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Funorte entrega ao mercado
novos prossionais

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Funorte/Fasi abre
inscrições para
Pós-Graduação na
área de saúde
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Pedagogia realiza trabalho social
no Lar das Velhinhas
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Os prossionais da área da saúde têm
mais uma oportunidade de se qualicarem
para o mercado de trabalho. A Funorte/Fasi,
implementa seu novo curso de pós graduação em: “Obesidade, exercício e emagrecimento”.

O curso visa capacitar prossionais das
diversas áreas da saúde para atuar em academias, hospitais, clínicas ou quaisquer
espaços onde se aborda o tratamento da
obesidade. Sua concepção permite ao prossional uma visão ampla do diagnóstico,
prevenção e tratamento dos problemas relacionados à obesidade, seja ela infantil, adulta ou da terceira idade se preparando para
assumir a conduta no tratamento do paciente sobrepeso ou obeso.
O público alvo são os prossionais da
educação física, enfermeiros, médico, nutricionistas, sioterapeutas, com diploma de
graduação em instituições de ensino reconhecida ou declaração atual de conclusão
de curso.

Acadêmicos do sétimo período do
curso de Pedagogia da Funorte, coordenados pela professora Lucineide
Fonseca Silva Ribeiro, realizaram no
mês de junho, o projeto “Pedagogia
Social – Tarde da Alegria: voltando aos
tempos de criança”, junto às mulheres
da terceira idade do Lar das Velhinhas.
O projeto foi realizado pelos universitários como trabalho voluntário e
teve como objetivo proporcionar alegria, entretenimento, socialização, promovendo a autoestima das idosas do
Lar, além de levantar as demandas
necessárias da instituição, visando a
inserção do pedagogo social.
Durante o período que estiveram no
local, os acadêmicos executaram práticas de beleza como manicure e pedicure, penteados e escovas, brincadeiras
de cantigas de roda e diversos jogos.
Por m, zeram um lanche coletivo,
com suco, café, chá, biscoitos e bolos.
Todos os acadêmicos do curso
foram envolvidos neste projeto, para
que pudessem contribuir efetivamente
no divertimento das residentes do
local.

O evento faz parte de procedimento pedagógico que compreende teoria
e prática, possibilitando consolidar a
realidade aprendida durante a formação acadêmica.
Neste contexto, segundo a professora Lucineide Fonseca: “Deve-se destacar a integração do acadêmico no
mundo prossional para que, desta
forma, possam contribuir de forma
signicativa para transformação e a
construção de uma sociedade mais
justa, promovendo o respeito ao ser
humano de forma digna e com ética,
comprometida com uma boa e saudável qualidade de vida. Apesar da idade
avançada, ainda sim, são dignos de
vivenciar prazer e diversão”.

As inscrições estarão abertas no período
de 15 de julho a 10 de agosto.
O curso possui uma carga horária de
390h e as aulas acontecerão no campus da
Fasi às sextas (noite) e aos sábados (manhã e
tarde) em períodos quinzenais.
O início das aulas está previsto para 13
de agosto.
Maiores informações: (38) 690-6604
(Alessandra ou Marcela), 21019291(Adriana).
E-mails: posgraduacao@fasi.edu.br
Horário de Funcionamento: 8 às 12h e
14 às 18h
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ASemana

Funorte entrega a comunidade novos talentos

Marcelo Brito estudante de Medicina Veterinária

Pioneira no Norte de Minas como
faculdade particular, a Funorte/Soebras
entregou a população mais de 300
novos prossionais. As solenidades de
outorga de grau aconteceram nos dias
11 e 12 de julho, em Montes Claros, 5 e
16 nos municípios de Januária e
Janaúba, respectivamente. Colaram

grau prossionais das áreas de Saúde,
Engenharias e Humanas.
Nos campi Funorte Montes Claros,
as cerimônias aconteceram no Max Min
Clube e reuniram centenas de pessoas,
entre membros da comunidade acadêmica e familiares dos formandos.
Participaram da solenidade o prefei-

to municipal de Montes Claros, Ruy
Muniz, fundador e idealizador da
Funorte, a diretora geral da Funorte e
presidente da Soebras, Raquel Muniz,
além de diretores, gestores de unidades
e coordenadores de curso.
No primeiro dia, o formando
Jonathas, do curso de Pedagogia interpretou o Hino Nacional Brasileiro, em
libras, cantado por Simone Santana,
maestrina do coral universitário Raquel
Muniz.
Cercada de emoção, a colação de
grau contou ainda com homenagem
aos pais dos formandos. Em seguida
também foram homenageados os acadêmicos que tiveram maior rendimento
escolar durante o curso. Receberam
medalha e um certicado de melhor
aluno.
A Funorte formou prossionais dos
cursos de: Comunicação Social –
Jornalismo, Direito, Engenharia civil,
Pedagogia, Biomedicina, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Medicina,
Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Calendário acadêmico traz planejamento do 2º semestre
Ao longo do segundo semestre, a
Funorte/Fasi e demais instituições da
Rede Soebras terão uma diversicada
programação acadêmica.
No dia 29, inicia-se o segundo
período letivo. A partir do dia 30, estarão disponíveis aos alunos os pedidos
de solicitações de dependências e revisão de notas e freqüências referentes
ao semestre anterior.
Os resultados dos pedidos de
dependência sairão no dia 10 de agosto e da revisão de notas e freqüências,
dia 29/08.
Os contratos para dependência
serão assinados entre os dias 19 e 31
de agosto.
De 5 a 7 de agosto estarão abertas
os pedidos de solicitação de prociên-

cia, cujo resultado será divulgado no
dia 12.
A primeira VA (Vericação de
Aprendizagem) acontecerá a partir do
dia 02 de setembro, e as solicitações
para segunda chamada da VA-1 será
do dia 12 a 25.
Um dos eventos mais esperados
para este segundo semestre é a
Jonafes, que começa no dia 3 de outubro.
A partir do dia 7 do mesmo mês, os
professores iniciarão as aplicações das
VA II. O período de solicitação de
segunda chamada das VA II acontece
do dia 17 a 25.
No período de 11 a 14 de novembro, acontecerão as apresentações de
TCC I. Já nos dias 18 e 19, serão realiza-

das as bancas de TCC II. No dia 25 de
novembro inicia-se o período de renovações de matrícula, e no dia 27 as VA
III começam a ser aplicadas.
A solicitação de segunda chamada
encerra-se no dia 06 de dezembro e as
provas serão aplicadas durante os dias
10, 11 e 12, mesmo período em que
acontecerão as bancas especiais de
TCC.
As provas nais serão realizadas no
dia 16 e o resultado divulgado no dia
seguinte, 17. Nos dias 18 e 19 serão
realizadas as colações de grau do
Campi Funorte e Fasi.
O Calendário Acadêmico completo encontra-se nos sites da
Funorte e Fasi.
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