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Funorte e Fasi realizam
Festival de Quadrilhas

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana

Funorte visita
Pré-Vestibular Sólido
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Clínica Escola Funorte faz
atendimento Dermatofuncional

Estudantes do Sólido participaram de sorteio de
isenção de inscrições para o Vestibular da Funorte

Na quarta-feira, 15, equipe de
Assessoria de Comunicação e Marketing
da Rede Soebras/Funorte visitou o Colégio
Sólido, para divulgação do Vestibular
Ação Soebras e de Medicina.
Houve sorteio de isenções de inscrição
do Vestibular para os alunos. A equipe foi
muito bem recebida pelos funcionários e
professores da instituição que acompanharam todo o processo de divulgação.
Os alunos Cristiano Alves e Nathaliane
Laranjeira foram contemplados com as
isenções de Medicina. Outros seis
estudantes também ganharam isenções
para o Vestibular Ação Soebras. A
divulgação segue a todo vapor pelos prévestibulares, escolas e instituições da
cidade.

FEC viaja para a Itália
A equipe Juvenil vai disputar a partir do
dia 21 de Maio, o Torneio “Lazio Cup”.
Equipes como Inter de Milão, Fiorentina,
Sparta Braga, Cagliari e Dínamo Calarza
são alguns dos participantes da competição.14 atletas viajaram no domingo, 19,
para a Europa sob o comando do Técnico
Henrique.
- O nosso maior objetivo é a negociação de jogadores. Temos parceria com
empresários que querem utilizar nossos
atletas para maior visibilidade do grupo e
esta copa é uma grande oportunidade
que temos para isso. Sem sombra de
dúvidas um grande acerto – revela o
Diretor Executivo Cristiano Junior.
O Funorte vai estrear na competição
no dia 21 de Maio, às 4 da tarde, contra o
New York.
Na Chave do Funorte, além do New
York, tem o Atlético Boville e a Fiorentina.

Professor Ênio durante atendimento na Clínica Escola

Na Clínica Escola de Fisioterapia
FUNORTE, que funciona no campus
Amazonas, são oferecidos aos
pacientes atendimentos nas várias
áreas de atuação da Fisioterapia,
como: Dermatofuncional,
Ginecologia e Obstetrícia, Geriatria,
Ortotraumatologia, Neurologia, entre
outras.
Dentre as áreas de atuação do
Fisioterapeuta, a Dermatofuncional,
de responsabilidade do professor
mestre Ênio Thalles Batista de Faria
vem ganhando destaque pelos
resultados.
O motivo de tamanha procura,
segundo Enio Thalles, justica-se
porque a área de Dermatofuncional
na Fisioterapeuta tem a possibilidade
de estudar as modalidades terapêuticas nas disfunções estéticas e de
caráter reabilitacional.
“São abordadas as condições
dermatológicas, correlacionando-as
com a qualidade funcional do
indivíduo. É objetivada a melhor
funcionalidade dos tecidos humanos,
proporcionando ao paciente uma
condição psicossocial que atenda à
individualidade. O movimento
humano é observado em todas as suas
formas de expressão e potencialidade”, destacou.
De acordo com o professor, os
tratamentos são fundamentados em
conceitos cientícos sólidos que muito
tem contribuído tanto no pré quanto
para o pós – operatório, prevenindo
e/ou tratando as respostas advindas
das intervenções cirúrgicas, possibili-

tando ainda a diminuição da ansiedade pós – operatória, quer nas suas
alterações patológicas, quer nas suas
repercussões psíquicas e orgânicas,
com o objetivo de preservar, manter,
desenvolver ou restaurar a integridade
de um órgão, sistema ou função.
José Luiz Pereira de Oliveira,
morador do bairro Santa Eugênia, 51
anos de idade, buscou o atendimento
da Clinica Escola de Fisioterapia
FUNORTE, após um acidente de
trabalho em uma máquina denominada sanforizadeira, que ocasionou
queimadura e fraturas em sua mão
esquerda.
Após o 5º atendimento, o paciente
relatou: “Desde que eu saí do hospital,
quei com muita exposição óssea na
mão esquerda e fazia mais ou menos 5
meses que não havia melhora, mesmo
fazendo curativos todos os dias.
Depois que iniciei o tratamento aqui
percebi uma melhora mais rápida, o
osso não esta mais exposto.”
O paciente está sendo atendido
pela acadêmica do 9º período de
Fisioterapia das Faculdades
FUNORTE/FASI, Jeane Aparecida Costa
Ruas. A acadêmica revela que o
estágio em Dermatofuncional é
diferente dos demais, pois além de
melhorar a saúde física do cliente
também contribui consideravelmente
no estado emocional. Disse que se
surpreende com os resultados que são
em menor tempo do que ela imaginava, o que reete em uma maior
realização prossional.
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Funorte e Fasi realizam
Festival de Quadrilha

ASemana
Acadêmicos de
Administração trabalham
marketing em sala de aula

Atividade foi realizada pelo professor
Heráclides Veloso

Acadêmicos participam da autoavaliação institucional

Animação garantida no próximo
dia 7 de junho. Além do tradicional
Forró da Funorte/Fasi, haverá o
festival de quadrilha, envolvendo
acadêmicos de graduação e pósgraduação. Os melhores grupos
receberão premiação que variam de
R$ 200 até R$ 900,00. Entre os
critérios de julgamento serão
avaliados: originalidade e criatividade, animação, coreograa, gurino

e disciplina. As inscrições podem ser
feitas até o dia 29 de maio, no
Núcleo de Extensão do campus JK.
A festa será no Sítio Pataro´s
(depois do Clube Max Min, ao lado
do Clube do Indyu), a partir das 21h.
As atrações serão: Banda Chama
Chuva e Xote Coladinho, que
prometem levantar a galera. O agito
do grupo La Maior também
completará a festa.

Indyu vence colégio de BH
em intercâmbio de basquete
O Colégio Indyu de Montes
Claros, da Rede Soebras, venceu
o Colégio Santo Antônio de Belo
Horizonte, durante intercâmbio
de basquete.
O evento foi realizado nos dias
10 e 11 de maio, no Ginásio
Darcy Ribeiro (Praça de
Esportes).
No primeiro jogo, o Indyu,
sub-17 masculino, atual campeão do JEMG - fase municipal,
venceu o Santo Antônio por 36 x
27.
No sábado, houve nova vitória
do Indyu por 55 x 36, sagrando-

se campeão do intercâmbio. Os
atletas foram premiados, ao nal
do jogo. João Vitor Mendes,
aluno do Indyu, foi cestinha com
41 pontos. O técnico do Colégio
Indyu, professor Rubem Ribeiro
acompanhou os jogos.

Equipe do Indyu
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Discutir marketing e trabalhar
conceitos especícos da área. Esse foi o
objetivo do Seminário de Embalagens e
Produtos organizado pelos acadêmicos
do 5º período do curso de Administração
da Funorte.
A atividade foi realizada dentro da
disciplina Marketing II, que é ministrada
pelo professor mestre Heráclides Veloso
Marques, no último mês de abril.
Segundo o docente, a proposta foi
trabalhar o conteúdo dentro do contexto
dos 4P's de Marketing (Produto, Preço,
Praça e Promoção).
O professor Heráclides Veloso
explicou que cada aluno levou para a sala
uma embalagem de um produto à sua
escolha e todos foram a frente para
destacar alguns pontos relacionados ao
marketing do produto. “Sem dúvida,
estudos comprovam que a embalagem
inuência na escolha e compra dos
produtos. Conforme Kotler (1993) por
produto entende-se como sendo
qualquer coisa que pode ser oferecida a
um mercado, para aquisição, atenção,
utilização ou consumo e que pode
satisfazer um desejo ou necessidade”,
explicou o docente.
Foi proposto aos acadêmicos que
fossem explorados os seguintes tópicos
durante a sua exposição dos produtos:
Componentes Físicos: embalagens /
design / rótulo; Componentes
Integrativos : marca / logotipo / imagem;
Componentes Complementares : serviços
/ garantias.
Ao nal, o professor apresentou vários
tipos de embalagens, de vários tipos,
modelos, abordando em cada um
características, detalhes utilizados para
gerar no consumidor o "desejo" pela
compra do produto.
O curso de Administração Funorte
funciona no campus São Luis, no bairro
Melo.

ASemana
Acadêmicos visitam maior
complexo farmacêutico
da América Latina
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Semana Integrada de Atividades
acontece nos dias 6, 7 e de junho

Estudantes de Farmácia visitam indústria em Goiás

Grupo de acadêmicos do curso de
Farmácia da Funorte visitou o renomado
Laboratório Teuto/Pzer, na cidade de
Anápolis, no estado de Goiás. Eles foram
acompanhados pela professora Eurislene
Moreira.
O Laboratório Teuto/Pzer, pioneiro na
produção de medicamentos genéricos no
Brasil, é hoje modelo para a indústria farmacêutica nacional. Instalado em uma área total
de um milhão de metros quadrados, com 105
mil metros quadrados de área construída – a
indústria tem o maior complexo farmacêutico
da América Latina e possui mais de 500
apresentações de medicamentos, entre
genéricos, genéricos de marcas (similares),
MIP, linha hospitalar, toterápicos, suplementos alimentares e cosméticos.
“A visita teve como objetivo fundamental
possibilitar ao acadêmico uma aproximação
real com uma das maiores indústrias de
medicamentos, permitindo a esse futuro
prossional uma interação junto à empresa”,
destacou a docente Eurislene.
A acadêmica Daianne Castro comentou
que a visita a Teuto foi de grande importância.
“Mostrou-nos a realidade da vida prossional
dentro de uma indústria, trazendo um grande
conhecimento nessa área da farmácia, e todas
as etapas da produção, a começar da
separação e mistura da matéria prima até o
envase”, salientou.
Os estudantes também conheceram o
parque ecológico da indústria, que é mantido
nas imediações da empresa. O Laboratório
Teuto/Pzer também desenvolve outros
trabalhos sociais como uma creche que
atende os lhos dos funcionários e as crianças
carentes das comunidades próximas a
indústria.

Semana Integrada de Atividades
Acadêmico-Profissionais

06 a 08 de Junho

Campus JK | Campus São Luís | Campus São Norberto | Fasi
Dias 06 e 07 - Cursos e Palestras
Dia 08 - Ação Soebras

A Diretoria de Extensão da Funorte
e Fasi realizará nos dias 6 a 8 de junho,
a Semana Integrada de Atividades
Acadêmico-Prossionais– SIAP.
O evento contará com a oferta de
cursos e palestras que acontecerão
simultaneamente nos espaços das
faculdades e auditórios externos.
No dia 8, haverá o Ação Soebras
que fará intervenções junto a comunidade, com a participação de todos os
cursos oferecidos pela Funorte/Fasi.

As inscrições, que estarão abertas
nos próximos dias, poderão ser feitas
pelos sites www.funorte.com.br e
www.fasi.edu.br. O investimento é de
R$ 20,00, com direito a participação
de toda a programação. Os participantes receberão certicado de 20h.
Vagas limitadas. Aguarde a divulgação da programação completa.
Mais informações: (38) 21019274 // 3690-6605

XXV Festival de

Quadrilha
Indyu

VESTIBULAR

Show com:

AÇÃO SOEBRAS
MONTES CLAROS | JANAÚBA | JANUÁRIA

26 DE MAIO

FIQUE LIGADO!

Eita forró arretado de bão, sô

14
de Junho
18h30 no Colégio Indyu
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