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Dia Mundial da Água na
Faculdade Promove de Janaúba

ASemana
Conselho Regional de
Farmácia ministra
curso para acadêmicos

Evento foi realizado no campus
Funorte/São Norberto

As Faculdades FUNORTE em parceria
com o CRF - MG (Conselho Regional de
Farmácia-MG) realizaram curso de
Capacitação em Farmácia Magistral-Novos
Excipientes na Farmácia Magistral.
O acontecimento foi no Campus São
Norberto e atraiu prossionais farmacêuticos, acadêmicos de Farmácia e proprietários
de farmácia de manipulação.
“O objetivo foi capacitar prossionais
farmacêuticos”, explica o coordenador do
curso de Farmácia da Fasi, professor Rafael
Márcio Souza Santos. "Esta parceria tornouse realidade e o acadêmico do curso de
Farmácia da Funorte teve a oportunidade de
aprender e dar início ao aprimoramento
prossional desde a graduação", completou.
O professor Marcelo Reis da Costa,
pesquisador e consultor farmacêutico,
tratou das inovações, avanços e oportunidades do mercado farmacêutico no cenário
da farmácia magistral permitindo aos
participantes atualizações dos conhecimentos da ciência farmacêutica.
Para a coordenadora do curso de
Farmácia da Funorte, Cléia Maria Almeida
Prado, eventos como este são o principal e
grande diferencial do curso de Farmácia
Funorte. "Buscamos promover o conhecimento através de espaços diferenciados da
sala de aula com aspecto signicativo para a
vida prossional. O evento proporcionou o
encontro dos acadêmicos com prossionais
renomados assegurando competência e
habilidade para os prossionais", reforçou.
Durante a capacitação, os organizadores arrecadaram mais de 100 pacotes de
fralda geriátrica. As fraldas foram doadas ao
Lar das Velhinhas, asilo que cuida de idosas
carentes. A próxima capacitação será dia 04
de maio.
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Funorte lança projeto Música na Academia
Para aliviar a tensão das provas e
do dia-a-dia, o Coral Raquel Muniz
levará aos acadêmicos da Funorte
música e muita descontração.
Nos próximos dias, o Coral
iniciará uma série de apresentações
objetivando selecionar e identicar
acadêmicos e funcionários da
Instituição que gostem de música e
que queiram participar do Projeto
Música na Academia. O projeto
envolverá músicas de vários estilos
musicais.
As apresentações acontecerão
nos campi JK, dia 10, e FASI, dia 16.
Posteriormente elas acontecerão nas
unidades São Norberto e São Luis. O
projeto será coordenado pela
Maestrina e soprano, Simone
Santana, em parceria com a diretoria
acadêmica da Funorte.
O coral foi criado pela diretora
geral das Faculdades Integradas –
FUNORTE, Raquel Muniz, em 2010.
A princípio, ele tinha como objetivo
tirar o estresse e a tensão dos
acadêmicos levando a música como
forma de relaxamento, entretenimento e terapia. Mas, segundo a
soprano Simone Santa, o Coral foi
além e encantou aos alunos ampliando o universo do conhecimento,
através da música. Esse motivo levou
a diretoria acadêmica a planejar que
o coral se estendesse a toda a
comunidade acadêmica, em forma
de projeto.

“Os alunos descobriram que a
música relaxa não somente a mente,
mas o corpo também. Relatam que
aprenderam a conhecer o próprio
corpo e assim melhoram a saúde da
voz, melhoraram a auto-estima e o
rendimento escolar,” disse Simone.
A Maestrina ainda destacou que
a música trás outros conhecimentos
como novos idiomas, estilos
diferentes de sons e permite a
interação em grupo.
As inscrições para participar do
projeto Música na Academia são
gratuitas e podem ser feitas no SAE
da instituição. Podem participar
acadêmicos e funcionários da
FUNORTE.

Maestrina Simone Santana
dirige o Coral Raquel Muniz

Evento comemora Dia do Jornalista
Na semana do Jornalista,
acadêmicos do 8ª período da
FUNORTE realizam evento, para
comemorarem a data. Dentro da
programação estão previstas duas
palestras com jornalistas, ex-alunos
da Funorte, e que estão bem
colocados no mercado de trabalho.
Os universitários também preparam um vídeo com as principais

atividades realizadas pelo curso nos
últimos anos.
O evento vai levar aos estudantes, comunidade acadêmica e
demais participantes a importância
e a função social do prossional de
jornalismo. A abertura do evento
será às 21h, no campus FUNORTE –
São Luis.
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Conscientização e ações sustentáveis
marcam Dia Mundial da Água na
Faculdade Promove de Janaúba

ASemana
Curso de Direito da
Funorte lança projeto
voltado para política

Professora Alessandra Almeida e
acadêmico Wilckerson Simões

Evento foi realizado em comemoração ao Dia da Água

No Dia Mundial da Água,
comemorado em 21 de março, o
curso de Geograa da Faculdade
Promove de Janaúba, instituição
p a r c e i r a d a S o e b r a s / Fu n o r t e ,
realizou I Café Geográco.
Houve debates sobre temáticas
atuais e que fazem parte do dia-a-dia
da população como o desperdício da
água, a seca e atitudes simples que
objetivaram chamar a atenção da
sociedade para o uso racional da
água e alertar os estudantes da
necessidade de preservação dos
recursos minerais.
Foi discutida ainda a conscientização de pequenas ações como: não
usar jato de usar para varrer o quintal
e calçadas, apagar a luz ao sair da
sala, diminuir o desperdício de
papel, fechar a torneira quando for
ao banheiro e manter as residências
com o seus hidrômetros aferidos.
Usar o bom senso representa ter
atitude ambiental e traz resultados
positivos contra o desperdício.
Os participantes tiveram a
oportunidade de expor suas idéias e
propor a humanização de ações,
trazendo-as para o processo
educativo e integrarem com a
comunidade, corpo docente e
discente.
“É indiscutível o fato de que as
palestras deste I Café Geográco
enriqueceram todos os presentes, e
conseqüentemente todo o Norte de

Minas, o qual conhece passou agora
a conhecer o verdadeiro risco que
corremos caso não haja uma
mudança de mentalidade geral da
população. Com a ajuda de prossionais conceituados como os
palestrantes e alunos conscientes, a
comunidade e a administração
pública tendem a voltar seus
holofotes e se preocuparem com
essa questão ambiental com maior
hesitação”, relatou o professor
Lucimar Sales.
O Café Geográco frisou a
importância da água para o planeta.
Segundo, o coordenador do curso
de Geograa e do NTCC, Andrei
Lopes, foram abordadas várias ações
mostrando como a população pode
preservar o meio ambiente e
conservar os rios e lagoas.
Pa r a a e s t u d a n t e M a r i e l l y
Caroline da Silva, o evento foi de
grande importância na formação
acadêmica, principalmente para os
graduandos em Geograa, devido
ao tema. “Existiam inúmeras dúvidas
que foram sanadas pelos integrantes
da mesa redonda, com explicações
claras e objetivas, mesmo que às
vezes divergentes. A realização do
Café Geográco foi signicativa para
nosso aprendizado. Eventos como
esse incentivam os acadêmicos, visto
que é por meio deles que nos
aproximamos mais da realidade”,
completou a estudante.
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O segundo período do Curso de
Direito da Funorte lançou recentemente um projeto denominado
“Política pra que?” Utilizando a
música “Índios” do grupo musical
Legião Urbana.
A professora e losofa Alessandra
Almeida Souza Nogueira explica que
atualmente a sociedade vive o que
ela chama de conito considerado
grande na educação que é o de
instigar o discente a entender, e
participar dos conteúdos propostos
no ensino superior. Destacou ainda a
importante participação do acadêmico Wilckerson Simões de Castro que
contribuiu com seu violão acústico.
Este foi um momento de descontração e reexão sobre política
através da música, nas aulas de
losoa geral e do Direito. O objetivo
desse dinamismo foi com o intuído
de entender a política como virtuosa,
justa e igual para todos e isso só é
possível processualmente num
exercício diário e incansável de
pensar antes de agir, conclui a
professora Alessandra Almeida
Souza Nogueira.

ASemana
Funorte Esporte Clube
a todo vapor

Rodrigo dirige a parte física do Formigão

Os treinos pelos lados do CT do Funorte
estão a todo vapor visando o Campeonato
Mineiro de Juniores. O preparador Rodrigo
Cruz tem intensicado os trabalhos com 14
novos atletas que chegaram a equipe do
Formigão para a disputa do Torneio, que
está com data marcada para o dia 1º de
Maio.
“Conseguimos igualar a parte física de
alguns que estavam pouco abaixo, de
alguns que chegaram um pouco atrasado e
os trabalhos realizados nestes 59 dias nos
deu o tempo necessário para aproximarmos
uns dos outros “– diz Rodrigo. No atual
período de trabalho, segundo Rodrigo Cruz,
o foco é maior na parte tática e técnica.
“A parte tática e técnica é primordial
neste momento e dentro da parte física a
resistência anaeróbica é o ponto principal.
Muitas vezes ela pode ser determinante para
se ganhar uma partida de futebol” –
enfatiza Rodrigo.
Outro que vem treinando duro e
exigindo empenho dos seus comandados é
o preparador de Goleiros Fábio Ramos. Ele
explica que a prioridade nessa reta nal para
o ínicio do Campeonato são os trabalhos
intensicados que se deve ter para que se
possa chegar bem no início do Mineiro de
Juniores.
O Funorte está na chave C do Torneio, e
tem como adversário o Cruzeiro, o Guarani,
de Pará de Minas, o Metalusina, de Barão de
Cocais, o Villa Nova, de Nova Lima, região
metropolitana de BH, e o Curvelo, na região
central do estado.
O Campeonato Mineiro de Juniores
começa no dia 1º de Maio e a expectativa da
diretoria agora é saber o cruzamento das
partidas e contra quem o time vai estrear.
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Estudantes realizam
I Simpósio de Cardiologia
Nos dias 5 a 7 de abril a
Cardioliga - vinculada às Faculdades
Integradas do Norte de Minas –
FUNORTE realiza o I Simpósio Norte
Mineiro de Cardiologia. O evento
será no auditório da Sociedade
Rural no Parque de Exposições de
Montes Claros, e tem como objetivo
a prevenção e promoção da saúde.
A iniciativa justica-se como
oportunidade extraclasse de caráter
singular para o aprofundamento
cientíco da comunidade acadêmica, abordando os mais comuns
temas em Cardiologia. O acadêmico

e membro da Liga, Rafael Guedes
Maciel, disse que tendo em vista a
grande incidência das enfermidades
que acometem o sistema cardiovascular e a urgência e emergência, o
Simpósio é de extrema importância
para o conhecimento por parte da
comunidade médica. O evento terá
inicio às 17h da sexta-feira, com a
carga horária de 20h. Podem participar todos os acadêmicos da área
de saúde. As inscrições têm o valor
de R$ 25,00 e podem ser feitas na
CEMED ou no Campus Amazonas.

FUNORTE divulga datas
de colação de grau

Mais de 500 acadêmicos da
Rede Soebras – Funorte e Fasi se
preparam para colar grau no nal
desse semestre, no clube do Max
Min, em Montes Claros. A Funorte
divulgou as datas das solenidades
que acontecem em Montes Claros,
Januária e Janaúba.
Segundo a Diretoria
Acadêmica, os preparativos para a
cerimônia que marca uma nova
fase na vida do acadêmico, que
deixa os bancos da faculdade para
o mercado de trabalho, estão bastante adiantados. Cada detalhe
vem sendo cuidado com muito carinho por vários prossionais da
instituição que fazem deste evento

um momento único, repleto de
emoção e alegria. A Funorte é hoje
a maior instituição de ensino do
Norte de Minas, com mais de 30
cursos superiores, nas mais diversas áreas do conhecimento: saúde,
exatas e humanas. Em Montes
Claros, estudantes Funorte/Fasi das
áreas de humanas e engenharia
colam grau no dia 11 de julho. No
dia 12, será a vez dos estudantes
da área de saúde. Em Januária,
onde funciona o Campus Ceiva, a
sessão solene acontecerá no dia 5
de Julho, e em Janaúba, no
Campus da Faculdade Promove,
dia 13 de julho.
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ASemana

Diretoria acadêmica promove
Encontro de Desenvolvimento Docente

Encontro reuniu professores de todas as unidades Montes Claros, Janaúba e Januária

Didática no Ensino Superior. Este
foi o tema do XIII Programa de
Desenvolvimento Docente da
Funorte. O 2º encontro de 2013 foi
realizado em março e envolveu 280
professores de todas as unidades da
Funorte, inclusive Janaúba e
Januária. O Programa vem acontecendo desde o ano de 2012.
A diretora acadêmica Thalita
Pimentel abriu os trabalhos e
agradeceu a presença de todos os
docentes. "Estamos muito felizes
por estarem abraçando a nossa
proposta institucional de trabalharmos para mantermos a eciência e
qualidade do nosso ensino na rede
Funorte/Soebras/Fasi/Faculade
Promove. O novo cenário da
educação requer novos modelos de
gestão, metodologias e uma
didática que reita diretamente na
aprendizagem do aluno", disse.
O diretor de qualidade e gestor

do campus JK, Pedro Almeida, fez
uma abordagem sobre a importância de se melhorar a didática no
ensino e a adoção de novos métodos que fortaleçam a aprendizagem
do aluno.
Assim como no ensino infantil,
fundamental e médio, o ensino
superior também requer uma
didática de qualidade, que surta
resultados. De acordo com o gestor
Pedro Almeida, a didática é a arte de
ensinar, é saber como ensinar, mas
vai depender de quem ensina e
como ensina. Ele também aproveitou para demonstrar e abrir discussões sobre a mediação entre as
bases teóricas e cientícas que
envolvem a educação escolar e a
prática docente.
Pedro Almeida ainda cobrou a
execução e cumprimento do plano
de ensino em sala de aula e voltou a
chamar o grupo para o trabalho em

equipe. Segundo ele, na aprendizagem signicativa ensinar os outros
(método imediato) corresponde a
80% de taxa média de retenção do
conhecimento, enquanto praticar
fazendo corresponde a 75%, grupo
de discussão – 50% e demonstrações 30%. “Precisamos fazer uma
reexão crítica, baseados no
feedeback com os alunos e saber
como ele te enxerga como professor”, destacou Almeida convidando
os professores a inovar em suas
aulas com exercícios, projetos,
seminários, visitas técnicas e
viagens.
As atividades foram encerradas
com a palestra Motivação e
Aprendizagem proferida pelo
coordenador do curso de
Fonoaudiologia e professor Jadson
Rabelo Assis. O encontro foi no
auditório da OAB.

MBA
EM
GESTÃO DE PESSOAS
PÓS-GRADUAÇÃO

GARANTA

Informações:

FAÇA SUA

www.funorte.com.br

SUA VAGA!

MATRÍCULA!
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