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Transforme sua resposta
numa instituição mais forte

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana

Porteiros da Funorte
recebem treinamento
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Farmácia Fasi lança projeto Espelho

Dar os primeiros socorros a uma
vítima de parada cardio-respiratória. Esse
foi o tema do treinamento realizado com
porteiros da Funorte/Fasi, no último m
de semana, 27 de abril.
O curso, realizado no Colégio Indyu,
foi ministrado pelo professor Ely Carlos
Pereira de Jesus, docente da rede Funorte,
em parceria com estudantes do curso
Técnico em Enfermagem, que são
funcionários do Hospital Aroldo
Tourinho.
Cerca de 15 porteiros participaram da
atividade prática. O supervisor de
segurança, Sidney Batista Borges,
parabenizou a iniciativa da Diretoria do
Campus Amazonas, pela elaboração da
atividade e solicitou que fosse realizada
mais vezes durante o semestre. “O curso
foi maravilhoso, terá grande validade
para nosso dia-a-dia. A partir de agora,
estamos mais preparados para situações
que exigirem um socorro rápido”,disse.
Segundo a diretora administrativa do
campus Amazonas, Luciana Santana,
porteiros de todas as unidades de Montes
Claros participaram do evento. “Nosso
objetivo é desenvolver treinamentos que
eles possam utilizar tanto na vida pessoal
como na vida prossional, com o intuito
de zelar pela vida. Estamos organizando
novo treinamento para outros setores das
unidades, com temas diferentes”,
nalizou.

Prossionais da saúde e porteiros da Funorte

Evento reuniu estudantes de Farmácia da Fasi

Mostrar as oportunidades do
mercado de trabalho, e ao mesmo
tempo estimular o acadêmico de
Farmácia a estar sempre motivado.
Esse é o objetivo do Projeto Espelho,
lançado na Faculdade Fasi, pela
coordenadora do Curso Meiriely
Patrícia Xavier.
“A ideia é colocar os universitários em contato com o prossional de
destaque das diversas áreas de
atuação do farmacêutico e também
com egressos de Farmácia da Fasi e
Funorte, que atuam nestas áreas
com destaque. Ao mesmo tempo,
também despertamos o interesse
desse estudante em seguir alguma
área especíca, mostrando que
alunos que passam pela Fasi/Funorte
conseguem posição de relevância no
mercado”, disse Meiriely Patrícia.
Na primeira edição do Projeto
Espelho, o tema abordado foi a
Indústria de Medicamentos. O
farmacêutico Leonardo Siqueira,
diretor de produção da Novo
Nordisk Produção Farmacêutica do
Brasil, deu início a palestra falando
das qualicações/habilidades que o
farmacêutico precisa ter e desenvolver para ser absorvido pelo mercado.
“Parabenizo a Fasi pela iniciativa e
volto a armar que a mão de obra do
farmacêutico ainda está escassa. O
prossional deve agregar outros
conhecimentos e buscar aprimoramento constante, que serão seus
aliados junto as suas competências
técnicas. É fundamental que o
acadêmico se dedique na graduação”.
As ex-alunas da Fasi, Sabrina
Guimarães, farmacêutica, formada
em 2008, e Esther Rocha, formada

em 2009, trabalham na Novo
Nordisk nos cargos de Analista
Sênior e Supervisora de Produção,
respectivamente. Elas levaram para
os alunos as experiências e os
desaos vividos ao longo da
graduação e as atitudes determinantes para o sucesso prossional.
A diretora pedagógica da Fasi,
Sabrina Gonçalves, salientou que o
projeto trabalha motivação tanto do
aluno como também do professor.
“Quando estamos motivados
produzimos mais, além de divulgarmos o trabalho da instituição que
tem se consolidado como referência. Tanto é que nossos alunos se
sobressaem no mercado de trabalho, isto é muito graticante”, disse
a diretora ao armar que seu desejo
é que o projeto seja executado por
outros cursos da Fasi e Funorte.
O projeto visa motivar os
acadêmicos a buscar o crescimento
e o sucesso na vida prossional.
Segundo a coordenadora Meiryele,
para se alcançar o tão almejado
sucesso é preciso ter muita dedicação e determinação ao longo da
graduação.
A proposta é que a cada semestre seja realizada uma edição do
projeto sempre com prossionais de
áreas distintas de atuação do
farmacêutico.

Diretora da Fasi, Sabrina Gonçalves e
coordenadora de Farmácia, Meiryele
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CPA abre temporada de
autoavaliação instituição

ASemana
Projeto Social
Incisoh Januária

Faculdade da Rede Soebras leva alunos para prática

Acadêmicos participam da autoavaliação institucional

A Comissão Própria de Avaliação
- CPA da Rede Soebras, Funorte e Fasi
vai entrevistar estudantes, professores e funcionários. As respostas serão
transformadas numa instituição de
ensino superior ainda mais forte.. O
questionário de autoavaliação
poderá ser respondido por toda
comunidade acadêmica e colaboradores através do site institucional e
do sistema Virtual Class, no período
de 10 de maio a 10 de junho.
A CPA é composta por representantes de todos os segmentos da
comunidade universitária e da
sociedade civil organizada. Ao nal
do Processo de autoavaliação, a CPA
prestará contas de suas atividades
aos órgãos colegiados superiores,
apresentando relatórios, pareceres

e, eventualmente, recomendações.
Este processo de autoavaliação
busca resultados que visem a
melhoria da qualidade acadêmica e
o desenvolvimento institucional pela
análise consciente das qualidades,
problemas e desaos.
Esse questionário será aplicado
ao mesmo tempo em todas as
unidades da Funorte em Montes
Claros, Fasi e Faculdade Promove de
Janaúba.

Estudantes do Indyu realizam
feira de empreendedorismo

Segundo o coordenador do curso
de Odontologia da Funorte, Altair
Moura, a iniciativa vai ser usada em
todas as disciplinas, e em eventos
organizados para um número maior
de pessoas.
Alunos esbanjaram criatividade

Faculdade Promove de Janaúba
faz treinamento de questões

Docentes da Faculdade Promove de Janaúba
participaram de treinamento

O Instituto de Ciências Sociais e
Humanas – INCISOH, em parceria com a
Instituição Pescando Cidadão, realizou o
projeto Metodologias de Ensino: construindo valores.
O objetivo do projeto foi proporcionar
aos acadêmicos do 2º e 3º períodos, do
curso de Licenciatura em Pedagogia, a
prática das metodologias de ensino da
Língua Portuguesa e Matemática para as
crianças januarenses, da Instituição
Pescando Cidadão. O projeto contou com
momentos de interação entre acadêmicos
e crianças de forma prazerosa, proporcionando além do aprendizado dos conteúdos, a construção de valores como a
amizade, a cooperação e o respeito.

O encontro foi no dia 6 de abril. A
professora Nely Rachel Lauton, que
possui larga experiência na área de
docência e elaboração de provas
tanto na Unimontes, onde trabalhou
por vários anos, como na Rede
Soebras de Ensino, tem desenvolvido
brilhante trabalho de capacitação e
controle de qualidade das avaliações. O curso instiga os professores a
reetirem sobre o método e forma
de elaborar provas no ensino
superior.
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Diante da problemática social a
respeito da preservação ambiental, o
colégio Indyu realizou com seus alunos do
9º ano, uma feira de empreendedorismo.
Eles foram orientados pela professora
Patrícia Melo, a criarem e apresentarem
empresas e seus respectivos produtos. A
prioridade foi ressaltar o respeito e a
conservação do meio ambiente. O evento
colaborou para o desenvolvimento
pessoal, criatividade e melhoria nas
relações interpessoais dos estudantes. Ao
mesmo tempo, abordou questões
relacionadas ao mercado de trabalho, e a
importância da sensibilização em relação o
meio ambiente. A feira foi realizada no mês
de abril.
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Cosmetologia participa de palestra sobre Visagismo
Para Ricardo Souza, é fundamental
que as futuras prossionais consigam
interpretar o desejo do cliente e
transformar essa intenção numa
imagem harmônica e estética.

Evento aconteceu no auditório da Fasi

“Visagismo é a arte de criar uma
imagem pessoal que valoriza as
características físicas, de forma que
revele as qualidades da personalidade,
através do uso de cosméticos, cortes
de cabelo, tintas e penteados”.
A frase é do visagista Ricardo
Souza, que formou na Itália, e atua no
ramo há mais de 10 anos. O montesclarense, que possui trabalhos
realizados em Paris e Milão no
Campeonato Mundial pela O.M.C,
pertence ao corpo docente da única
Academia Brasileira para cabeleireiros,
Hair School Business com reconhecimento internacional.
No último dia 25, Ricardo Souza
esteve na Fasi ministrando mini-curso
para acadêmicas de Cosmetologia e
Estética, em evento promovido pela
Coordenação de Curso e Diretoria de
Extensão.
Na ocasião ele abordou o tema:
Visagista Hairstylist. Cerca de 150
acadêmicas participaram da atividade.

Coordenadora do curso de Cosmetologia Carla
Patrícia e o visagista Ricardo

Leia entrevista bate bola feita com
o prossional:
Montes Claros tem campo para a
Cosmetologia e Estética?
-Sim. Clientes estão cada vez mais
exigentes. Eles buscam prossionais
capacitados para atendê-los.
Quem é mais vaidoso, o homem ou a
mulher?
-Ambos, embora há quem pense
que são só as mulheres. Os homens
estão cada vez mais procurando
serviços personalizados para melhorar
sua imagem pessoal.
Qual a sua experiência internacional?
-Curso academia LLonqueiras, na
Argentina, Curso U.A.A.M.I, na Itália,
Curso U.A.A.M.I, na França e Pivot
point, na Califórnia.

O que o mercado de trabalho exige do
prossional?
-Competência, conhecimento, dedicação, força de vontade e carisma.
Qual o seu conselho para estes (as)
futuros (as) prossionais?
-Quanto mais se estuda, mais preparo
prossional se adquire com isso a
responsabilidade aumenta.
O corte de cabelo tem a ver com o
formato do rosto, ou com a personalidade do (a) cliente?
-O importante é compreender o que o
cliente quer expressar através de sua
imagem.
Vocé é um prossional que trabalha
principalmente com a aparência das
pessoas. Esse trabalho melhora a autoestima do (a) cliente?
-Sim, a imagem trabalhada afeta o físico,
emocional e o psicológico das pessoas.
Atualmente você trabalha onde? Dá
aulas?
-Trabalho no Instituto de Beleza
Valdivina, e ministro aula nos seguintes
locais: Hair School Business
Work stop de Formação Prossional, e Feiras
Hair Brasil.
Estética, beleza e criatividade. Faça
um paralelo entre estas três palavras:
É necessário que os três estejam em
harmonia para em conjunto, executar um
trabalho. Uma vez que ESTÉTICA está
associada ao belo; BELEZA percepção,
elemento que agrada de forma singular; e
CRIATIVIDADE processo de mudança e
desenvolvimento .

Acadêmicas dão orientação nutricional
a crianças de Escola Infantil

Estudantes de Nutrição e crianças da Escola Ruy Lage

Acadêmicas e acadêmicos do 3º período de Nutrição da
Funorte estão desenvolvendo projeto da disciplina PISEC
(Projeto de Integração Ensino Serviço e Comunidade), cujo
tema é Alimentação de crianças de 5 a 6 anos, com
orientação da professora Kátia Pina.
O projeto, que acontece na Escola Infantil Ruy Lage, do
bairro JK, tem como objetivo incentivar as crianças a
começarem a ter uma alimentação saudável, visto que
nessa faixa etária, são poucas aquelas que consomem
frutas e verduras. Muitas delas preferem salgados, bolachas
recheadas, frituras e outros alimentos pouco nutritivos.
Para atingir essa mudança no comportamento
alimentar das crianças, os acadêmicos estão realizando
intervenções na escola, com vários métodos educativos,
como, dinâmicas, vídeos, teatros, atividades e lanches
saudáveis.
Segundo a professora Kátina Pina, já ocorreram duas
intervenções nesta escola nos dias 27 e 30 de Abril. As
últimas serão realizadas nos dias 17 e 31 de Maio. “Todo
esse trabalho tem o objetivo de desenvolver bons hábitos
alimentares, desde criança”,disse.
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está entre os melhores
nefrologistas do Brasil
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Pedagogas são preparadas
para trabalhar com geração Y

Ricardo Borges dá aula no curso Médico da instituição

O médico e professor Ricardo Borges e
Silva está entre os melhores nefrologistas do
Brasil. Em recente prova de título de
especialista em Nefrologia, no Hospital
Albert Einstein, em São Paulo, o especialista cou em primeiro lugar entre médicos
nefrologistas brasileiros.
A avaliação foi realizada pela
Sociedade Brasileira de Nefrologia,
constando prova de múltipla escolha,
discursiva e estações práticas. Para Ricardo
Borges, que é professor da Funorte, tal
conquista é resultado de dedicação e estudo
continuado, tendo sempre como objetivo
oferecer aos pacientes o que há de melhor
na promoção da saúde.
Ricardo Borges formou em Medicina na
UNIMONTES, em 2008. Possui residência de
Clínica Médica e Nefrologia no Biocor
Instituto-Belo Horizonte e estágio no
Hospital das Clínicas da USP. Atualmente
exerce suas atividades na Pró -Rim,em
Brasília de Minas e na Santa Casa de Montes
Claros, além de ser professor de Clínica
Médica na FUNORTE.

Diretoria de Pesquisa abre
inscrições para projetos
A diretoria de pesquisas do NTCC da
Funorte divulgou os editais PROIC 2013. O
prazo para submissão de projetos para o
PROIC Bolsa, PROIC Voluntário e PROIC
Universal será até o dia 31 de Maio de 2013.
Podem se inscrever professores orientadores com títulos de mestrado e doutorado
(reconhecidos pala CAPES/MEC) e acadêmicos que apresentarem propostas de projeto
de pesquisa cientíca e tecnológica, de
acordo com o edital.
As inscrições poderão ser realizadas na
Coordenação de Pesquisa (campus JK) ou
nas secretarias do NTCC de cada unidade.
Mais informações sobre os editais podem
ser obtidas através do link:
http://www.funorte.com.br/pesquisa/editais.html

Futuras pedagogas participaram da palestra

Elas estão no 7º e 8º período. Em
breve, as futuras pedagogas estarão
atuando no mercado de trabalho. Na
última semana, elas participaram de
uma importante palestra que teve
como tema: “A formação prossional
para o mercado de trabalho.”
Também aprenderam técnicas de
como trabalhar com a geração da
internet e tecnologia, chamada de
geração Y.
O evento foi no campus São Luís, e
contou com a participação da professora Denise Maia. A docente trabalhou a auto-estima das acadêmicas e
levou várias informações sobrea atuação prossional como ética, comportamento e competências. Outra abordagem foi a importância de realização
dos sonhos, e as ações para se alcançar resultados.
Para Denise, é preciso antes de
qualquer coisa, pensar positivamente
e focar nos resultados, sempre
seguindo os princípios éticos. “Se
você ver que está complicada, persista, recue e busque forças e a melhor
forma de fazer. Descubra o que te limita e supere os obstáculos”, aconselhou.
A pedagoga também salientou
que as futuras prossionais devem se
preocupara em usar a linguagem e
vocabulário corretos. “Nós educadores temos que ter um cuidado a mais
quando nos expressamos. Não é
menosprezando nenhuma função,
mas até o inspetor de pátio, deve

saber cuidar da disciplina dos alunos”.
Outra dica foi em relação ao comportamento do pedagogo, que deve
ser mais humanizado. Segundo
Denise, atualmente há muito décit
de atenção, e o prossional deve
saber trabalhar para incluir esse aluno, usando os cinco sentidos.
O evento foi organizado pela coordenadora do curso de Pedagogia, Rita
Maciel. Ela revela que a palestra foi
proposta pensando em trazer novas
informações para as estudantes. “Muitas já vivenciam a prossão na prática
de estágio. Cada período é uma emoção diferente e uma realidade. É um
momento de interação e, ao mesmo
tempo de elas já traçarem suas metas
prossionais e pessoais”.
Estágio - O curso de Pedagogia da
Funorte está preparando para este
mês de Maio, um seminário acadêmico onde pretende trabalhar teoria e
prática. O evento, que acontecerá na
mesma data em que se comemora o
dia do Pedagogo, 20/05, propõe
momentos de relato de experiências
vividas no estágio. Ao mesmo tempo,
será uma oportunidade para os acadêmicos organizarem e planejarem
estrategicamente o seminário. A coordenadora de Estágio, Airam da Paz,
que auxilia a organização do evento
disse que será um momento de os universitários articularem o conhecimento prévio, diante do futuro. A pedagogia, segundo ela, é fundamental a for-
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Acadêmicos de Direito
acompanham júri popular

ASemana
Funorte empata
com o Cruzeiro

Jogo terminou em 1 x 1

Acadêmicos observam júri real

Estudantes do curso de Direito das
Faculdades FUNORTE participaram de
uma aula diferente, no mês de Abril.
Tiveram a oportunidade de aliar a teoria
aprendida em sala de aula com a prática.
Levados pelo professor de Direito
Penal e Processo Penal, Warlem Freire
Barbosa, os acadêmicos do 4º e 8º
períodos assistiram a um julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri da
comarca de Montes Claros.
O professor e advogado Warlem
Freire explica que nestes períodos, os
alunos estudam a teoria geral da pena e
os procedimentos em espécie, dentre
eles o Tribunal do Júri.
- A expectativa além do aprendizado
técnico da matéria é assegurar aos
acadêmicos um contato com o mundo
jurídico e seus personagens. Desta forma
os alunos vivenciaram uma parte do
exercício prossional do Juiz de Direito,
do Promotor de Justiça e do Advogado,
tudo dentro de uma perspectiva real e
imediata, vez que no Tribunal do Júri,
tudo acontece de forma imediata e ao
vivo - desde a sustentação da acusação e
defesa até o julgamento e a decisão
externada na sentença, elaborada, lida e
publicada pelo Juiz dentro da própria
audiência, relata.
O professor, naquela oportunidade
ocupava a tribuna de defesa, acompanhado de seu estagiário Philipe Fiúsa também aluno da FUNORTE, cursando o
10º período, inclusive já aprovado nas
duas etapas da prova da OAB- Ordem
dos Advogados do Brasil. Em seus

cumprimentos iniciais o professor
dirigiu-se aos alunos convidando-os a,
com ele, assumirem o compromisso
desde a formação acadêmica, para
"construirem homens mais humanos,
que consigam enxergar na lida jurídica
que muito além dos calhamaços de
papéis, existem sonhos e vidas que cam
a mercê de nosso prossionalismo".
A universitária Sebastiana Romeira,
69 anos, ressaltou a relevância da
iniciativa por parte da direção, professores e coordenação do curso de Direito da
FUNORTE. Disse que a aula prática foi
extremamente proveitosa.
- Creio que tivemos proveito total
sobre o funcionamento de um júri.
Ademais, ao presenciar o desempenho
do professor no tribunal, nos dá a
certeza de que é inquestionável a sua
capacidade de desempenhar sua função,
seja no tribunal, ou seja, na sala de aula.
Danielle Mendes Santos, 24 anos,
também acadêmica disse que o fato de
ter presenciado um júri, enquanto
universitária, é algo que marcará sua vida
para sempre.
- Presenciar a audiência no tribunal
do júri foi uma experiência marcante
para nossa vida acadêmica, pois
vivenciamos na prática o atuar de um
excelente advogado, Doutor Warlem
Freire que atuou na defesa e explanou
brilhantemente o quão é importante à
defesa de todos os indivíduos levando
em consideração as garantias da pessoa
humana sendo um preceito constitucional, destacou.
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Não foi o que o torcedor esperava,
mas o empate contra o todo poderoso
Cruzeiro não foi de todo ruim para as
pretensões do Funorte.
Aos 37 minutos do primeiro tempo,
depois de um cruzamento pela esquerda, o atacante Rodrigo Dias empurrou
para as redes sem chance para Stênio
que não teve culpa.
“O ataque do time cruzeirense é
muito rápido e no Cruzamento a gente
sempre sai na bola. Se não tiver quem
marque mais atrás, com certeza a chance
de gol é real – armou o goleiro tricolor.”
O técnico Erivelto montou seu time
bem fechado, o que continuou dicultando as investidas da equipe celeste
pelo meio, uma vez que Felipe atuou de
maneira bem concreta na partida.
Valeu a persistência, e no segundo
tempo, aos 21 minutos o Funorte
empatou num belíssimo gol de voleio de
Alex “Borges” para deixar tudo igual.
Aos 33 minutos, o zagueiro do
Cruzeiro, Alex, foi expulso, mas o
Formigão não conseguiu aproveitar a
vantagem numérica em campo.
Com o resultado o time do Funorte
leva para fora de casa a responsabilidade
de conquistar pontos.
“Assim como conseguimos a vitória
diante do time do Curvelo, podemos
também conseguir um resultado
importante contra o Metalusina no
próximo m de semana. Esse é o espírito
dos nossos jogadores” disse Erivelto no
m do jogo.
O Funorte viajou na sexta feira, 10,
para Barão de Cocais onde enfrenta no
sábado o Metalusina, às 16 horas.
No mesmo horário o Cruzeiro pega o
Villa Nova, na Toca da Raposa I.

