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Funorte divulga datas do
Vestibular 1° semestre de 2015

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte
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V PDD aborda cuidados com a voz

O V Programa de Desenvolvimento Docente da Rede Soebras/Regional
Norte, realizado no dia 27 de setembro, no auditório da AMAMS trouxe a
fonoaudióloga Flávia Alcântara. O
objetivo da palestra foi ensinar aos
professores como usar adequadamente a voz, e quais os cuidados
devem ser tomados.
O PDD recebeu professores e coordenadores das Faculdades Funorte
em Montes Claros, Incisoh/Ceiva em
Januária, Fac Funam em Pirapora e

Promove em Janaúba. Segundo a diretora pedagógica, Thalita Pimentel, o
intuito do programa é estreitar os relacionamentos dos docentes para contribuir com estratégias do cotidiano
acadêmico, além de contribuir para a
qualificação do professor. “A Rede
Soebras investe em seus professores,
buscando cada vez mais o aperfeiçoamento. Foram eles que escolheram o
tema de hoje, pois o principal instrumento de trabalhos dos professores é
a voz, então eles devem saber como

preservá-la”, conclui a diretora.
A professora Rosiene Gomes participa do PDD há três anos e relata a
importância do evento. “Através do
PDD conhecemos novas metodologias e técnicas para aperfeiçoarmos
nosso trabalho em sala. Também é
uma oportunidade de conhecer os
outros professores da nossa instituição. É uma troca de saberes”,finaliza.
O próximo PDD será no dia 1º de
novembro.

Eu sou Funorte - Carlos Cavalcante

“A FUNORTE sempre se preocupou
com a qualidade de ensino prestado
aos acadêmicos”, Carlos Cavalcanti
Carlos Cavalcanti concluiu sua graduação em 2009. Ele cursou licenciatura em Letras Português/Espanhol.
Segundo o educador, a escolha pela
profissão veio através da sua mãe que
também é educadora. Hoje ele leciona em diversas instituições de ensino

de Montes Claros e nas Faculdades
Funorte. “A FUNORTE sempre se preocupou com a qualidade de ensino
prestado aos acadêmicos. Além de
ser a única instituição que sempre
demonstrou apoiar aquelas pessoas
que sempre sentiram vontade em
ingressar em um curso superior, e por
algum motivo tinham dificuldades
em concretizar este sonho, que foi o
meu caso”, relata o professor.
O primeiro estágio de Carlos
Cavalcanti foi na Escola Estadual Eloy
Pereira. De acordo com o professor, o
estágio deve ser encarado como uma
comprovação vocacional para os acadêmicos. “Este é o momento que nos
insere de maneira totalmente prática
em nossa esfera profissional”, afirma.
O egresso afirma que as
Faculdades Funorte trazem grandes
oportunidades a todos aqueles que
realmente querem estudar. “A

Funorte é uma instituição que se preocupa com a capacitação de todas as
pessoas que estão inseridas neste
cenário educacional. “Ainda custo
acreditar que voltei à instituição em
que estudei. Além da imensa alegria
em fazer parte desta família, que há
pouco tempo eu estava presente
como discente, agora posso entender
que o momento em que fui escolhido
como monitor do curso de Letras
Português e Espanhol era um sinal de
que ainda regressaria como docente
a esta casa”, completa.
No ano de 2013, o Curso de Letras
Português/Espanhol da Funorte recebeu nota 4 do Ministério da Educação
(MEC), numa escala que vai de 0 a 5.
“A avaliação com resultado positivo é
fruto de um trabalho integrado e que
busca a qualidade em excelência do
ensino”, afirma a coordenadora Alba
Valéria Niza Silva.
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Editais do vestibular serão
divulgados nas próximas semanas

VESTIBULAR•2014

A Funorte – Faculdades Integradas
do Norte de Minas definiu as datas
para o Vestibular Unificado (Ação Soebras) e de Medicina do 1° semestre de
2015. No dia 16 de novembro, será
aplicada a prova para todos os cursos
da rede, nas áreas de Humanas, Engenharias e da Saúde, exceto Medicina.
As provas acontecerão nas unidades da Funorte/Soebras em Montes
Claros, Januária, Pirapora e Janaúba,

para mais de 30 cursos superiores.
Já o Vestibular de Medicina acontecerá no dia 30 de novembro. Edital e
manual do candidato, referentes aos
dois processos seletivos, estão previstos para serem divulgados nas próximas semanas.
O Vestibular da Funorte é referência na região e atrai estudantes de
várias cidades brasileiras, com milhares de inscrições todo semestre. O Ves-

AÇÃO SOEBRAS
MONTES CLAROS | JANAÚBA | JANUÁRIA | PIRAPORA

MEDICINA

tibular Funorte com Ação Soebras oferece bolsas que variam de 25 a 90%
de desconto.
Além de bolsas de estudo, a
Funorte possui o FIES, sendo uma das
primeiras instituições a disponibilizar
100% do Fundo de Financiamento
Estudantil para todos os seus cursos,
com o objetivo de democratizar o
acesso dos estudantes ao ensino superior.

16
30
NOVEMBRO

NOVEMBRO

Bolsas

AÇÃO
SOEBRAS

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

Pirapora - 16/12/14
Montes Claros - 17 e 18/12/14 Mais informações ou dúvidas entrar em contato
com a Assessoria de Comunicação (ASCOM)
Januária - 19/12/14
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215
Janaúba - 20/12/14
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Faça uma criança feliz,
doe um brinquedo

Acadêmicos participam
de Fórum Educacional

Acadêmicos do curso de Engenharia Biomédica, em parceria com a Polícia Militar, estão promovendo a campanha Faça
uma criança feliz, doe um brinquedo! Os brinquedos serão
doados para as crianças do bairro Facela.
A campanha surgiu através de um trabalho realizado na
disciplina de Ética e Cidadania, ministrada pela professora
Cida Silveira, no qual os alunos tiveram que criar um projeto
voltado para a sociedade. Segundo o acadêmico do 6° período, Christiano Viana Dias, a escolha pelo bairro foi devido às
crianças serem mais carentes. “Vamos levar para aquele bairro
um pouco de alegria para as crianças, talvez assim consigamos minimizar um pouco as dificuldades do dia a dia”, afirma.
As doações podem ser feitas em qualquer unidade da
Funorte, ou ainda no Batalhão da Polícia Militar. A distribuição
dos brinquedos acontecerá no sábado (11) a partir das 8h.

Na quarta-feira, 24 de setembro, sob coordenação da
professora Lucineia de Pinho, estudantes do curso de
Nutrição das Faculdades Funorte participaram VIII Fórum
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, realizado na
Unimontes.
O evento contou com palestras, apresentações de trabalhos científicos, apresentações artísticas, debates e minicursos. Segundo a professora, os eventos científicos constituem um momento importante no processo de comunicação científica. “A participação do acadêmico em eventos
dessa natureza poderá aprimorar suas habilidades e ser
um diferencial na sua formação acadêmica e futuramente
na formação profissional. Nesse espaço reúnem profissionais, pesquisadores, especialistas e estudantes e outros
grupos interessados em compartilhar conhecimentos e
experiências sobre determinada área”, conclui.

Clínica de Fisioterapia Funorte
atende cerca de 300 pessoas por dia

Os acadêmicos do curso de
Fisioterapia das Faculdades Funorte
aprendem na prática as atividades da profissão desde o primeiro período, através
do Programa de Integração Ensino e
Comunidade – PISEC. Além disso, eles
também atendem a comunidade, a partir do 6° período, durante o estágio na
Clínica Escola da Funorte campus
Amazonas.
Na clínica, os alunos realizam atendimentos gratuitos a população, como
hidroterapia, atendimento fisioterapêu-

tico, entre outros. Os pacientes são encaminhados
por médicos especialistas.
Segundo a acadêmica
Emanuelly Avily, a Funorte
possibilita ao estudante ter
contato direto com a prática, o que contribui para um
maior aprendizado. “Trabalhamos com a prática desde
o primeiro período. Através
do PISEC conhecemos quem
é o nosso público e quais
são as principais necessidades da população. A Clínica
Escola é um verdadeiro aprendizado,
não dar para ser um bom fisioterapeuta
se não fizer um estágio de qualidade.
Também tivemos a oportunidade de
atuar no ambulatório do hospital, o que
nos garante um amplo conhecimento”,
completa a acadêmica.
A Clínica Escola atende cerca de 300
pessoas diariamente, os alunos são orientados por professores na realização
dos procedimentos.
De acordo com o professor do curso

de Fisioterapia, Carlos Borem, é através
da vivência que o aluno vai absorver técnicas utilizadas no dia a dia da profissão.
“Aqui os alunos aprendem a fazer abordagem aos pacientes. O trabalho ruim
do fisioterapeuta pode ocasionar lesões
piores”.
A clínica atende adultos, crianças,
idosos, pessoas com lesões graves etc. As
consultas podem ser agendas diretamente na Funorte campus Amazonas, ou
pelo telefone 2101-9690.
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