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Outubro Rosa movimenta praça Doutor Carlos

Em função do Outubro Rosa, acadêmicos do curso de Biomedicina e
Estética/Cosmética das Faculdades
Funorte realizaram no dia 21 de outubro, diversos atendimentos a população. Os serviços na área da saúde
fazem parte do cronograma de atividades que vem sendo desenvolvido
em todo o estado, como forma de
conscientizar a população, especialmente a feminina, sobre a prevenção

e tratamento do câncer de mama.
O objetivo da ação foi orientar
mulheres sobre importância de fazer
a mamografia. Na oportunidade os
acadêmicos de Biomedicina fizeram
tipagem sanguínea e teste de glicemia. As estudantes de Estética e Cosmética atenderam mulheres com limpeza facial, e também fizeram
sobrancelhas.
A aposentada Erenice Pereira da

Silva foi atendida pelos acadêmicos e
afirma que realçar a beleza é sempre
um incentivo para autoestima. “Faço
sempre o exame da mama, é importante para nossa saúde. Adorei as
meninas aqui”.
“Entrei no curso para ajudar as
pessoas. Essas ações ajudam de alguma forma as ações é uma missão”,
pontua a acadêmica do 8° período
de Biomedicina, Sinley Gomes.

Eu Sou Funorte – Fernando Messias Vieira dos Santos

“A Funorte representa uma
fábrica de sonhos!”
Para realizar o sonho de ser farmacêutico, o egresso das Faculdades
Funorte Fernando Messias Vieira dos
Santos, se arriscava todos os dias nas
BRs, pois no início da graduação ele
morava em Janaúba, a 139km de
Montes Claros. Após o terceiro período
mudou-se para Montes Claros e con-

cluiu a graduação em Farmácia, no ano
de 2011.
O primeiro estágio de Fernando foi
em uma distribuidora de remédios. “O
estágio é de suma importância, pois é
através dele que adquirimos conhecimento e experiência e também colocamos nosso conhecimento teórico em
prática. Foi difícil para eu conciliar:
faculdade, trabalho e estágio. Mas
valeu a pena o esforço”, relata o farmacêutico.
Hoje o egresso é pós-graduado em
Saúde Pública pela Universidade de
Taubaté, conselheiro da Associação de
Farmacêuticos do Norte de Minas
Gerais e diretor de uma consultora e
assessoria farmacêutica. “Ser farmacêutico é ser o detentor da cura, o profissional da saúde mais próximo da
população, aquele que por seus atos
pode levar o alívio das dores do corpo e
da alma aos que necessitam”, afirma.
Segundo o egresso, as Faculdades
Funorte possuem equipe de professo-

res multidisciplinar qualificada e pronta para auxiliar o aluno em sua jornada
acadêmica. “A Funorte tornou-me uma
pessoa preparada para lidar com várias
situações, além de proporcionar o
conhecimento necessário para iniciar a
minha atuação profissional. A professora/coordenadora do curso Cléia
Prado, sempre me incentivou nos
momentos difíceis e auxiliou em toda
jornada do curso. As Faculdades
Funorte representaram muito na
minha vida profissional, pois graças a
essa instituição conseguir realizar meu
sonho de ser farmacêutico. Hoje a
mesma representa para mim uma
fábrica de sonhos, onde outros também poderão conquistar a tão sonhada graduação”, completa.
*Coluna publicada semanalmente
com histórias de ex-alunos da Rede
Funorte/Soebras. Entrevista realizada
pela estudante de Jornalismo Christine
Antonini
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Selo certica compromisso da
instituição com as questões sociais

As Faculdades Funorte, da Rede
Soebras, mais uma vez conquistaram
o Selo Instituição Socialmente Responsável, certificado pela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior - ABMES. O Selo é válido
para o ano de 2014 e 2015.
A Funorte tem como principal
missão oferecer serviços educacionais para formação de cidadãos autônomos e conscientes, a fim de que
possam ser agentes de transformação da realidade em que estão
inseridos, autores do processo de
conhecimento e profissionais qualificados, afinados com as exigências do
mundo contemporâneo. O trabalho
social é um dos fundamentos da instituição, incentivando os alunos à formação humana.
É com este compromisso que a
Funorte desenvolve várias ações gratuitas nas áreas de educação, saúde,

cultura, meio ambiente, dentre
outras. As atividades de extensão
beneficiam dezenas de comunidades
em Montes Claros e cidades vizinhas.
Além das ações de promoção da
saúde e de lazer, a Funorte também
realiza a inclusão social através do Vestibular Ação Soebras (16 de novembro) que oferece centenas de bolsas
de estudo todo semestre, beneficiando milhares de estudantes.
Nas unidades de ensino, também
são oferecidos vários projetos sociais
envolvendo alunos e moradores de
bairros adjacentes.
Criada em 1982, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior (ABMES) abrange cerca de
300 mantenedoras e mais de 400 instituições de ensino superior (IES) particulares, dentre universidades, centros universitários, centros de educação tecnológica, faculdades e insti-

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

tutos, distribuídas em todo o território nacional.
O selo é expedido pela ABMES que
figura, atualmente, como instrumento catalisador dos debates sobre
temas educacionais e tornou-se referência em estudos sobre o ensino
superior para elaboração de políticas
para setor.
Segundo a presidente da Rede Soebras, Ivanilde Queiroz, a certificação
com o "Selo Instituição Socialmente
Responsável" traz grande alegria e
satisfação. "A instituição mantém
uma gestão participativa junto a
comunidade, com projetos integradores, ações específicas dos cursos e
práticas de ensino intensas que beneficiam a população. Mais uma vez,
temos o reconhecimento de que a
Funorte está verdadeiramente engajada com o ensino responsável”, completa.

Pirapora - 16/12/14
Montes Claros - 17 e 18/12/14 Mais informações ou dúvidas entrar em contato
com a Assessoria de Comunicação (ASCOM)
Januária - 19/12/14
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215
Janaúba - 20/12/14
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Alunos do Pronatec
desenvolvem Projeto Arquitec

A docente Luiza Allane e os alunos do 2º módulo do curso
de Registros e Informações à Saúde (PRONATEC) desenvolveram trabalho no arquivo da FUNORTE denominado “Projeto
Arquitec”.
O objetivo do projeto foi proporcionar conhecimento,
organização, acessibilidade, embasamento e facilitar o trabalho dos funcionários. Para Luiza Allane esta atividade promove um maior rendimento dos alunos e uma aula dinâmica.
“Este tipo de aula mostra como funciona a prática de arquivamento dos documentos, facilitando o aprendizado através da
junção da teoria e a prática”. O grupo contou ainda com o
apoio das funcionárias do setor, em especial, Adriana Sousa
Meireles.

Funorte realiza ações
comemorativas ao Dia da Criança

Em comemoração ao Dia das Crianças ocorrida no dia
12 de outubro, a Funorte em parceria com o Ímpar – Escola
de Criança e o Colégio Indyu realizaram no domingo, 19,
dois eventos alusivos a data. O primeiro evento ocorreu no
Max Mim Clube, com atividades de entretenimento para
as crianças como gincanas e jogos. O segundo evento realizado simultaneamente, aconteceu no bairro Facela.
Organizado por Clara Sampaio, que coordena o evento
há dez anos, a ação visou levar para as crianças carentes,
um momento de recreação e felicidade. Durante a atividade, que ofereceu gratuitamente pipoca, picolés e algodão
doce, as crianças além das tradicionais brincadeiras, puderam colorir, fazer leituras de histórias infantis e cortar o
cabelo. Acadêmicos do curso de Farmácia da Funorte
ainda aferiram pressão e fizeram tipagem sanguínea para
a comunidade.

Acadêmicos e egressos da Funorte são aprovados na OAB
Egressos e alunos
do curso de Direito
das Faculdades
Funorte foram aprovados no último
exame da Ordem dos
Advogados do Brasil
- OAB, realizado no
mês de setembro. O
exame é uma prova
na qual os bacharéis em Direito se
submetem em ser avaliados para conseguirem oficialmente a validação de
atuar na profissão.
Márlon Windson Soares de Moura
(foto esq.) é um dos estudantes que
foi aprovado no exame na primeira
tentativa, e ainda está concluindo a
graduação. Para a primeira etapa do
exame, o acadêmico aproveitou o
período das férias escolares para se
preparar. Já na segunda etapa, além
de cursos preparatórios, aliou estudos individuais. “Além de Deus e
minha família, a Funorte contribuiu
muito para minha aprovação, os professores sempre nos prepararam
para a resolução de questões mais
complexas”, relata o acadêmico.

Hugo Luiz Guimarães Alves Leite
(foto dir.) concluirá a graduação em
Direito no final de 2014 e já foi aprovado no exame da OAB. O estudante
relata por que escolheu cursar
Direito. “Sempre fui movido por sede
de justiça e a carreira jurídica,em
especial, a advocacia, sempre me fascinou. Cursar Direito foi um dos caminhos que encontrei para me tornar,
de fato, um verdadeiro cidadão”.
Segundo Hugo Luiz, a preparação
para a prova começou desde o início
do curso, com ajuda dos professores,
dedicação, aprendendo as matérias
com calma e amadurecimento, afirma.
O estudante vai seguir os mesmos
passos do professor Leandro Barra,

atuar em Direito
Tributário. “Os laços
se estendem para
além do ambiente
acadêmico. Muitos
alunos e professores, estes mesmos
antes de formados,
se tornam colegas
em escritórios de
advocacia e, para mim, isso é muito
importante”, pontua o acadêmico.
Ívory Ellen Antunes Tolentino
(foto cent.) concluiu a graduação em
Direito no ano de 2013 e também foi
aprovada no exame da OAB. “Escolhi
cursar Direito porque acredito na justiça brasileira e penso que posso contribuir muito como profissional na
área do direito”, afirma a egressa.
O curso de Direito da Funorte possui professores renomados em todo
o estado de Minas Gerais como procuradores públicos (Estaduais,
Municipais e Autárquicos), notários e
oficiais de registros, além de delegados de polícia, juízes e promotores de
justiça.
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Alunos de Administração abrem empresa de consultoria
A Empresa Júnior é
uma associação civil sem
fins lucrativos e com fins
educacionais, formada
exclusivamente por alunos do curso de Administração da Funorte. Tem
por finalidade principal a
formação, por meio da
vivência empresarial, de
empreendedores comprometidos e capazes de
agir em prol da transformação das organizações e
da sociedade.
A Empresa Júnior foi criada em 18
de julho de 2014, em Assembleia, específica para esta finalidade, formada
por professores e alunos do curso de
Administração. Nesta assembleia
foram designados os alunos membros
componentes da Diretoria Executiva,
selecionados por meio de edital de inscrição para composição da referida
Diretoria. Na mesma Assembleia
foram também nomeados os professo-

res membros do Conselho Gestor, previamente convidados pela Diretoria
Executiva e Coordenação do Curso.
Aos participantes da referida assembleia denomina-se membros fundadores.
O serviço de consultoria é oferecido
ao cliente e acontece por meio de diagnósticos e processos e tem o propósito
de levantar necessidades, identificar
soluções e recomendar ações. De
posse dessas informações, a Empresa

Junior, orientada por um
professor, desenvolve,
implanta e viabiliza o projeto de acordo com a
necessidade específica de
cada cliente. De acordo
com o professor e coordenador da empresa Junior, Frederico Bida, a
empresa possibilita ao
aluno a oportunidade de
aquisição da prática na
execução de atividades,
algo que não se aprende
em sala de aula. “É um
possibilidade de associar a teoria, tão
bem explorada durante a exposição de
conteúdos, com a sua aplicação no
mercado de trabalho. Dessa forma, o
aluno absorve experiência, fundamental para o bom exercício profissional na
área”, completa.
As consultorias são feitas através
do presidente da empresa, Janailton
Dias. Telefone: (38) 9168 – 0627

Acadêmicas de Estética e Cosmética levam
alegria para crianças do Grappa
Em comemoração ao Dia das
Crianças, estudantes do curso de
E s t é t i c a
e
Cosmética visitaram no dia 10 de
outubro, crianças
do Grupo de Apoio
à Prevenção e aos
Portadores de AidsGrappa. A visita
contou com brincad e i r a s , m a q u i agem, corte de cabelo e distribuição de
brinquedos.
O Grappa conta
com 170 crianças
cadastradas. Para a
presidente do grupo, Célia Rosa de
Oliveira Rodrigues, esse tipo de atividade é revigorante para as crianças,
principalmente em datas festivas. “Temos crianças que não brincam em casa
e quando encontram um balão é uma
alegria. Essas atividades também são
uma motivação para elas, pois muitas
acham porque o pai ou a mãe morre-

ram, elas também irão morrer logo”,
completa.
O sonho da estudante Amanda
(nome fictício) de 14 anos é ser arquiteta. Ela frequenta o Grappa de
Montes Claros desde pequena, pois,
foi infectada pelo vírus durante o nascimento. “Eu adorei, aproveitei e cortei
meu cabelo. É muito bom ter pessoas
que importam com a gente. Espero

que voltem mais
vezes”, afirma a
estudante.
Segundo a professora do curso de
E s t é t i c a
e
Cosmética, Lígia
Martins, a visita é
uma forma de aplicar o que as acadêmicas aprenderam
em sala de aula
para crianças. “Lidamos com pessoas, por isso é
importante saber
como tratar e como
cuidar de todos os
públicos. Essas atividades estimulam
a solidariedade”, pontua.
“As crianças acham que são elas
que estão ganhando presente, mas na
verdade é nós que ganhamos e aprendemos muito. É uma troca de carinho,
amor. Absorvemos conhecimentos
para aplicar no nosso dia a dia”, relata
a acadêmica do 5° período, Nádia
Soares Fonseca.
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Miss Montes Claros é Funorte

VESTIBULAR•2014

A acadêmica do 5°
período do curso de
Nutrição das Faculdades Funorte, Sarah Fernanda Barbosa Frois,
foi eleita miss Montes
Claros, no mês de
setembro. A acadêmica começou a desfilar
em junho/2014.
Sarah escolheu cursar Nutrição por admirar a área da saúde,
uma vez que existe um
contato maior com a
população. “Escolhi
fazer na Funorte porque possui um grande
diferencial, em termos de conteúdo e aprendizado”, afirma.
Segundo a miss, o curso de Nutrição também influenciou na sua conduta alimentar, e concretizou a importância
de ter uma alimentação saudável. “Com o curso comecei a
seguir uma dieta, saudável, balanceada, mas com poucas
restrições, pois tive que adequar minhas medidas para o próximo concurso”, completa.
No ramo da moda e beleza, existem casos de modelos
que fazem de tudo para manter o corpo 'perfeito', gerando
distúrbios alimentares e problemas de saúde. De acordo
com Sarah, para manter a beleza não vale tudo. “A beleza é
passageira, acredito que temos que conquistar sabedoria e
respeito”.
O próximo projeto da vice miss Montes Claros é visitar
asilos de Montes Claros e região. Para isso ela está recolhendo fraldas geriátricas para doar para os idosos. No mês de
novembro Sarah vai participar do Miss Minas Gerais Mundo
na cidade de Itabira.

Acadêmica da Funorte apresenta
trabalho cientíco na FEPEG

A acadêmica do 10° período do curso de Direito das
Faculdades Funorte, Maria Clara Muniz, sob a orientação
do professor Luciano Maia, apresentou trabalho científico
no VIII Fórum de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão –
FEPEG da Unimontes. O assunto abordado foi: “Afeto
como Princípio Jurídico Autônomo”. Dentre todas as instituições privadas de Montes Claros, o trabalho da estudante foi o único escolhido na área do Direito para ser apresentado no evento.
A apresentação da estudante não Unimontes é fruto do
trabalho de pesquisa desenvolvido no Centro de Pesquisa
da Funorte. Segundo a acadêmica, o objetivo do trabalho
é discutir o reconhecimento do afeto como princípio jurídico autônomo pelo poder judiciário no ordenamento jurídico pátrio, tendo em vista sua importância para a segurança e tutela jurídica dos novos arranjos familiares, considerando como sua função primordial a promoção da dignidade do ser humano. “Esse tema é crescente na área do
Direito. Também mostra a importância de abordar casos
familiares com mais afeto e humanidade e não somente
questões jurídicas”, explica Maria Clara.
Segundo o professor Luciano Maia, esse tipo de atividade influencia os estudantes a elaborarem mais trabalhos
científicos. “Através da pesquisa científica, os alunos buscam outros horizontes que consequentemente auxiliam o
aprendizado durante o curso”, completa.

AÇÃO SOEBRAS
MONTES CLAROS | JANAÚBA | JANUÁRIA | PIRAPORA

MEDICINA

16
30
NOVEMBRO

NOVEMBRO

Bolsas

AÇÃO
SOEBRAS
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