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Hospital das Clínicas da Funorte
inicia atendimento a comunidade

Siga a Funorte
no Facebook
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Acadêmicos de Nutrição Fasi
visitam campus Amazonas

Clínica Escola de Psicologia
realiza atendimentos

Os acadêmicos do primeiro período integral do curso
de Nutrição da Funorte, Campus Fasi, realizaram visita técnica ao campus Amazonas, acompanhados pelo professor
e biomédico, Farley Eleandro Costa.
O objetivo da visita foi apresentar aos acadêmicos as
novas Instalações do Hospital das Clínicas, laboratórios,
SPA Escola e ambulatórios.
Esta atividade é de fundamental importância, tendo
em vista que, os estudantes foram conhecer o espaço no
qual futuramente realizarão estágios. Além disso, de acordo com a coordenadora Ilana C. Mendes Gonçalves, a visita é uma forma de estimular o acadêmico. “Em breve faremos novas visitas para que outros acadêmicos do curso
possam conhecer essas instalações e aprender a relevância
desse espaço como local de formação e prestação de serviço para toda comunidade montesclarense”, naliza Ilana.

A Clínica Escola de Psicologia das Faculdades Funorte
realiza atendimentos gratuitos a pessoas que necessitam
de apoio psicológico. O objetivo da clínica é aliar a teoria
com prática e levar para a comunidade atendimento rápido e de qualidade.
Os serviços da clínica escola caracterizam em oferecer
atendimento à comunidade na modalidade psicoterapia
para crianças, adolescentes e adultos. As consultas são realizadas por alunos sob a supervisão geral dos professores
psicólogos da instituição. Os pacientes da clínica passam
por uma triagem, em que é preenchido o prontuário contendo os dados pessoais e posteriormente, são indicados
para os atendimentos.
Os atendimentos psicoterapeutas são realizados na
Rua Plínio Ribeiro, n° 539 – Bairro Amazonas. As consultas
podem ser agendadas através dos telefones 38 21019690, 2101-9688 e 8424-2009.

Segurança do trabalho realiza treinamento
para funcionários Soebras
com lixo hospitalar, odontológico,
veterinários e resíduos químicos, radioativos e biológicos.
A palestra foi ministrada pelo
Consultor ambiental da empresa
SERQUIP,FABIANO OLIVEIRA,que abordou a importância de descartar corretamente os resíduos tóxicos, perfurantes e contaminados. “O descarte correto preserva a salubridade dos funciPensando na saúde e bem estar de onários, além de ser uma questão de
seus colaboradores, a equipe de segu- preservação do meio ambiente. O
rança do trabalho da Rede Soebras, padrão de consumo hoje é insustentáem parceria com a SERQUIP, realizou vel para o Planeta”, arma Fabiano.
na quarta-feira (26/03), treinamento
Segundo o coordenador de segusobre segurança no manuseio, arma- rança do trabalho, Efrain Pereira, a
zenamento e transporte seguro de resí- Rede Soebras tem uma preocupação
duos sólidos e líquidos contaminados em descartar corretamente o lixo e
e produtos químicos em geral.
fazer a coleta seletiva. “É um dos difeA SERQUIP - Tratamento de renciais da instituição, pois temos
Resíduos é uma empresa especializada uma preocupação em cuidar e preserno tratamento do lixo hospitalar, devi- var a vida de cada funcionário da
damente licenciada pelo órgão esta- nossa empresa, além de contribuir
dual de controle ambiental. Os cola- para a conservação do meio ambiente.
boradores que estiveram presentes no Mensalmente, a SERQUIP recolhe os
treinamento trabalham diretamente resíduos. Os lixos cam armazenados

em um local seguro e todos são separados de forma correta”, pontua o
coordenador.
A funcionária do laboratório químico da Funorte campus JK, Maria de
Fátima Gonçalves Fernandes, relata a
importância do treinamento para seu
trabalho. “Com esse tipo de curso tive
mais conhecimento sobre o assunto e
que devemos saber classicar e segregar os resíduos para que possa ter um
tratamento adequado com eles até
mesmo para nossa própria segurança.
Assim facilita o nosso trabalho e torna-o mais seguro”.
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Hospital aplica tratamento humanizado
para os pacientes e familiares
O Hospital das Clínicas da Funorte
Dr. Mário Ribeiro da Silveira iniciou
suas atividades na quarta-feira, 19
de março, com a realização de vários
procedimentos cirúrgicos. As novas
ações irão beneciar diretamente a
população de Montes Claros e
região, que agora passa a contar
com assistência de mais uma unidade de saúde.
A estimativa é que o Hospital realize cerca de 280 cirurgias eletivas,
por mês, nas áreas de ginecologia,
cirurgia geral, pediatria, urologia,
coloproctourologia, plástica otomo
e aparelho digestivo entre outras.
Em média, 580 consultas/anestesias
serão realizadas por mês.
Gilberto Alves Ferraz foi o primeiro paciente a ser operado na unidade
que ca no bairro Amazonas, ao
lado das Clínicas Integradas no campus Amazonas. Ele estava na la do
SUS, há algum tempo, para ser operado de uma herniplastia. Na manhã
desta quinta-feira, 20, Gilberto recebeu alta e voltou animado para casa.
À equipe médica, ele condenciou
sua satisfação e agradeceu o atendimento recebido.
A dona-de-casa, Andreia dos
Santos Veloso, também elogiou o
atendimento. Ela levou seu pai, João
Veloso, de 75 anos, para ser operado
de uma hérnia. “Moro na Vila
Atlântica e já tenho um lho que é
assistido pela Funorte, ele faz tratamento na área de neurologia e psicologia. Agora trouxe meu pai para ele
ser operado e tenho certeza que vai
dar tudo certo. Tudo muito organiza-

do, limpinho. Atendimento de primeira, a população precisa disso de
saúde de qualidade. Espero que continue assim”, parabenizou.
O Hospital Dr. Mário Ribeiro atende
pacientes 100% SUS, que são encaminhados pela Secretaria Municipal
de Saúde. Como foi o caso do lha
da trabalhadora rural, Aparecida dos
Anjos Dias Alves, que mora em
Lagoinha. “Trouxe meu lho J.R. de
19 anos, para ser operado de uma
Fimose. Ele aguardava a cirurgia há
seis meses. Foi operado nesta tarde e
já está no quarto, aguardando a alta
médica”, contou.
A trabalhadora rural disse ainda
que o Hospital da Funorte irá desafogar os outros hospitais da cidade.
“Os hospitais sempre estão cheios.
Com a abertura do Hospital das
Clínicas camos esperançosos, pois
muitos pacientes esperam meses até
um ano ou mais para serem operados. Primeiramente temos que acreditar em Deus e depois no Hospital
das Clínicas e no especialista que lá
tem, no caso, Dr.Cláudio Henrique”,
destacou.
Para Luciana Santana, que compartilha a gestão do Hospital com
Jhonatan Rodrigues: “Essa primeira
cirurgia representa o início dos trabalhos do hospital que vem para
suprir signicativamente o atendimento e melhoria da saúde no Norte
de Minas e região”.
A coordenação da equipe médica
do hospital é do médico especialista
Claudio Henrique Rabelo Gomes,
que comemora o início dos atendi-

mentos. “Os hospitais escolas no
país são referência e vamos trabalhar
para que o hospital das Clínicas da
Funorte também seja modelo para a
cidade e região. Com o início das atividades, vamos sanar a demanda
reprimida de especialidades especícas na nossa região. Além disso, o
acadêmico da Funorte será beneciado pois sairá mais preparado para o
mercado de trabalho”.
Também participaram da primeira cirurgia os médicos Guilherme
Braz Pinto e Markone Alves Araujo,
que é egresso da Funorte. A equipe
de enfermagem foi coordenada por
Ane Alves e Wilson Fróes.
A presidente de honra da rede
SOEBRAS, Raquel Muniz, lembra que
além da excelente estrutura do
Hospital das Clínicas, sua equipe
médica é qualicada e prioriza o
atendimento humanizado tanto aos
pacientes, como a seus familiares.
“O Hospital das Clínicas é mais
um benefício para a saúde da comunidade. Teremos mais celeridade em
alguns processos cirúrgicos, diminuindo o sofrimento de muitos pacientes. Ao mesmo tempo envolvemos
vários prossionais e acadêmicos de
diferentes cursos, pois conseguimos
trabalhar com uma equipe multiprossional que reúne médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos e
outros prossionais da área da saúde
num único espaço. Essa troca de
experiências e de prossionalismo só
contribui para uma saúde de qualidade e um atendimento diferenciado”.
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Laboratório de Anatomia da
Fasi recebe novas peças
O laboratório de Anatomia da Funorte Campus Fasi
recebeu novas peças sintéticas para integrar os objetos
de estudo dos alunos.
Dentre as peças que chegaram estão: Busto Muscular
de 27 partes, Busto Unissex de Coluna Exposta, Sistema
Tegumentar, Sistema Digestório, Coração, Simulador de
Sistema Circulatório, Hemiface e Atlas
O laboratório de Anatomia é de núcleo comum e atende a todos os cursos da área de saúde da Fasi (Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia). Os
acadêmicos que utilizam os serviços do laboratório para
estudo das disciplinas são sempre acompanhados por
técnicos graduados na área especíca de saúde.
Para a coordenadora dos laboratórios, Flávia
Fagundes, esta aquisição
é fundamental para o enriquecimento do aprendizado dos estudantes.
“Através das novas peças
os acadêmicos têm uma
maior ace ssib ilid ad e ,
além disso, a interação
didática e pedagógica
aumenta, facilitando o
processo de ensino aprendizagem”, naliza.

Curso de Nutrição
participa de corrida

A II edição da corrida “Elas de Rosa correndo por saúde”, que aconteceu no dia 9, contou com a participação
dos acadêmicos do 1º período de Nutrição Funorte/Fasi,
do NEX (Núcleo de Extensão da Rede Soebras) e da professora Éryka Jovânia, que realizaram orientação nutricional
através da pirâmide alimentar e avaliação nutricional, no
qual foi realizado o calculo do IMC (índice de massa corporal) e RCQ (Relação cintura e quadril).
O evento foi realizado pela Academia Feminina
Bioativa em comemoração ao dia mulher.
Segundo Ângela Araújo, esta não foi somente uma corrida, mas, um momento de descontração onde todos puderam contar com o apoio da rede Soebras com a rua de lazer
para crianças, com avaliação nutricional, e os tratamentos
estéticos realizados pelos acadêmicos de estética (limpeza
de pele, depilação etc), além de diversas empresas de
Montes Claros com apresentação de todos os produtos
voltados para o público feminino.

Rede Soebras prepara seus professores para a elaboração de provas

Durante os meses de fevereiro e
março, a professora Nely Rachel
Lauton visitou as instituições da Rede
Soebras com o intuito de discutir a
didática de elaboração das vericações
de aprendizagem e das questões de
múltipla escolha e dissertativas.
As visitas foram realizadas em
Januária no Ceiva/Incisoh, Faculdade
Promove de Janaúba, Faculdades
Funorte e FAC Funam da cidade de
Pirapora, com o objetivo de manter a
qualidade e competências técnicas
para montar as questões das avaliações. O trabalho realizado por Nely é
feito sempre no início de cada semestre letivo, a m de que os professores
ingressantes se familiarizem com esse

trabalho institucional.
Quando professor se acostuma a
elaborar questões didaticamente corretas, passa a oferecer ao aluno mais
oportunidades de interação com o conteúdo trabalhado. Suas provas se tornam mais ecientes, interativas e o
feedback é mais concreto. Também,
elaborar bem as questões aproxima o
acadêmico do que é praticado no
ENADE.
As provas do ENADE são elaboradas seguindo um criterioso processo
didático, com o objetivo de torná-las
mais precisas e direcionadas à clareza
daquilo que se quer vericar acerca do
conteúdo ministrado. De modo geral,
segundo a professora Nely Rachel, as
questões do ENADE medem competências e habilidades cognitivas que
ocasionam várias operações mentais
do candidato, como: julgar, prever, propor, inferir, analisar, comparar, contrastar, dentre outras. “Saber elaborar
questões conforme o ENADE representa um ganho signicativo para todos
os envolvidos no processo de ensino e

aprendizagem. Essas questões são
complexas porque se distanciam da
mera recordação ou denição de fatos
e conhecimentos especícos. Daí a
necessidade de serem bem elaboradas, sem as famosas “pegadinhas”,
informações desnecessárias ou falsas
contextualizações. É por esse motivo
que as questões do ENADE são referência em termos de elaboração”, enfatiza Nely Rachel.
O Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade), que integra o
Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes), tem o objetivo de aferir o rendimento dos alunos
dos cursos de graduação em relação
aos conteúdos programáticos, suas
habilidades e competências. Este ano,
o exame será aplicado no dia 23 de
novembro. Os cursos da Rede Soebras
que serão avaliados são: Engenharia
Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia
de Alimentos; Ciências Biológicas;
Geograa; História; Letras-Português;
Educação Física; Letras-Português e
Espanhol; Pedagogia.
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Professores do Colégio Ímpar participam de treinamento
Os professores do Colégio Ímpar, da
Rede Soebras, participaram no dia 22 de
março na Funorte campus São Luís de
um evento sobre Primeiros Socorros, voltado para acidentes com crianças. O treinamento foi ministrado pelo soldado do
Corpo de Bombeiros, André Luiz Costa
Pimentel.
Primeiros socorros são os primeiros
cuidados prestados a uma vítima de mal
súbito ou acidente até que a ajuda especializada esteja disponível para fornecer
assistência denitiva. O acontecimento é
fruto de uma parceria entre o setor de
Segurança do Trabalho da Rede Soebras
e do Corpo de Bombeiros. De acordo
com o coordenador da segurança do trabalho Efrain Pereira, a instituição terá um
treinamento especico para cada setor.
“Estamos levando melhor qualidade de
trabalho para os nossos colaboradores e,
nesse caso, promovendo melhor qualidade de vida para os pequenos que estudam no colégio”, arma o coordenador.
“Recentemente tivemos um treinamento de primeiros socorros para alguns

dos nossos colaboradores, o nosso foco
agora é proteger nossas crianças e para
isso é preciso que todos colaborem de
alguma forma. Estamos enxergando a
necessidade de cada unidade para
podermos levar o treinamento especíco”, relatou o diretor administrativo da
Rede Soebras, Ivonei Trezena.
O Soldado André Luiz deu instruções
de situações simples que acontecem dentro da escola ou até mesmo em casa,
como: engasgo, pancadas, quedas e queimaduras. “Os maiores riscos para as cri-

anças estão dentro de casa e na escola.
Os alunos passam a grande parte do
tempo na escola e é comum, por exemplo, os pais mandarem os professores
medicarem os alunos.
Para que isso aconteça de maneira
segura é preciso que as escolas tenham
um termo de responsabilidade para que
os responsáveis assinem, livrando a escola de qualquer responsabilidade”, frisa o
soldado.
A d i r e t o r a d o C o l é g i o Í m p a r,
Fernanda Fernandes, pontua o que
representou o treinamento para os
docentes. “Esse treinamento é de suma
importância para nós professores, pois
no nosso dia a dia é comum acontecer
situações como, quedas e batidas entre
eles.
Agora sabemos que atitudes devemos tomar, o que fazer e o que não devemos fazer. São atitudes simples que
fazem a diferença. O soldado explicou de
forma dinâmica e descontraída, nos
dando a oportunidade de simular situações”.

Funorte realiza 3º Casamento Comunitário
O sonho de dizer o “sim” se
tornou realidade para 75 casais
no sábado, 22 de março, no
Ginásio Poliesportivo de Montes
Claros. Esta foi a 3° edição do
Casamento Comunitário, organizado pelo Núcleo de Assistência
Social das Faculdades Unidas do
Norte de Minas – FUNORTE, e em
parceria com o Cartório de Paz e
Registro Civil de Montes Claros e a
Prefeitura Municipal de Montes
Claros.
Na sexta-feira, que antecedeu
o casamento, as noivas tiveram o
“Dia da beleza” no Spa Escola da Funorte
fazendo depilação, corte de cabelo,
sobrancelha, massagem e muitos outros,
onde foram recebidas pela equipe do
curso de Estética e Cosmética sob coordenação de Ligia Maria Soares, responsável pelo Spa Escola Funorte.
Este projeto é de cunho socioassistencial e objetiva proporcionar a
regularização jurídica e religiosa de casais que vivem a oportunidade de ocializar a união perante Deus, a lei, seus familiares e a sociedade.
O evento contou também com o
importante apoio dos cursos de Serviço
Social e Psicologia da Funorte. O serviço
prestado aos noivos é inteiramente gratuito, para casais com renda familiar de
até 3 salários mínimos e que já vivem no
regime de união estável.
Segundo a Assistente Social Andréa
Edna Corrêa Ruas, Coordenadora do

Núcleo de Assistência Social da
FUNORTE, a demanda surgiu dos atendimentos realizados pelo Serviço Social no
Núcleo de Prática Jurídica da Instituição
no setor de Serviço Social. “Foi uma
demanda espontânea. Ao preenchermos
o levantamento socioeconômico do
público usuário dos serviços jurídicos do
Núcleo, percebemos que muitos casais
não tinham a situação de registro civil
regularizada por não terem condições
nanceiras de formalizar a união.”
A Assistente Social salienta ainda
que: “o objetivo principal de realizar
ações como esta, em primeiro lugar é
poder transpor as paredes da Instituição
e mostrar que a FUNORTE não é apenas
uma IES que se preocupa com a formação educacional de seus acadêmicos. É
poder mostrar que o que se aprende na
academia pode ser dividido e multiplicado com a comunidade local e regional;

temos um título de empresa socialmente responsável e fazemos
jus a ele. E o segundo objetivo e
não o menos importante é poder
participar ativamente da vida das
pessoas que necessitam da nossa
experiência prossional sabendo
que elas a partir de então, poderão fazer parte do processo de
cidadania com respeito e dignidade.”
O casal Valdemar Soares e
Juscilene Gonçalves há 5 anos juntos e pensando em se casar, caram sabendo do casamento comunitário através de um amigo e resolveram
deixar o nome no Núcleo de Assistência
Social da Funorte. Para Juscilene, foi a
maior surpresa de sua vida quando o telefone tocou e foram convidados para concretizar o grande sonho de sua vida que
era se casar. Para ela, faria tudo de novo,
pois foi uma das maiores realizações de
sua vida. "Estou encantada com o tratamento e com a organização, foi tudo
muito lindo", disse ela.
Andréia Edna revelou que o Núcleo
de Assistência Social da Funorte já está
preparando a 4ª edição do casamento,
ainda para este ano, bem como a 1ª edição do Baile de Debutantes, para as
jovens de 15 anos.
A primeira edição do casamento
comunitário realizado pela Funorte, em
2011, contou com 29 casais; já a segunda edição teve 50 participantes.
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Ação Soebras Saúde e Cidadania
chega a Coração de Jesus

Nos dias 22 e 23 de março, a cidade de Coração de
Jesus, sediou uma série de atividades que fazem parte do
evento Ação Soebras, responsável por levar atendimento
médico para a população, recreação e atividades educativas.
Foram atendidas 1400 pessoas em dois dias e o evento
teve como tema Ação, Saúde e Cidadania.
Participaram os cursos de Educação Física, Nutrição,
Biomedicina, Farmácia, Estética e Cosmética, Odontologia
e Enfermagem, desenvolvendo atividades como rua de
lazer completa, ginástica, aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea, glicemia, orientação sobre a saúde bucal,
avaliação e orientações nutricionais, espaço de beleza, ocinas de artes, pintura facial e escultura de balões.
As atividades foram coordenadas pelos professores
Edward Martins e Vinicius Miranda, através do Núcleo de
Extensão da Soebras Funorte, que contaram com acadêmicos de vários cursos.

Faculdade CEIVA/INCISOH
promove aula inaugural 1/2014

Foi realizada no dia 18 de março, aula inaugural da
Faculdade Ceiva/Incisoh, que contou com a presença da
diretora de Honra da Rede Soebras, Raquel Muniz.
O Ceiva/Incisoh foi a primeira instituição de ensino
superior da Rede Soebras, criada em 1995. A instituição
tem como objetivo, formar cidadãos críticos, capazes de se
posicionarem por meio da educação em relação aos problemas de seu contexto social, dispondo-se à sua transformação, determinando o potencial econômico, cultural,
social e político da região norte mineira.
A diretora de honra Raquel Muniz, proferiu a palestra:
“Quem quer pode fazer”, na qual focou sobre o avanço da
mulher na vida prossional e na política.
A aula reuniu cerca de 800 alunos. Após a palestra, a
diretora abriu espaço para perguntas dos acadêmicos.
Raquel foi convidada para ser madrinha de formatura do
curso de Pedagogia.“O evento foi importante e motivador
para os jovens acadêmicos estudarem bastante e lutarem
para conseguir ultrapassar barreiras e alcançarem seus ideais de vida”, relatou a diretora do Incisoh, Denise Falcão.

Acadêmicos de Farmácia conscientizam população sobre dengue
Acadêmicos do 2° período
de Farmácia Funorte/Fasi,
coordenados pela professora
Eurislene Moreira Antunes,
participaram de ação de combate a dengue em vários bairros da cidade de Montes
Claros.
O objetivo da atividade foi
trabalhar junto a comunidade
visando conscientizá-la quanto a importância de prevenir à
dengue, pois é uma doença
grave e que vem causando
muitas mortes, e incentivar o
uso correto de medicamentos
usado durante o tratamento
da doença.
A dengue é uma doença febril
aguda causada por um vírus, sendo
um dos principais problemas de saúde
pública no mundo. O seu principal
vetor de transmissão é o mosquito
Aedes aegypti, que se desenvolve em
áreas tropicais e subtropicais. Existem

quatro tipos de dengue, pois o vírus
causador da dengue possui quatro
sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e
DEN-4. A infecção por um deles dá proteção permanente para o mesmo sorotipo, mas imunidade parcial e temporária contra os outros três.
Embora pareça pouco agressiva, a
doença pode evoluir para a dengue

hemorrágica, caracterizadas
por sangramento e queda de
pressão arterial, o que eleva o
risco de morte. A melhor
maneira de combater esse
mal é atuando de forma preventiva, impedindo a reprodução do mosquito.
O tratamento da dengue
requer bastante repouso e a
ingestão de muito líquido,
como água, sucos naturais ou
chá. No tratamento, também
são usados medicamentos
antitérmicos que devem recomendados por um médico.
É importante ressaltar que a pessoa
com dengue NÃO pode tomar remédios à base de ácido acetil salicílico,
como AAS, Melhoral, Doril, Sonrisal,
A l k a - S e l t z e r, E n g o v, C i b a l e n a ,
Doloxene e Buferin. Como eles têm um
efeito anticoagulante, podem promover sangramentos.
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GASTRONOMIA
FUNORTE É NOTA DE
EXCELÊNCIA NO MEC
O curso de Gastronomia das
Faculdades Integradas do Norte de
Minas – Funorte obteve nota de excelência através da avaliação do
Ministério da Educação – MEC. Em
uma escala que oscila de 0 a 5, o
curso alcançou a nota 4, demonstrando sua qualidade tanto na estrutura do campus, como no corpo
docente e outros aspectos como acervo e laboratórios.
Para a Diretora Acadêmica da
Funorte, Thalita Pimentel Nunes, a
conquista da nota do curso de
Gastronomia representa um resultado que deve ser celebrado por toda a
comunidade acadêmica. “A instituição sempre acreditou em inovação, e
quando decidiu lançar o curso, começou através de atividades de extensão que pudessem atrair os interessados no assunto. Deu certo de tal
modo, que hoje, contando com uma
Coordenação de Curso em pleno
desenvolvimento de propostas, eventos, projetos, e elevação do desempenho de professores e, evidentemente dos alunos, pode celebrar
com louvor, a conquista de um conceito de excelência, comprovado
pelo Ministério da Educação”.
Veja na entrevista com o coordenador, Jonas Cotta Sacchetto (tecnó-

logo em Gastronomia, especialista
em Coquetelaria Internacional e formação em Sommelie), mais detalhes
sobre o Curso de Gastronomia e a
avaliação do Mec.
Como surgiu o curso de
Gastronomia na Funorte?
A iniciativa de montar a graduação em Gastronomia surge de uma
demanda percebida nas atividades
de extensão relacionadas com o mercado gastronômico realizadas desde
2012. A partir dessas iniciativas,
nota-se a carência de prossionais
graduados nesta área no mercado
do Norte de Minas, além de perceber-se o excelente momento deste
prossional no cenário nacional.
Em sua opinião, o que contribuiu para a nota 4 na avaliação do
MEC?
Uma associação de fatores guraram como forças que contribuíram
para essa vitória. Corpo docente qualicado, uma excelente atuação da
Diretoria Acadêmica na redação do
projeto Pedagógico do curso, pesquisa e busca de informações na
montagem na matriz curricular,
ementas e bibliograas, investimento em estrutura física de laboratórios
didáticos, de tecnologia e biblioteca.

Qual o perfil do acadêmico de
Gastronomia?
O Curso Superior de Tecnologia
(CST) em Gastronomia do Instituto
de Ciências da Saúde visa à formação
do tecnólogo em Gastronomia que
seja capaz de conceber, planejar,
gerenciar e operacionalizar produções culinárias, atuando nas diferentes fases dos serviços de alimentação, considerando os aspectos culturais, econômicos e sociais. O egresso
do CST em Gastronomia terá possibilidade de atuação em empresas de
hospedagem, restaurantes, clubes,
catering, buffets, entre outros locais.
Qual a importância dessa nota
para o curso?
Sem dúvida, a comunidade acadêmica da rede SOEBRAS está em
festa com a avaliação, pois esse reconhecimento garante ao curso visibilidade, credibilidade, tanto para o
curso quanto para o aluno ao entrar
no mercado de trabalho, além de viabilizar o acesso dos alunos ao campo
de estágio e possíveis colocações prossionais enquanto egressos.
O curso de Gastronomia Irá funcionar na Funorte/Campus JK e terá
duração de 5 períodos (dois anos e
meio).
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