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ODONTOLOGIA FUNORTE
USA RECURSO HANDS ON

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana

Acadêmico participa
de júri real

O acadêmico de Direito da Funorte,
Rafael Santana Silva, participou de júri
real, como assistente de defesa. O
julgamento do Tribunal do Júri foi
realizado no dia 18 de abril, no Fórum
Gonçalves Chaves, em Montes Claros e
culminou na absolvição do réu E.S.S,
acusado de tentativa de homicídio e
porte ilegal de arma de fogo. Os crimes
ocorreram há 5 anos.
O universitário está no 2º período e
atualmente trabalha com o advogado
Antônio Carlos Vitorino. Ele conta que a
defesa contra argumentou o promotor,
alegando que a acusação era falsa, já
que não havia provas nos autos, e
convidou os jurados a consultarem o
processo. Assim, o acadêmico convenceu os jurados a absolverem o réu.
De acordo com Rafael Santana, a
experiência foi incomparável e cará
marcada em sua vida, pois ainda na fase
inicial de sua formação, não poderia
imaginar passar por momentos
decisivos na vida de um cidadão.
“Agradeço a todos, principalmente a
Deus, que contribuíram para esta
oportunidade única e inesquecível.
Gostaria de destacar a atuação da
Funorte na formação de prossionais
realmente comprometidos com a
prossão e, principalmente, com a
construção de uma sociedade justa e
fraterna a partir do exercício do Direito
de da Justiça Social”,salientou.
O júri foi presidido pelo Juiz de
Direito, Fausto Geraldo Ferreira Filho. A
acusação foi sustentada pelo promotor
Eduardo Fantinati Menezes.
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Curso de Administração Ceiva
realiza visita técnica

Professor e estudantes visitaram empresa de elaboração de projetos

Estudantes do 5º Período do
Curso de Administração do
INCISOH/CEIVA realizaram visita
técnica no dia 11 de abril, a
empresa PLANAL.
A empresa PLANAL é especializada em Elaboração de Projetos e
está sediada em Januária, a 163km
de Montes Claros. Os acadêmicos
foram recebidos pelo diretor da
empresa, Marcos André Campos
da Mota.
A visita técnica faz parte da
metodologia usada pelo professor
Jelson Luis Dick, que ministra a
disciplina Elaboração e Análise de
Projetos.

O docente explica que na
oportunidade foi possível confrontar a teoria vista em sala de aula
com a prática, observando a
realidade e as rotinas da realização
de projetos em uma empresa do
ramo, além de tomar conhecimento da amplitude dos projetos e
oportunidades em nossa região.
“Os alunos puderam tirar suas
dúvidas e vericar que o aprendizado adquirido em sala de aula é
amplamente aplicado na prática
d a a t i v i d a d e d a e m p r esa”,reforçou.

Universitários fazem exposição
sobre cultura nordestina

Em Janaúba, universitários do
5° período de Geograa, da
Faculdade Promove, realizaram
trabalho de exposição da cultura
nordestina. A atividade fez parte
da disciplina Geograa do Brasil:

Nordeste e Amazônia, ministrada
pela professora Cláudia Brito.
A acadêmica Alanielle ressaltou
que, "por meio de pesquisa em
livros, internet e discussões em sala
de aula, foi possível entender
melhor a cultura nordestina, bem
como compreender os aspectos
físicos, econômicos, sociais e
ambientais da região".
Janderson, também acadêmico, destacou que por meio do
trabalho foi possível aprender de
forma prática o que antes foi
discutido através dos livros.A
professora Cláudia armou que o
trabalho obteve êxito e é importante para a formação dos futuros
prossionais.
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Professor dá vida às
aulas de prática odontológica

ASemana
Acadêmicos de Farmácia levam
Ação Saúde para Major Prates

Estudantes de Odonto, na Clínica Escola Amazonas

O Professor João Lima inovou em
sala de aula ao trazer para a
FUNORTE o recurso Hands On, e
seus alunos aprovaram. Por meio de
um simples recurso tecnológico, o
coordenador das disciplinas de
Clínicas Integradas dá vida às aulas
de prática odontológica. O Hands
On consiste na transmissão ao vivo
de todo o processo operacional
dentístico. É como o 'passo a passo'
das receitas culinárias visto em
programas televisivos. A idéia surgiu
de uma inquietação que há muito
ocupava o professor. Ele indagava
qual seria a forma de orientar seus
alunos para uma melhor performance prática, e como deveria
repassar um conhecimento teórico
que exigia uma excelência no fazer.
A aprendizagem ganhou novas
dimensões e colorido. Uma aula na
qual os recursos se resumiam na
escuta e na visualização de imagens

passou a contar com a exibição de
um vídeo em que o professor
executa a técnica, enquanto,
simultaneamente, explica como faz.
“A experiência impactou as aulas
muito positivamente. Os alunos que
acompanharam esta novidade
destacam que as aulas ganharam
em dinamicidade, tornando bem
mais fácil a assimilação e a concentração na apreensão dos complexos
procedimentos”, disse o professor
ao completar que o método
possibilita questões mais amadurecidas sobre o conteúdo apresentado; eliminando dúvidas mais
simples.
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.

Extensão abre 10 vagas para estágio voluntário
A Diretoria de Extensão da
Funorte/FASI recebe, do dia 29 de
abril a 8 de maio, inscrições para o
processo seletivo do projeto
“Ensaio Comunitário: Saúde do
Homem”.
As vagas são para participação
voluntária nas atividades de
e x t e n s ã o . Po d e m p a r t i c i p a r
estudantes do curso de
Enfermagem que estejam entre o
2° ao 7° período da Fasi e Funorte.

As inscrições devem ser feitas
diretamente na coordenação do
curso de Enfermagem no horário
de 17h às 19h, no Campus FASI.
Serão destinadas dez vagas
para a participação das atividades
de extensão do projeto. As atividades realizadas pelos acadêmicos
serão orientadas pelos professores
responsáveis. O acadêmico terá de
cumprir carga horária de dez horas
semanais.
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Universitárias colocam em prática aprendizado
adquirido em sala de aula

Ação Saúde realizada pelos acadêmicos do curso de Farmácia, na Feira
do Major Prates, atraiu centenas de
moradores, no domingo, 24 de abril.
Os futuros farmacêuticos, que
estão no 3º período, foram supervisionados e orientados pela professora
Maria Dolores Tiago Vaz.
Essa Ação é uma prática da disciplina do PISEC - Programa de Integração
Ensino e Comunidade que objetiva
proporcionar ao estudante a aplicação
dos conhecimentos adquiridos
durante a vida acadêmica, estando
voltada para a educação, prevenção,
pesquisa e assistência coletiva e
individual.
De acordo com Maria Dolores, a
metodologia utilizada pelos acadêmicos foi a abordagem aos pacientes na
promoção de saúde, no atendimento e
orientação sobre plantas medicinais
para o tratamento de menopausa;
diabetes; hipertensos; dicas de saúde
e beleza com produtos naturais como
argila, mamão, pepino, dentre outros.
O s a c a d ê m i c o s d e Fa r m á c i a
também aferiram pressão, zeram
teste de glicemia, panetagem com
orientações sobre a saúde da mulher.
"Esse trabalho tem como objetivo
estimular o acadêmico a desenvolver
ações de cidadania, convivência com a
comunidade conhecendo seus
indicadores de saúde", explicou a
docente.
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Fonoaudiologia comemora Dia da Voz
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Coral da Fonoaudiologia apresentou o
Hino Nacional durante o evento

Acadêmicos de Fonoaudiologia da
Fasi/Funorte comemoraram o dia
Mundial da Voz, com uma série de
atividades. A programação contou com
palestras e orientação à população em
relação aos cuidados com a saúde
vocal.
O evento aconteceu em 15 e 16 de
abril. No último dia, os universitários
saíram as ruas para conscientizarem a
população sobre a importância de se
cuidar da voz. Distribuíram panetos,
água mineral e maçãs, em pontos
estratégicos na área central de Montes
Claros.
Além dos universitários, participaram do evento o coordenador do curso
Jadson Rabelo Assis, a professora Flávia
Alcântara, a diretora da Fasi, Sabrina
Gonçalves, a diretora de extensão
Marcela Pomponet e a médica otorrinolaringologista Cristiane Gonçalves
Cordeiro.
As palestras foram ministradas no
auditório da AMAMS. O acontecimento
contou ainda com a apresentação do
Coral da Fonoaudiologia da Fasi, que
cantou o Hino Nacional e a participação

de jornalistas da rede InterTV e egressos
da instituição.
O coordenador Jadson destacou
que o Dia Mundial da Voz é comemorado em todo o mundo, e foco principal é
o prossional que trabalha com o
aperfeiçoamento, tratamento e
reabilitação da voz. “Procuramos
despertar no aluno a importância da
relação prossional entre fonoaudiólogos e otorrinos no tratamento da voz e
ao mesmo tempo, discutirmos o
mercado de trabalho”.

Coordenador de Fono, Jadson Rabelo e a médica
otorrino, Cristiane Cordeiro

A professora e fonoaudióloga Flávia
Alcântara proferiu a primeira palestra
sobre a saúde vocal, enfatizando que é
necessário dar a voz toda a atenção
necessária. “Encaramos a voz como um
manifesto automático de nosso corpo e
damos a ela pouca atenção, o que
ocasiona riscos à saúde vocal”,frisou.
A médica otorrino Cristiane falou
sobre alterações vocais e a importância
da prevenção.
A diretora Sabrina parabenizou a
coordenação do evento. “Esse acontecimento demonstra a responsabilidade e
cuidado dos futuros prossionais no
cuidado e prevenção da saúde vocal, e

ao mesmo tempo enriquece a atividade
acadêmica”.
Para Jadson Rabelo, a voz é fundamental na comunicação humana, pois é
ela que concede, acalenta, seduz e dá
amor, é a forma humana de iniciar e
manter contato com os outros, de
satisfazer suas necessidades e de
interagir com o mundo.
Campanha Seja amigo da sua voz
A Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia alerta para a importância da voz em todos os ciclos da vida.
Em 2013, ela realiza a campanha Seja
Amigo da Sua Voz e ressalta a importância dos cuidados com a voz em todas
as fases da vida. O Dia Mundial da Voz é
comemorado no dia 16 de Abril.
A SBFA quer disseminar a importância dos cuidados com a voz em todas as
fases da vida, do recém-nascido ao
idoso. Desde os primeiros choros e risos
do bebê, o som produzido já traz
formas distintas de comunicação: dor,
cansaço ou satisfação.

Lar das Velhinhas recebe Ação Saúde

Atividades que promovem a saúde e o bem-estar
foram levadas para o Lar das Velhinhas

Acadêmicos do 3º período do
curso de Farmácia da Funorte/Fasi
participaram de Ação Saúde e
Solidariedade, no último sábado,
20/04, no Lar das Velhinhas.
A ação foi coordenada pela
professora Maria Doloares Tiago
Vaz, que ministra a disciplina do
PISEC. Os estudantes desenvolveram diversas atividades e ainda
prepararam um lanche para as
idosas.
Durante o evento, foram
realizados momentos de
descontração com músicas,
atividades de beleza e humanização. A ação contou com apoio
dos gestores do Lar das velhinhas.
Para a professora Maria
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Dolores, a Ação Saúde é um
momento importante onde os
acadêmicos que realizam um
trabalho humanizado, vivenciando na prática as atividades que a
disciplina do PISEC oferece na
teoria. "Desenvolvemos um
trabalho de saúde pública com o
foco principal sobre a prevenção
de saúde, elevando a autoestima, ouvindo, cantando,
transmitindo o conhecimento e
adquirindo experiência em
desenvolver um trabalho em
comunidade",disse.
Ao nal das atividades, os
acadêmicos de Farmácia doaram
68 pacotes de fraldas geriatras
para o Lar das Velhinhas.

ASemana
Acadêmicos recebem
exemplares da
Constituição Federal

A Constituição da República
Federativa do Brasil é considerada a Lei
fundamental e suprema do país. Neste
bimestre, iniciativa do professor de
Sociologia e Antropologia da
Fasi/Funorte, Marco Antônio Ramos
Canela, proporcionou o recebimento de
grande volume de exemplares da
Constituição. Os livros foram doados
aos alunos de sua disciplina.
Marco Antônio explica que, solicitou
os livros a senadores após fazer um
levantamento com seus alunos e
saberem que a grande maioria não
tinha qualquer conhecimento sobre a
Constituição Federal. Para o docente,
não é possível que a elite intelectual do
país não tenha conhecimento da sua lei
máxima.
O primeiro passo, segundo Marco
Antônio, foi providenciar os exemplares
da Constituição para o conhecimento e
consulta dos acadêmicos. Ele entrou em
contato, por e-mail, com três senadores
de Minas Gerais e solicitou a demanda
dos exemplares. Mas, segundo ele,
somente obteve uma resposta satisfatória da assessoria do Senador Clésio
Andrade. “A assessoria entrou em
contato comigo 20min após o envio do
e-mail. Inicialmente, recebi 200 exemplares, com a promessa do envio de
mais 600, oportunamente”, completou.
A distribuição da primeira remessa
dos exemplares foi realizada para o
primeiro período dos cursos de:
Nutrição (FASI), Administração
(FUNORTE) e Psicologia (FUNORTE).
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Gastronomia Fasi visita bares
participantes do Comida di Buteco

Treze bares de Montes Claros participam do Circuito Integrado do concurso Comida di Buteco.
Considerado um dos maiores eventos gastronômicos do país, o evento
está na sua 12ª edição, e será encerrado no domingo, 28/04.
O desao dos donos de bares é
preparar e servir um prato especial, à
base de lingüiça e ou mandioca.
No dia 13 de abril, acadêmicos de
Gastronomia da Fasi/Funorte, do 1º
período, visitaram diversos bares participantes do concurso. Eles foram
acompanhados pelo professor
Manuel Sayago e tiveram como objetivo conhecer e aprimorar o conhecimento adquirido em sala de aula
sobre gastronomia da região, dando
ênfase a apresentação, sabor e criatividade na elaboração dos pratos oferecidos no circuito.
A visita começou às 11h e foi até
às 16h. Os estudantes de
Gastronomia visitaram quatro bares:
Bar da Tia Dalva - que serviu o prato:
sacanagem da Tia Dalva; Budeogas
Bar - que serviu o prato Mineiro traído; Bar do Soró – que serviu o prato
Mistinha e Bar Sertão Ibituruna – que
serviu o prato Colosso do Cangaço.
“Esta visita para nós que estamos
entrando no ramo da gastronomia, é
uma experiência valiosa para a futura
prossão que escolhemos seguir.
Conseguimos conhecer um pouco
mais da cultura, criatividade e até

mesmo da acolhida que os donos de
bares têm com seus clientes. Com
esta visita pudemos colocar em prática conhecimentos teóricos de sala de
aula. Foi muito proveitoso”, destacou o acadêmico Geraldo Nacife.
Ainda segundo o acadêmico, o
Comida di Buteco superou sua
expectativa, bem como de seus colegas com pratos bem elaborados,
apresentação, sabor e bom atendimento.
O concurso Comida di Buteco
acontece também em outros cidades
mineiras como Ipatinga, Poços de
Caldas, Juiz de Fora, Uberlândia e
Belo Horizonte. Ao todo 16 cidades
brasileiras estão envolvidas no evento.
Em 2012, três milhões de pessoas
percorreram os estabelecimentos
participantes do concurso em todo o
Estado, com quase meio milhão de
votos aos pratos servidos.

Acadêmicos do 1º período de
Gastronomia da FASI
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