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Funorte leva stand temático para III Mostra de Oportunidades
As Faculdades Funorte/Fasi
participaram da III Mostra de
Oportunidades, organizada
pela Polícia Militar. O evento foi
realizado de 12 a 14 de agosto,
no Centro de Convenções do
Parque de Exposições João
Alencar Ataíde. Participaram da
Mostra estudantes do ensino
fundamental e médio de escolas públicas e particulares de
Montes Claros, um público estimado de 20 mil pessoas.
Somente no stand da
Funorte passaram cerca de 3 mil
alunos, que participaram de minicursos, conheceram de perto algumas das
prossões oferecidas pela instituição
como Estética e Cosmética,
Biomedicina, Fonoaudiologia, Ciências
Biológicas, Fisioterapia, Medicina
Veterinária, Engenharia Biomédica.
Os visitantes recebram brindes e

ainda orientação sobre as graduações
oferecidas pela instituição e cursos técnicos oferecidos pelo Colégio Indyu, da
Rede Soebras.
Abraçando o tema da III Mostra de
Oportunidades: Sustentabilidade x
Tecnologia, a Funorte levou um stand
voltado para a natureza, com plantas e

Alunos do Betel fazem visita técnica

No mês de agosto, os alunos do 7º ano Amarelo e
Verde do Colégio Betel, sob a direção do professor de Português, Pedro Xavier, realizaram visita técnica ao batalhão
do Corpo de Bombeiros de Januária. Segundo a supervisora pedagógica, Sandra Tupiná, o objetivo da visita foi ensinar aos alunos primeiros socorros.
Primeiros socorros são os primeiros cuidados prestados a vítima de mal súbito ou acidente até que a ajuda
especializada esteja disponível. Durante a visita os sargentos
Gonçalves e Marcos simularam situações de risco,
como, engasgo e afogamento e sempre alertando que
uma criança nunca pode tentar salvar alguém de um afogamento.
‘’A visita foi muito proveitosa tanto para os alunos
quanto para nós professores. Pois, trabalhamos com crianças e sempre existem alguns casos. Os alunos puderam
aprender na prática o que se deve fazer e o que não deve
fazer quando acontecer um acidente, por exemplo’’, arma o professor Pedro Xavier.

hortaliças plantadas em garrafas peti. Do lado externo da
Mostra, foram montadas tendas da Funorte e também do
Colégio Indyu, que levou minicursos de enfermagem e
Informática.
A III Mostra de
Oportunidades é coordenada
pelo programa JCC-Jovens
Construindo a Cidadania.
Segundo um dos idealizadores
da Mostra, Sargento Thiago, o
objetivo do evento é oportunizar aos jovens a continuação
dos estudos com cursos técnicos e de
graduação. Ele explicou que o JCC realiza durante o ano outros trabalhos com
os jovens de escolas públicas, como,
passeio ciclístico e palestras.
O evento foi encerrado com a realização de desle e eleição do Garoto e
Garota JCC.

Professores do Incisoh/Ceiva
recebem capacitação
No dia 15 de agosto, o Núcleo de Trabalho de Conclusão
de Curso - NTCC da Rede Soebras - Plataforma Norte
promoveu capacitação para os professores do Incisoh/Ceiva.
A palestra foi ministrada pela coordenadora de pesquisa foi
ministrada pela coordenadora de pesquisa do NTCC,
Kimberly Jones.
Dentre os assuntos discutidos, foram abordados temas
como incentivar os acadêmicos a elaborarem o currículo
Lattes, ainda durante o curso.
Segundo Kimberly, o principal intuito dessa capacitação
é orientar os professores no processo de normas e
estratégias para os TCCs e como participar de diversas
pesquisas oferecidas pela Rede Soebras. ‘’A capacitação é
para melhorar a qualidade dos produtos nais e dos artigos
produzidos durante a graduação. Assim, também incentiva
os alunos a continuarem estudando, para fazerem uma pósgraduação’’, completa a coordenadora.
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Acadêmicos de Jornalismo Funorte
participam de Projeto Social Nacional

Acadêmicos do curso de Comunicação Social - Jornalismo das Faculdades
Integradas do Norte de Minas - Funorte
participaram do Projeto Rondon - Operação Catopé no período de 20 de julho
a 04 de agosto.
O projeto que acontece pela terceira vez em Montes Claros tem como objetivos contribuir para a formação do universitário como cidadão, integrar o acadêmico ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações participativas sobre realidade do País e estimular no universitário a produção de
projetos coletivos locais, em parceria
com as comunidades assistidas.
Participaram do Rondon 259 estudantes de vários estados do Brasil, que
atenderam 13 cidades do Norte de
Minas, dentre elas Capitão Enéas, Coração de Jesus, Japonvar. A equipe de
Comunicação do Projeto foi formada
pelos acadêmicos da Funorte: Carlos
Castro Jr., Victor Michel Souza e Silva,
Christine Antonini, Farley Henrique e
Alexandre Fonseca e pelas docentes
Maria Fernanda Ruas e Andréia Pereira.
Segundo o coordenador do curso
de Jornalismo Funorte, Elpídio Rocha:
‘’Essa é mais uma oportunidade de os
acadêmicos colocarem em prática os
conteúdos discutidos e estudados em
sala. É o momento de aliar a teoria com
a prática em um projeto bem aplo de
assessoria jornalística, além de uma

experiência de vida marcante para os
envolvidos’’.
O Projeto Rondon é realizado em
parceria com diversos Ministérios e tem
o apoio das Forças Armadas, que proporcionam o suporte logístico e a segurança necessária às operações. Conta,
ainda, com a colaboração dos Governos
Estaduais, das Prefeituras Municipais e
de empresas socialmente responsáveis.
Para o acadêmico Alexandre Fonseca, pode parecer clichê mas participar
do Projeto Rondon foi algo único.
‘’Além de conseguir demonstrar meus
conhecimentos práticos sobre jornalismo, tive a grande oportunidade de
conhecer o Norte de Minas. Uma região
que apresenta muita diversidade cultural e também natural. As regiões apresentam fauna e ora diversicadas uma
da outra’’. ‘’O projeto me
benecia no sentido de
aprendizagem. Trago na
bagagem uma rica experiência sobre o local onde
nasci e tanto amo’’.
De acordo com a
docente do Andréia Pereira, o Rondon foi uma oportunidade para aprimorar
os conhecimentos. ‘’Além
disso, o Projeto Rondon
também possibilitou o contato com outros universitários. Essa troca de expe-

riências contribui para a formação pessoal e prossional. Os acadêmicos da
Funorte realizaram um trabalho excepcional. Souberam aplicar além dos
conhecimentos adquiridos na faculdade’’.
As ações do projeto são orientadas
pelo Comitê de Orientação e Supervisão
do Projeto Rondon, criado por Decreto
Presidencial de 14 de janeiro de 2005. O
COS, como é conhecido é constituído
por representates dos Ministérios da
Defesa, que o preside, do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Sociale Combate à Fome, Educação, Esporte, Integração Nacional, Meio Ambiente, Saúde e da Secretaria - Geral da Presidência da República.

Veja alguns trabalhos da equipe de Comunicação Funorte no Projeto Rondon – Operação Catopê através dos links abaixo:
https://www.youtube.com/watch?v=J3Xs_vUtpEQ
https://www.youtube.com/watch?v=U-do0ZcDxaQ
https://www.youtube.com/watch?v=R7UdKq4c6EI&feature=youtu.be
http://projetorondon.pagina-oﬁcial.com/portal/index/noticias/area/A/module/default?categoria=99651&palavra=
ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora ASCOM - Lucilene Porto | Diagramador - Fabrício Tolentino | Estagiário responsável: Samuel Evangelista
Redação e Fotos: Christine Antonini, Leonardo Queiroz e Samuel Evangelista | Colaboradores: Bhaúdy Reis, Deivid Wilker, Francielle Borges e Estevão Mendonça.

03

Informe SOEBRAS • Semanal • Ano II • nº 41 • 29.08.2014

Funcionários da Soebras participam de treinamento
sobre combate a incêndios

Foi realizado no dia 30 de julho, no
auditório da Funorte campus São
Noberto, um curso com o tema: Combate
a princípio de incêndio e o uso de extintor.
O treinamento, direcionado para os
funcionários da Rede Soebras foi ministrado pelo cabo Welison Guedes no Corpo de
Bombeiro de Montes Claros/MG.
Segundo Ivonei Trezena, diretor

administrativo da Rede Soebras,
o curso teve como intuito cuidar
da segurança e bem estar de
cada funcionário. ‘’O objetivo da
Soebras com esse tipo de
treinamento é cuidar e assegurar
cada um dos membros do
g r u p o . Va m o s c o n t i n u a r
trazendo prossionais
habilitados e investindo na
segurança dos colaboradores’’,
concluiu o diretor.
‘’Combater princípios de
incêndios e manusear um
extintor requer um psicológico
forte, que muitas vezes não está presente
nos adultos. Lidar com o pânico pode ser
difícil. Por isso é bom aprender anteriormente sobre o procedimento correto a ser
utilizado nessa situação. Foi simulado
como é utilizado nessa situação. Foi
simulado como é utilizado o extintor, o
que devemos fazer em caso de incêndio e

quais os procedimentos deverão ser
utilizados’’, conta Hellen Bicalho,
funcionária do Núcleo de Prática Jurídica.
Para o cabo Welison Guedes, do
treinamento dentro das empresas é de
extrema importância. ‘’São procedimentos básicos, que, se uma pessoa souber
como agir, poderá salvar vidas. O combate
ao princípio de incêncio é uma extrusão
para a transmissão de ações rápidas’’.
Os funcionários que participaram do
treinamento foram selecionados pelo
coordenador do setor de Segurança do
Trabalho da Funorte, Efrain Pereira. Para
Efrain, o intuito do curso foi de estimular
esse aprendizado dentro da empresa.
‘’Esse tipo de treinamento é um investimento que a instituição está fazendo para
com seus colaboradores. Ações simples
geram grandes resultados. É uma forma
de agregar valores. O conhecimento é
sempre importante’’, arma o coordenador.

Inovação é tema de I Encontro de Engenharias Funorte
No dia 16 de agosto, foi realizado no
Campus JK (Sala Ray Colares) o I Encontro
das Engenharias Integradas Funorte. O
Gestor Administrativo do Campus JK e
diretor de Qualidade Pedro de Almeida
Souza, a diretora Acadêmica Thalita
Pimentel Nunes, o diretor Administrativo
Plataforma Norte Ivonei Trezena, juntamente com as coordenadoras pedagógicas Rosiene Gomes e Mariuza Soares reuniram-se com os coordenadores Laura
Adriana Ribeiro (Engenharia Biomédica),
Suely Rodrigues, (Engenharia de Alimentos)
Marcel Veloso (Engenharia Elétrica) Maria
Aparecida Patto e Armando Chaves (Engenharia Civil) e diversos professores integrantes do quadro docente dos cursos acima apresentados.
Segundo a diretora acadêmica, Thalita
Pimentel, a proposta principal do encontro
poderia ser representada justamente pela
descrição prevista em sua chamada, que
busca "integrar" a metodologia de trabalho
didático-pedagógico das engenharias da
FUNORTE. “Além disso, buscamos estender as
melhores práticas, projetos integradores,
matrizes curriculares e ementas aproximadas,
entre outros aspectos, com vistas ao fortalecimento do ensino em engenharia da nossa
instituição.
Para a coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos, Suely Rodrigues Pereira,
participar da integração das Engenharias foi
de suma importância para a interação entre
professores do curso. “Foi fundamental, pois
tivemos uma visão geral da aplicação de conteúdos com forma inovadora. No cenário brasileiro educacional em que vivemos e atuamos, o papel principal das Engenharias é inovar”.
Segundo o coordenador do curso de Engenharia Civil, Armando Macedo Chaves, o
encontro marca o início de uma grande transformação na relação ensino-aprendizagem,

como o foco na priorização da formação sólida do prossional egresso da Funorte tendo o
aluno como elemento central.
De acordo com coordenadora adjunta do
curso de Engenharia Civil, Maria Aparecida
Patto Chaves, o evento, incentiva os professores a inovar na metodologia de ensino na
engenharia civil.
O coordenador do curso de Engenharia
Elétrica, Marcel Veloso, disse que basicamente, o encontro busca a integração das engenharias de maneira articulada. “Além disso,
incentiva o trabalho interdisciplinar, no qual
as disciplinas se integram mudando a metodologia do ensino buscando uma visão prática sem abrir mão da teórica. Desta forma, procura-se especicamente para Engenharia
Elétrica construir um curso de forma inovadora fazendo com que os alunos estejam preparados para enfrentar os desaos do mercado
de trabalho”.
Para a coordenadora de Engenharia Biomédica, Laura Adriana Ribeiro, o I Encontro
das Engenharias Integradas representou,
acima de tudo, uma grande oportunidade de
melhoria para os cursos de graduação da
nossa IES.
“Os estudos mostram o quanto o ensino
das engenharias precisa ser inovado, considerando principalmente o grau de diculdades
que a matriz curricular traz consigo. Assim,
podemos destacar como melhorias que serão
implementadas, a aproximação de disciplinas

com anidade de ementa, para melhor
planejamento de sua execução, bem
como para melhor aproveitamento por
parte dos nossos acadêmicos. Além disto,
a proposta sugere novas metodologias a
serem aplicadas em sala de aula, trazendo
os aspectos práticos para mais perto do
dia-a-dia do aprendizado”.
“Esta ação também traz como consequência natural um processo ensinoX
aprendizagem com melhores resultados.
Estou muito otimista com a proposta e já
tivemos retorno do corpo docente que esteve
presente na reunião e que se mostrou também tem se mostrado bastante comprometido”, diz Laura.
Por m, Thalita Pimentel arma que, por
muitos anos no Brasil, o ensino das Engenharias não esteve num cenário tão favorável ao
desenvolvimento de trabalhos, projetos, inovações e empreendimentos. “Hoje, com esta
realidade já superada, as engenharias tem
alcançado patamares de elevado espaço no
mercado, com condições de acesso às várias
facetas permitidas aos engenheiros das mais
diversas formações. Na FUNORTE de forma
especial, a Engenharia Civil abriu esses espaços, seguida da Engenharia de Alimentos e
Biomédica, além das novidades que vem por
aí como a Engenharia Elétrica e Mecânica que
logo estarão à disposição dos candidatos a
excelentes prossionais para o desenvolvimento da região e do país”, naliza.
Após o evento, houve uma confraternização na qual o curso de Gastronomia organizou uma feijoada, comida típica brasileira,
com vários ingredientes diferenciados que
agradaram o paladar de todos os participantes. Os acadêmicos Fabrício Montanha, Marcos Rodrigues, Érika Fernanda Oliveira, Fernanda Queiroz e Vanessa Mendes foram os
responsáveis por preparar o prato e os acompanhamentos.
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Estudantes Indyu participam de projeto de leitura
Viajar pela leitura
Viajar pela leitura
sem rumo, sem intenção.
Só para viver a aventura
que é ter um livro nas mãos.
É uma pena que só saiba disso
quem gosta de ler.
Experimente!
Assim sem compromisso,
você vai me entender.
Mergulhe de cabeça
na imaginação!
Clarice Pacheco
O projeto Flash Ético–Literário,
supervisionado pelas professoras Carla
Patrícia P. Melo e Lílian Melo foi desenvolvido para incentivar a importância da

leitura. Neste sentido, cada aluno é fotografado com seu livro favorito em casa
ou em um lugar onde ele goste de ler.
Assim, as fotos são expostas em um painel na escola. O projeto obteve muito
sucesso e envolveu os alunos, suas famílias, professores e funcionários do colégio que também resolveram expor suas
fotos e divulgar seus livros prediletos.
Esta iniciativa mostra que o Colégio
Indyu é comprometido com a leitura.
Monteiro Lobato disse: “um país se faz
com homens e livros. Ler é um hábito
maravilhoso que nos faz conhecer
novos mundos. Contudo, o mundo
moderno e suas tecnologias zeram
com que a leitura casse de lado, o que
resultou em jovens cada vez mais desinteressados pelos livros”.

De acordo com Lílian Melo: “A leitura
deve ser estimulada pelos pais e pela
escola para que a criança aprenda desde
pequeno que ler é algo importante e prazeroso. A leitura transporta o leitor para
um mundo novo, onde tudo é possível”.
São inúmeros os benefícios que ela proporciona, entre eles:
·Aprimora a capacidade de aprendizagem.
·Amplia o conhecimento geral.
·Ensina valores e ética.
·Aumenta o vocabulário.
·Melhora a escrita.
·Estimula a criatividade.
·Desenvolve o raciocínio crítico e a
interpretação.
·Ajuda a manter o bom funcionamento do teu cérebro.

Equipe de pesquisadores Fasi visitam Comunidade Quilombola
Dentro do Projeto de pesquisa do
NEPM (Núcleo de Estudos em Plantas
Medicinais), coordenado pelo professor
Doutor Guilherme Lacerda, foram realizadas Visitas Técnicas na comunidade
quilombola de Palmerinha, na área rural
de Pedras de Maria da Cruz - MG, localizado na beira do Rio São Francisco entre
os meses de abril e agosto.
A visita tem como base o Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC, idealizado
pelas egressas Maria Aparecida Macedo
e Renata Vieira (que concluíram o curso
de Farmácia na Fasi, em julho deste ano).
Teve também a participação da professora Kimberly Jones (professora de sala
de aula do TCC1, co-orientadora do projeto) e do professor Guilherme Lacerda
(orientador, coordenador do projeto,
investigador principal). A equipe está
preparando a versão nal do trabalho
para submeter um artigo a revista internacional Ethnopharmacology em
Setembro.
Neste aspecto, o objetivo da visita foi
averiguar o conhecimento sobre o uso
de plantas medicinais em uma comunidade tradicional da nossa região. Além
disso, os participantes buscaram identicar as plantas nos quintais de cinco
moradores herbalistas da comunidade,
informar sobre o cultivo, preparação e

aplicação das plantas e preencher formulários sobre a preparação e o uso tradicional de plantas medicinais.
Depois da primeira visita, que aconteceu em abril, e após colher e analisar
vários dados, a equipe voltou no dia 18
de agosto a comunidade. O objetivo
desta segunda visita foi divulgar os
resultados, conversar sobre aplicações
práticas e valor social das descobertas
cientícas, além da formação de um
convênio entre a Funorte e as comunidades quilombolas regionais. Essa parceria
realizada através dos projetos de pesquisa visa a aplicação de resultados no
desenvolvimento de renda (na produção/venda de tais plantas) e de materiais
escolares sobre a cultura quilombola e sua relação com plantas nativas e exóticas nos quintais dos quilombos.
Durante as visitas ao quilombo, as plantas medicinais utilizadas pela comunidade foram
estudadas e identicadas biologicamente sob a supervisão do
biólogo, Guilherme Lacerda
(Pós-doutor na área de Biologia
Molecular de Plantas) e da professora Kimberly Jones, (Doutora na área de Antropologia Médica). O conhecimento de cinco

moradores locais que cultivavam plantas
medicinais e que as utilizam no tratamento de sintomas e patologias também foi investigado.
Para Kimberly Jones, essa pesquisa
feita como a colaboração da comunidade abre novas parcerias e oportunidades
para dar continuidade na linha de pesquisa da Funorte/Fasi. “Visamos através
de iniciativas como esta, o aumento de
oportunidades para participação de nossos graduandos em pesquisas e projetos
de desenvolvimento social. Tanto esta
comunidade tradicional quanto outras,
tem respondido positivamente sobre o
processo e resultados do trabalho do
NEPM da Soebras”.
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Eu sou Funorte - Lucas Mendes Soares

“Sempre gostei de ajudar o próximo”
Essa frase é do egresso Lucas Mendes
Soares, graduado em Enfermagem pelas
Faculdades Funorte, em 2010. Segundo
Lucas, um dos motivos que o levou a escolher o curso de Enfermagem foi querer contribuir com a melhor qualidade de vida
para as pessoas. “O trabalho de um enfermeiro possibilita um maior contato com os
clientes/pacientes e compreender suas
necessidades para intervir de acordo com

a realidade e estrutura em que estamos
inseridos”, conclui.
Antes de concluir a graduação, Lucas
Mendes já estava trabalhando na fábrica
da Nestlé de Montes Claros, como estagiário do departamento médico e saúde
ocupacional. Logo após ter se formado, o
enfermeiro foi contratado e no ano de
2011, foi convidado para lecionar no Colégio Indyu.
Em busca de novas experiências, o
egresso também trabalhou como enfermeiro do trabalho e foi responsável pelo
ambulatório médico da Whirlpool LatinAmerica, fabricante das marcas Brastemp,
Consul e KitchenAid no município de Rio
Claro – SP. “Um dos diferenciais dos cursos da Funorte é que desde o primeiro
período o aluno é inserido em atividades
de campo, ou seja, coloca em prática o
conhecimento adquirido dentro de sala de
aula, oportunizando experiência ao acadêmico”, aﬁrma Lucas Mendes Soares.

O enfermeiro, agora, inicia uma nova
etapa em sua carreira proﬁssional. Ele foi
aprovado no mestrado em Saúde e Nutrição da Escola de Enfermagem, na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.
A linha de pesquisa é Nutrição e Saúde
Pública. “Sempre tive aﬁnidade com área
de Nutrição, vejo os cuidados com a nutrição e alimentação como um desaﬁo para
humanidade nas próximas décadas”,
explica.
Segundo Lucas Mendes Soares, a
Funorte ajudou a contribuir para seu
sucesso proﬁssional. “Durante minha trajetória acadêmica, sempre fui motivado
pelos professores a desenvolver atividades de cunho cientíﬁco, participar de projetos de pesquisa e extensão, contribuir na
pesquisa de alunos que já estavam concluindo o curso. Escrever trabalhos, resumos e artigos, e enviá-los a revistas e eventos cientíﬁcos. Sou grato à instituição e
todos os professores que me ajudaram”,ﬁnaliza o enfermeiro.

Acadêmicos visitam principal produtora de medicamentos do mundo
O curso de Farmácia FUNORTE encerra o primeiro semestre letivo de 2014 com
visita técnica de seus estudantes ao
Laboratório Teuto Brasileiro. Fundado em
1947, desde 2010, após a compra de parte
de suas ações pela norte-americana Pﬁser,
tornou-se a principal produtora de medicamentos do mundo.
O Laboratório Teuto/Pﬁser foi premiado pela edição especial da revista Exame
de 2014, como o laboratório farmacêutico
que mais cresceu em 2013.
Coordenada pela professora Maria
Dolores Tiago Vaz, acompanhada pelo professor Samuel Góes Gonçalves, a visita
contou com a presença de acadêmicos dos
Campi FASI e JK. Teve como objetivo aproximar os futuros farmacêuticos de uma das principais áreas da proﬁssão, a produção de medicamentos.
Apresentando 107 mil metros de área
construída, o Teuto/Pﬁser se consolida como o
maior complexo farmacêutico da América
Latina em área física, possuindo em sua carteira mais de 700 apresentações de medicamentos. Os 753 Km de distância da cidade de
Montes Claros à sede da empresa em
Anápolis, Goiás, não desestimulou os alunos,
que puderam ver de perto a estrutura do complexo, acompanhados pela farmacêutica Ana
Paula Oliveira, da área de Marketing da
empresa. De acordo com o estudante George
Kaique Miranda Santos, do 4º Período de
Farmácia FASI, a visita contribuiu bastante
com o conhecimento dos estudantes: "Meus

colegas e eu obtivemos a oportunidade de
conhecer a indústria Teuto. De início assistimos a uma palestra onde passamos a conhecer melhor a história e desenvolvimento da
empresa. Tivemos conhecimento de sua parceria com a Pﬁzer. A Teuto nos demonstrou ser
uma empresa disposta a colaborar com as
universidades por meio de visitas a mesma,
investindo nas ideias de seus funcionários,
muito organizada em relação a limpeza e qualidade. Realizamos uma visita a produção dos
medicamentos, onde fomos orientados pela
farmacêutica responsável, obtendo conhecimento de cada parte da área. Visitamos também o local onde os medicamentos se encontram depois de prontos e de onde são dispensados para seus destinos, envolvendo toda
segurança e qualidade em relação ao armazenamento. Enﬁm, esta visita foi fundamental e
contribuiu bastante para o nosso conhecimen-

to”, conta o estudante.
Para o professor Samuel Góes, entrar
em contato com uma empresa reconhecida
como uma das maiores empregadoras do
centro-oeste brasileiro é de fundamental
importância no desenvolvimento da valorização proﬁssional: “Enquanto diversas
pessoas ﬁcam preocupadas com o índice
de desemprego no Brasil, e se desesperam
quando pensam em todo o investimento
ﬁnanceiro necessário para a conclusão de
um curso superior, visitar uma produtora de
medicamentos do porte Teuto/Pﬁser valoriza a proﬁssão farmacêutica, reaﬁrmando
no estudante a qualidade na escolha de
sua proﬁssão. A forma como a empresa se
apresenta de maneira organizada também é
um diferencial para que o estudante perceba
que existem vagas para os proﬁssionais mais
preparados, aqueles que realmente cursam o
ensino superior preocupados em qualidade no
conhecimento”, destaca.
Para a professora Maria Dolores Tiago
Vaz, “a visita proporcionou aos acadêmicos a
experiência do proﬁssional farmacêutico em
suas diversas atuações no setor da indústria
farmacêutica, com ampliação da visão sobre o
universo farmacêutico. Uma viagem tranquila
e produtiva, mesmo diante das diﬁculdades no
processo de organização, trouxe uma realização pessoal proproporcionar aos acadêmicos
mais essa oportunidade dentre muitas outras
que virão”, conclui.

Dia dos Pais é comemorado no Colégio Betel
Em comemoração ao Dia dos Pais, o
Colégio Betel em Januária, da Rede Soebras, realizou no mês de agosto um dia
especial para parabenizar os pais dos alunos. Os estudantes do maternal e ensino
fundamental zeram homenagens através
de coral e apresentações dedança.
O tema da data foi o Super- Pai. A escola foi decorada nas cores azul, vermelha e
amarela. Os alunos vestiram roupas de

Super – Homem com o símbolo SP (SuperPai).
Segundo a supervisora pedagógica,
Juliana Vieira, o Super- Pai seria o pai presente que participa da vida do lho, o que
ensina, podendo ser pai, mãe ou o avô. “É
importante ter a família na escola, pois a
parceria é fundamental até mesmo para
resolver problemas que a criança poderá
ter”, completa a supervisora.
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