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Resultado de alto desempenho!

SERVIÇO SOCIAL
Nota de excelência no MEC

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Egressa da Funorte é
aprovada em Mestrado

A egressa Angélica Alves de Moura
Freitas, formada em Biomedicina pelas
Faculdades Funorte, foi aprovada no
Mestrado Proﬁssional em Biotecnologia
–Unimontes. As aulas tiveram início no dia
10 de fevereiro.
A linha de pesquisa do mestrado de
Angélica é biotecnologia industrial,
segundo a biomédica, essa área sempre
despertou seu interesse. “Sempre tive vontade de aprofundar meus estudos nessa
área, pois, é voltada para o desenvolvimento de atividades cientíﬁcas para geração de produtos e processos inovadores
para indústria”.
O curso de Biomedicina da Funorte
funciona na modalidade presencial com
uma carga horária de 3.840 horas, divididas em 8 semestres, sendo que do 1º ao
4º os acadêmicos estudam disciplinas
que fazem parte do currículo básico, do 5º
e 6º período disciplinas especíﬁcas do
curso e no 7º e 8º desenvolvem práticas de
estágio supervisionado em Análises
Clínicas, que é a habilitação oferecida
pelo curso de Biomedicina. Este estágio é
oferecido nas dependências das
Faculdades Unidas do Norte de Minas –
CampusAmazonas.
“A Faculdade Funorte contribuiu muito
para minha aprovação, pois sempre tive
incentivo dos professores e coordenador.
O Mestrado Proﬁssional vai proporcionar
não somente uma complementação da
minha formação, mas também, adquirir
mais experiência no qual vou adquirir mais
experiência, é um avanço na carreira e
uma porta que se abre para outras oportunidades”, relatou a egressa.
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Estudantes organizam
I Simpósio de Medicina Veterinária
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Começou no dia 21 de fevereiro, o I Simpósio de Medicina
Veterinária Funorte. O evento objetiva conﬁrmar excelência do curso
de Medicina Veterinária, promovendo a interação entre os docentes e discentes e ainda contato com
proﬁssionais de outras instituições.
O simpósio tema arbodado
temas de grande importância proﬁssional, como ênfase no manejo
de produção, reprodução animal,
saúde animal, mercado de trabalho
estando todos relacionados as
áreas de pequeno e grande porte,
além da abordagem de temas
sobre animais silvestres.

de Medicina Veterinária no campus
JK Funorte, prédio I, no período da
manhã e tarde, e/ou até meia hora
antes de cada palestra.

Serão 7 palestras, ocorrendo
nos dias 21-24-25/02 e 12-1314/03. Os interessados em participar do evento devem fazer o investimento no valor de R$30,00. As inscrições podem ser feitas com os
integrantes do Centro Acadêmico

“Diagnóstico Clínico e
Epidemiológico das Enfermidades
Bacterianas que acometem ovinos
no Norte de Minas Gerais” foi o
tema da primeira palestra que acontece dia 21, no auditório Ray
Colares no Campus JK Funorte.

NEX e Ascom Soebras promovem
dia de acolhimento no Colégio Indyu

O Núcleo de Extensão
Funorte/Fasi – NEX em parceria
com a Assessoria de Comunicação
da Rede Soebras realizou no dia
17, um dia de Acolhimento e integração para os alunos do Colégio
Indyu.
Os estudantes puderam desfrutar de diversas atividades como
rapel, slackline (esporte de equilíbrio realizado sobre uma ﬁta de
nylon), cama elástica, peteca e gincanas.
Para a diretora do Colégio
Indyu, Karina Almeida Fagundes,
este é um momento de celebração.
“Eventos como este são importantes porque servem para recebermos os novos alunos e promover
uma interação com os veteranos,
facilitando assim a convívio entre
alunos e funcionários”, acrescenta.
Segundo a estudante do 6° ano,

Stephanie Lara, que praticou o
rapel, a comemoração foi muito
divertida. “Achei muito legal descer
de rapel, pois, foi uma sensação
que nunca tinha experimentado.
Se pudesse iria novamente”.
A equipe do NEX, composta
pelo professor Edward Martins e
alguns acadêmicos do curso de
Educação Física da Funorte, auxiliou os estudantes em todas as atividades. De acordo com Daniel
Mendes, mais conhecido como “Palhaço Fumaça” e que ajudou no
evento com o slackline, este tipo de
atividade é primordial porque
incentiva os jovens a praticar
esportes.
Além de sorteio de brindes entre
os participantes, houve premiação
para os alunos do 6° ano vencedores da gincana.
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Curso de Serviço Social
é nota 4 no MEC

ASemana
Indyu realiza
palestra sobre PAES

Nota

4
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Resultado de alto desempenho!

O curso de Serviço Social das
Faculdades Funorte conseguiu
resultado de excelência, após ser
avaliado pelo Ministério de
Educação - MEC, com nota 4, em
uma escala que varia de zero a
cinco. A visita de reconhecimento
do curso, que funciona no campus
São Luís, foi feita em meados de
fevereiro.
O curso de Serviço Social da
Funorte tem como principal missão
contribuir para a formação de
proﬁssionais que compreendam o
signiﬁcado social de sua prática,
com postura crítica e investigativa,
estando em constante busca de
aperfeiçoamento com vistas às
exigências do mercado de trabalho
e à realidade vivenciada.
Para o diretor de qualidade da
Rede Soebras Pedro Almeida: “O
resultado divulgado pelo MEC
expressa a qualidade do trabalho
em equipe, realizado pelo curso de
Serviço Social, e por todos os
atores envolvidos no processo de
avaliação do MEC. Portanto, os
assistentes sociais a serem formados pelo curso da Funorte estão
assegurados da qualidade do
ensino prestado, justiﬁcando seus
investimentos”, concluiu.
As atividades extracurriculares
realizadas em Montes Claros e
região favoreceram o resultado de
excelência do curso. De acordo
com Simonte Torres Santos,
coordenadora do curso, outros
aspectos também contribuíram
para o resultado de alto desempenho. “O corpo docente do curso
possui ótima titulação, além disso
temos excelente estrutura de
biblioteca que atendeu a todos os
requisitos do MEC. Nossos livros
são atualizados, bem como a
proposta política pedagógica.

Durante o curso, os alunos fazem
atendimentos em várias instituições conveniadas em Montes
Claros, aliando teoria e prática. Ao
mesmo tempo, ajudam e orientam
a comunidade, cumprindo seu
verdadeiro papel social”, enfatiza
Simone.
A diretora do campus São Luís,
Ivanilde Queiroz, comemora mais
um resultado de excelência. Ela
conta que esta não é a primeira vez
que cursos da Funorte obtêm nota
de alto desempenho, tanto no
MEC quanto no ENADE. Somente
no campus São Luís, a diretora
revelou que assim como o curso de
Serviço Social, o curso de Letras,
Pedagogia e Jornalismo obtiveram
sucesso em avaliações anteriores.
O segredo desse resultado,
segundo Ivanilde, está relacionado
a vários fatores. "As contribuições
da instituição para o alcance desse
resultado estão na excelência dos
processos pedagógicos e administrativos desenvolvidos, que com
funcionalidade e melhoria contínua objetivam o alcance de resultados positivos, com foco no
aprendizado do acadêmico, além
de investimentos no quadro
docente, com professores comprometidos e qualiﬁcados", aﬁrmou.
O diretor administrativo da
Rede Soebras/Funorte, Ivoney
Trezena, também falou sobre a
nota emitida pelo MEC. "Ressalto
que esta nota representa o resultado de um trabalho coletivo, iniciado
no planejamento do curso desde a
elaboração do Projeto Pedagógico
de Curso – PPC, sempre focado e
preocupado no processo de ensino/aprendizagem. Esse trabalho
permitiu, portanto, extrapolar os
limites de sala de aula”, ﬁnalizou.
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Alunos do 1° e 2° ano do Ensino
Médio do Colégio Indyu participaram
na última segunda-feira, 26, de uma
palestra sobre o PAES – Programa de
Avaliação Seriada da Universidade
Estadual de Montes Claros –
Unimontes.
A responsável pelo processo seletivo na Unimontes, Geralda Eliane, foi
quem proferiu a apresentação.
O objetivo do evento foi apresentar
aos estudantes o Programa, mostrando como ele funciona e o que os alunos
precisam fazer para participar da seleção, que acontece ao longo de todo o
ensino médio. Ao ﬁnal de cada ano, os
alunos fazem uma avaliação e, após
três etapas, as notas somadas, geram
a classiﬁcação.
Criado em 1998, o PAES é uma
alternativa para os estudantes que pretendem ingressar no ensino superior
sem precisar enfrentar a concorrência
ávida do vestibular tradicional.
Para a professora de Redação do
Indyu, Fabiana Carneiro, este tipo de
vento é muito importante para os alunos. “Palestras com esta temática
esclarecem as dúvidas e melhoram o
lado emocional. Além disso, aproxima
os estudantes da Unimontes”.
De acordo com a diretora do colégio, Karina Almeida, a palestra ajuda a
amenizar a ansiedade dos alunos.
“Este trabalho de apoio é desenvolvido
durante todo o ano. Além disso, oferecemos aos estudantes a orientação
proﬁssional e o acompanhamento psicológico visando a preparação dos alunos rumo ao vestibular”.
Por ﬁm, a palestrante Geralda
Eliane deixou uma mensagem aos alunos: “para entrarem em uma faculdade
só depende do esforço de vocês. Para
isso, o futuro deve ser iniciado desde
cedo”, ﬁnalizou.

ASemana
Indyu na cabeça de novo

Alunos atletas conquistam o bicampeonato municipal e se preparam para os jogos
estaduais.
Essa é a fase municipal do JEMG. A
Conquista veio depois da equipe vencer o
Colégio Marista Sâo José por 25 x 11 na primeira partida e 28x 24 na segunda partida.
Com a vitória, o Indyu conquistou o
bicampeonato 2013/2014. O time também
garantiu vaga com o resultado para a fase
Microrregional dos JEMG – 2014.
Segundo o técnico Rubem Ribeiro, a
equipe recebe o incentivo para atuar dos
supervisores do colégio Indyu, o que tem facilitado muito a participação dos atletas.
Temos um suporte bem interessante da
escola, como é o caso do atleta Phellipe
Batista, que atua e treina conosco há quatro
anos e foi o maior destaque da competição.Ele já foi até mesmo destaque do Troféu
Bola Cheia e vai dar muitas alegrias ainda –
aﬁrmou o treinador Rubem Ribeiro.
A próxima fase vai ser em Abril, na fase
estadual dos Jogos Escolares de Minas.

Alunos da Funorte participam
de grupo de oração

O Grupo de Oração Apascentar, ligado a
Pastoral Universitária de Montes Claros,
leva paz, solidariedade e muita oração para
os acadêmicos da Funorte campus São
Norberto. A Pastoral Universitária faz o
mesmo trabalho nos outros campi da
Funorte.
Segundo o presidente do CA de Direito
Funorte e membro do Grupo de Oração
Apascentar, Thiago Santos, o principal intuito do grupo é levar o evangelho de Cristo e
ajudar os alunos em seus problemas pessoais. “Reunimo-nos durante o intervalo toda
segunda-feira, fazemos orações, compartilhamos aﬂições e ajudamos o próximo, depois marcamos um dia e fazemos visitas nas
casas das pessoas que solicitam a presença
do grupo”, aﬁrma Thiago.
O grupo começou suas atividades no
campus São Norberto e já possui cerca de
40 participantes.
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Acadêmicos de Farmácia
participam de curso sobre Injetáveis

Alunos do 6° período do curso
de Farmácia das Faculdades
Funorte participaram no sábado
dia 15, do curso de técnicas de
materiais injetáveis que foi realizado no Colégio Indyu.
Segundo a coordenação do curso, o objetivo da atividade extraclasse foi preparar os futuros proﬁssionais para os desaﬁos do mercado de trabalho. “Nós procuramos
levar ao aluno todo conhecimento
técnico desde a conduta do aplicador, adequações de salas de aplicação, perﬁs de pacientes que vão
adentrar o estabelecimento, além
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de trabalhar a via subcutânea,
intradérmica, intramuscular deltoidiana, entre outras”, explicou a professora Eurislene Moreira, que
ministrou o curso.
Quem participou do curso reconheceu a importância de aliar a teoria à prática antes de concluir a graduação. “Para nós, as aulas extraclasses são muito importantes porque vão além da teoria. Nós tivemos a oportunidade de fazermos
na prática e aprendermos algumas
técnicas especíﬁcas”, ressaltou o
acadêmico Carlos Igor.

Curso de Psicologia Fasi
abre vagas para estágio
A coordenação do curso de
Psicologia da Fasi abre inscrições
para o preenchimento das vagas de
estágio nos Laboratórios da instituição. São elas:
01 vaga noturno Laboratório de
Anatomia/Morfologia.
01 vaga noturno Laboratório de
Microscopias/Botanica.
01 vaga noturno Laboratório de Química/Bioquímica/Farmacotécnica
e Farmacognosia.
01 vaga matutino Laboratório de Enfermagem.
A carga horária para o estágio é de 30 horas semanais. O turno noturno
funciona de segunda a sexta-feira, das 17:30 às 22:30 e aos sábados das
12:30 às 17:30. Já o matutino funciona das 07:30 às 12:30, inclusive aos
sábados.
Para concorrer ao cargo, os acadêmicos devem estar devidamente
matriculados, cursando à partir do 2º período, não possuir bolsa ProUni e
nem SOEBRAS acima de 50%.
Mais informações através dos telefones: (38) 3690 6600 - (38) 36906603
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Aula Magna do curso de Direito da Funorte
tem participação de delegado federal

O renomado delegado federal, José Roberto Vieira Lima,
proferiu palestra durante aula
inaugural do curso de Direito da
Funorte, no campus São
Norberto. O evento, ocorrido no
dia 24 de fevereiro, faz parte da
Semana de Acolhimento que é
promovida em todas as instituições da Rede Funorte/Soebras.
O objetivo é acolher os calouros e
veteranos proporcionando integração entre alunos e professores.
Autor do livro: “Como passar
em 15 concursos”, José Roberto
Vieira Lima falou da sua trajetória, desde a infância até a sua
carreira proﬁssional.
Um dos pontos descritos por
ele em sua trajetória foi quando
trabalhava de segurança em um
curso preparatório e tinha vontade de assistir as aulas, mas não
podia, pelo fato de estar fazendo
a segurança do local. Foi a partir
daí, que ele começou a acompanhar as aulas apenas pela voz
dos professores que vinham das
salas. Logo ganhou uma apostila
do diretor do cursinho, e assim
conseguia ouvir e acompanhar o
conteúdo. Para o delegado, a
audição é um dos principais
sentidos do ser humano e deve

ser explorada. Ele aconselha que
para ser alcançar sucesso na
aprendizagem, o estudante deve
revisar o conteúdo em um período de três dias, logo após ouvir a
matéria ou material de estudo.
Para José Roberto, “ As virtudes passam a ser prazerosas
quando você treina e persiste”.
Citou ainda parâmetros interessantes para qualidade de estudo
sendo: 1) opção pela escola
preparatória, 2)não menosprezar
o conteúdo fácil e 3) estudar um
pouco ( não adianta estudar
muito as vésperas de uma prova).
Estiveram presentes na aula
inaugural compondo a mesa de
honra o gestor pedagógico do
campus São Norberto professor
Hagner Cardoso, o coordenador
do curso de Direito Wilson
Medeiros, a coordenadora adjunta Kátia Sueli Gusmão, o professor Givago Maia e o acadêmico
Wesley Cardoso representante
do Centro Acadêmico de Direito.
Ainda houve sorteio de brindes
através do Núcleo de Extensão
Funorte, música ambiente com o
cantor Samir Ribeiro, cobertura e
apoio do evento pela Assessoria
d e C o m u n i c a ç ã o
Soebras/Funorte.
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ASemana
Funorte promove
Semana do Acolhimento
para calouros e veteranos

Entre os dias 18 e 20 de fevereiro,
aconteceu a Semana do Acolhimento
nos campi Funorte Amazonas e JK. No
primeiro dia, terça-feira, pela manhã, o
evento foi bastante prestigiado com o
tradicional futebol das virgens no campus JK. Durante a partida, os rapazes
se caracterizaram de mulher e realizaram um animado futebol. A novidade
este ano foi a participação das mulheres, que também aderiram a brincadeira se caracterizando de homem, animando ainda mais a competição.
Tanto no campus Amazonas, quanto no campus JK houve a participação
da banda Gorila Groove, de Montes
Claros, que levaram o melhor do pop
rock, colocando todos os acadêmicos
para dançar.
A realização do evento ﬁcou por
conta no Núcleo de Extensão Funorte
e da Assessoria de Comunicação
Soebras/Funorte. Durante o acolhimento, foram sorteados vários brindes.
Houve também competições e brincadeiras, com o objetivo de dar boasvindas aos calouros, promovendo
assim um verdadeiro acolhimento e
integração entre todos.
Dentre as atividades desenvolvidas
houve a descida de rapel e o slackline.
A cobertura completa com todas as
fotos podem ser vistas no facebook da
funorte ou no site www.funorte.com.br.
O acolhimento também foi realizado
nas unidades Funorte Fasi, São Luiz e
São Norberto.

