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Desle, exposição e trabalho
multidisciplinar marcam
1ª Mostra de Estética e
Cosmética Funorte
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Curso de Ciências Biológicas conscientiza
comunidade e distribui mudas de Ipê

No dia 10 de junho, a coordenação do curso de Ciências
Biológicas promoveu blitz ecológica com a distribuição de
mudas de Ipê, Angico e ainda sacolas de lixo para veículos.
Participaram alunos do 1°, 2° e 3° períodos de Ciências Biológicas, os professores Suerlani Moreira, Pablo Moreno, José
Bento, Bárbara Borges e a coordenadora do curso Mariana
de Castro.
"Dentro das comemorações do Dia do Meio Ambiente,
que foi no último dia 5, muitas ações como esta ainda serão
realizadas durante todo o ano com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a preservação ambiental", disse a professora Suerlani Moreira.
Para a estudante Suelem Bruna, do 3° período do curso
de Ciências Biológicas, "é muito válido participar dessas
ações pois além de divulgar o curso, incentiva a preservação
ambiental e desmitica que o curso de Biologia é somente
para car em sala de aula. Hoje a preservação ambiental é
um assunto muito importante e preocupante e a distribuição das mudas, panetos e sacolas de lixo para veículos
durante a blitz são uma forma de conscientizar as pessoas a
não jogar resíduos na rua e respeitar o meio ambiente",
comentou.

Betel realiza 28º Arraiá

Em comemoração as festas juninas o colégio Betel promoveu no Januária Praia Clube, no dia 06 de junho, o 28º
Arraiá. Os festejos tiveram como tema a Copa do Mundo,
na qual foram destacadas as cores verde e amarela.
O evento contou com barraquinhas de comidas típicas,
pescaria e ainda com o forró com “Chokito e Banda”. A Cia
Teatral Betel, formados por alunos do 6° ao 9° ano do ensino fundamental, apresentou “Geração Nordeste”, com
trajes e danças da região. Os alunos do maternal ao 5° ano
dançaram a tradicional quadrilha.

Funorte e Hemominas participam de campanha do
Dia Mundial da doação de sangue
No dia 14 de junho, foi realizado na praça Doutor Carlos
Versiane, campanha de conscientização sobre o Dia Mundial
de Doação de Sangue.
Participaram acadêmicos
de Medicina Funorte, prossionais de saúde do Hemominas
em parceria com os laboratórios Exame, Laboratório Rapha,
Copasa e Núcleo de Extensão
Funorte.
Foram montados 3 stands,
sendo que um deles, coordenado por prossionais de saúde do
Hemominas, cou responsável por
fazer cadastro e captação de doadores de sangue.
As outras tendas zeram atendimento de risco cardiovascular, cálculo IMC, glicemia capilar, aferição de
pressão arterial, cálculo de circunfe-

rência abdominal, orientação nutricional, prevenção e promoção de saúde.
Para Yuri Braga, acadêmico de
Medicina Funorte e um dos idealizadores da ação, é de grande importância eventos como este para melhorar
o estoque de sangue do Hemominas

e salvar vidas, além da conscientização e incentivo a doação
voluntária e promoção de saúde. "Dessa forma pudemos
tirar mitos e verdades sobre a
doação de sangue diminuindo
o medo e receio da população", disse ele.
Para Maria de Jesus, 59
anos, que esteve presente na
ação, mesmo não sendo doadora por tomar medicação
para controle da pressão arterial, ela vai incentivar toda sua
família e outras pessoas a serem doadoras. Segundo Maria, doar sangue é
fundamental para salvar vidas, além
de esclarecer as dúvidas e tirar o
medo das pessoas para que se ajudem e cresçam como ser humano.
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Acadêmicos de Estética e Cosmética mostram
importância dos cuidados com a beleza

A Funorte campus Amazonas foi
palco no dia 13 de junho, da 1° Mostra
do curso de Estética e Cosmética. O
evento contou com desles, mostra de
estética e apresentação do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) e trabalho
de conclusão de curso do 5° período de
Estética e Cosmética.
Quatro tendas foram montadas
onde todos os presentes puderam visitar e desfrutar de informações diversas
envolvendo a área da estética e cosmética.
Numa das tendas, acadêmicas do
4º período apresentaram trabalho de
prevenção para pés diabéticos e cuidado geral com os pés, panetos explicativos e mostra de produtos.
O grupo de estudantes do primeiro
período, usaram a tenda para apresentar a história da maquiagem indo
desde os tempos de Cleópatra aos tempos atuais. As alunas estavam caracterizadas com fantasias, representando
os respectivos personagens. Ficou sob

responsabilidade do 3º período, a
exposição de pôsters com trabalhos de
revisão de artigos cientícos. A quarta
tenda, que foi organizada pelas acadêmicas do 2º período, apresentou mesa
de frutas e alimentos representando o
que uma alimentação pode potencializar nos resultados dos tratamentos
estéticos.
A abertura do evento cou por
conta de um desle que mostrou a
história da maquiagem. As alunas do
1° período deslaram, cada uma delas
maquiadas de acordo com o que era
usado na época representada. Logo
em seguida, as estudantes formandas
do 5° período de Estética e Cosmética
apresentaram seus trabalhos. As acadêmicas desenvolveram um trabalho
estético mostrando "o antes" e "depois"
de uma modelo voluntária. Os trabalhos foram analisados pelos professores Ana Cláudia Rodrigues, Hellen Taciane, Walles Mota, Janine Kátia e Carla
Patrícia Costa. Foram 20 apresenta-

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

Januária - 18/07/14
Montes Claros - 25/07/14
Janaúba - 26/07/14

ções através de slides e em seguida um
desle avaliado pelos jurados.
O primeiro trabalho a ser apresentado foi o das acadêmicas Elizanete
Maria de Freitas e Berenice Hellen Veloso com a apresentação do trabalho: “A
importância dos cabelos na aparência
pessoal e sua inuência na autoestima”. Elas colocaram um alongamento
na modelo voluntária e logo após a
apresentação com slides e fotos, a
modelo deslou na passarela para
todos os presentes, mostrando o resultado do tratamento. Para a acadêmica
Nádia Soares Fonseca do 4° período, o
evento pôde proporcionar uma troca
de conhecimento entre os períodos e
principalmente enriquecimento de
informações sobre o curso, além de
poder falar e demonstrar um pouco do
que aprendeu com as pessoas da comunidade e demais convidados.

Mais informações ou dúvidas entrar em contato com a
Assessoria de Comunicação (ASCOM)
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215
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Funorte apresenta novo time em coletiva de imprensa
O Montes Claros Shopping
Center foi palco de uma grande
festa do esporte no dia 20 de
junho, quando o Funorte Esporte Clube – FEC apresentou seus
novos atletas e comissão técnica
para o ano de 2014. O novo
time disputará a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.
O público e a imprensa tiveram a oportunidade de conhecer os 33 novos atletas, sendo
quatro deles naturais de Montes
Claros e cinco que já jogaram pelo Formigão em temporadas passadas, além de
diversos jogadores que vêm da base do
time. A aposta em talentos locais chama
atenção no novo elenco do Funorte, que
é um dos principais representantes do
norte de Minas Gerais no futebol prossional.
Além desses jogadores, há ainda o
treinador Everaldo de Cássio, que conta
com 23 anos de experiência no futebol e
é ex-goleiro do FEC e os membros da
comissão técnica, todos talentos locais:
“Uma comissão técnica local que já

conhece nosso trabalho e focada no que
pretendemos fazer” é uma das apostas
do diretor executivo Cristiano Júnior.
Em entrevista, o jogador Nasley Airton, mais conhecido pela torcida como
Djalma, relatou que os primeiros dias de
convivência entre os atletas foram muito
tranquilos: "A maioria dos jogadores já se
conhecem e acho que isso facilita a interação, o que contribui para um bom trabalho". Em entrevista, Djalma declarou
que os jogadores estão “Motivados para
fazer uma boa temporada e colocar o
Funorte no seu devido lugar, que é a pri-

meira divisão”. O meia-atacante
natural de Januária declarou
ainda que é graticante levar o
nome da região para todo o estado e país. "Tenho certeza que o
público vai gostar e abraçar o
time", nalizou.
O otimismo é compartilhado por muitos que trabalham
no meio esportivo. Adecir Mendes, radialista e narrador esportivo da rádio Terra AM de Montes Claros, elogiou os novos
jogadores: "É um elenco que aparentemente pode dar muitas alegrias ao torcedor".

Treinos já começaram
Os jogadores do Funorte Esporte
Clube começam nesta semana a rotina
de treinos para a Segunda Divisão do
Campeonato Mineiro, na qual tentará
acesso para o Módulo II. O novo grupo,
que já passou por exames clínicos e físicos, treina diariamente no Centro de Treinamento do time, localizado no Distrito
Industrial de Montes Claros.

Entretenimento e confraternização no Arraiá do Ímpar

O Ímpar Escola de Criança realizou no
dia 14 de junho, sua tradicional festa junina: o “Arraiá do Ímpar”. O ambiente do
colégio foi cuidadosamente ornamentado para receber pais, alunos, funcionários e convidados que, puderam conferir
as danças de quadrilha das crianças,
além desfrutar de diversas comidas típicas e brincadeiras.
Segundo o professor de música,
Saulo Alves, os ensaios preparatórios
para a quadrilha aconteceram durante
um mês. “Foram 12 turmas e o ritmo de
ensaio foi muito grande, mas o resultado, porém, é muito satisfatório. A res-

Inscrições abertas
para o PSE

posta é muito interessante. Depois
que passam os primeiros dias e as crianças assimilam a
coreograa, tornase tudo graticante”.
Os alunos apresentaram danças
de forró habituais
das festas juninas. Além disso, tiveram o
estilo country e estilizado, tendo como
tema a Copa do Mundo. Dentro do universo caipira proposto na festa, encontravam-se comidas como arroz com
pequi, maçã do amor, canjica, vaca atolada, feijão tropeiro, algodão doce, dentre
outras e brincadeiras como pescaria,
bola no saco e cama elástica.
Para a diretora pedagógica do Ímpar,
Fernanda Castilho, a festa junina é um
momento de socialização entre alunos e
os familiares. “Aproveitamos este evento
para promover a cultura brasileira através da diversidade de alimentos, brinca-

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Educacional - PSE, vestibular
agendado das Faculdades Funorte, para o
segundo semestre de 2014. Há vagas para
todos os cursos, exceto, Engenharia Civil,
Direito, Odontologia, Psicologia, Medicina,
Medicina Veterinária e Engenharia Elétrica.
As inscrições podem ser feitas nos
seguintes locais: campus JK, Avenida
Osmane Barbosa, nº 11111 - bairro JK,

deiras, danças e arte. Este evento é
importante porque todos os funcionários da escola se envolvem e participam de
toda a organização, desde a preparação
e elaboração da ornamentação que culminam no dia de hoje”.
De acordo com Mayounara Soares,
mãe de Mayara Marcely, aluna do 1° ano,
a festa junina além de integrar alunos e a
família é um momento de entretenimento e confraternização que as crianças adoram. “É muito bom ver o trabalho dos
nossos lhos, depois do esforço que eles
tiveram para ensaiar e apresentar o trabalho. Fico muito orgulhosa em ver a
Mayara desenvolvendo sua sociabilidade
em festas como esta”.

fone (38)2101-9292; campus FASI, Av.
Nice, 99, Ibituruna, fone (38) 3690-6633,
campus São Norberto, rua Coronel Joaquim Costa, 491, centro, fone (38)21019797; campus São Luís, Rua Lírio Brant,
787, Melo, fone (38)2101-9494: Incisoh,Praça Tiradentes, 164 Januária; Promove
Janaúba, Rua Pio XII, 100 – Centro Janaúba. A taxa de inscrição para o vestibular
agendado é R$ 30,00.
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