

A Fundação Vanzolini, em parceria com a Fundação Porta Aberta,
instituição de apoio ao tratamento de pessoas em uso abusivo de álcool e
outras drogas, promove no dia 17 de fevereiro de 2016, das 19h30 às 21h30,
em São Paulo, palestra gratuita: Prevenção da dependência de álcool e
outras drogas: Construindo conhecimentos.

Este encontro tem como objetivo apresentar problemas relacionados à
dependência de álcool e outras drogas, além da troca de experiências para a
construção de conhecimento com várias perspectivas de enfrentamento dos
problemas. Também serão abordados relacionados à dependência de drogas
ilícitas e álcool.

A palestra será ministrada pela Drª Maria de Lourdes de S. Zemel –
Psicóloga, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo,
terapeuta familiar da Associação Paulista de Terapia Familiar, membro
fundador da ABRAMD (Associação Brasileira de Estudos sobre Drogas).

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro, às 17h, no
site

http://vanzolini.org.br/eventos/palestra-prevencao-da-dependencia-de-

alcool-e-outras-drogas-construindo-conhecimentos/. O encontro será na Av.
Paulista, 967, em São Paulo.

Confira abaixo mais detalhes sobre a palestra:

Palestra: Prevenção da dependência de álcool e outras drogas: Construindo
conhecimentos
Palestrante: Drª Maria de Lourdes de S. Zemel
Coordenação: Prof. Mauro Spinola
Data: 17 de fevereiro de 2016
Horário: das 19h30 às 21h30
Inscrições: até 17 de fevereiro (às 17h)
Local: Unidade Paulista: Av. Paulista, 967 – 2º andar – sala 204 - São Paulo.
Informações

adicionais:

http://vanzolini.org.br/eventos/palestra-prevencao-da-

dependencia-de-alcool-e-outras-drogas-construindo-conhecimentos/. / 0800 770 06 08
(Estado de São Paulo) e (11) 3145-3717 (outras localidades).

Sobre a Fundação Vanzolini:
A Fundação Vanzolini é uma instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e
gerida pelos professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo. Tem como objetivo desenvolver e
disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes à Engenharia de
Produção, à Administração Industrial, à Gestão de Operações e às demais atividades
correlatas que realiza, com total caráter inovador.
A instituição também prioriza seus projetos e atividades de Educação por relevância
econômica e social e, por esse motivo, pauta sua atuação por critérios de excelência
acadêmicos, profissionais e éticos. Desde 1995, pesquisa, desenvolve, implanta e
gerencia soluções de educação em rede e/ou a distância, aplicando os conhecimentos
da engenharia de produção, utilizando diversas tecnologias ligadas à internet, à
interatividade e à TV. Mediante a qualidade e impacto resultantes desses projetos
junto ao setor público e educacional, em 2003 consolidou uma área institucional
específica: a Gestão de Tecnologias em Educação (GTE).
A Fundação Vanzolini é centro de referência internacional em temas de destaque para
as empresas privadas e para os órgãos e entidades do setor público que buscam
alcançar e manter padrões elevados de desempenho.
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