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CONCURSO

COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Seja o jogador

Camisa 12

da nossa seleção!

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Aliança Bíblica
na Funorte
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Acadêmica da Funorte
ganha prêmio SES de Jornalismo

Universitária está aguardando
resultado de outro concurso

Grupo se reúne todas as terça-feiras

Sob coordenação de João Marcos
Leite, acadêmico do 1° período de
Medicina Veterinária, e Tatiane Mendes,
acadêmica 1° período de Engenharia Civil,
acontece no Campus JK Funorte todas as
terças-feiras, no intervalo do recreio, a
ABUB (Aliança Bíblica Universal Brasileira).
Os encontros acontecem na sala 07,
prédio 1. A ABUB trata-se de um grupo de
estudos bíblicos, abrangendo todas as religiões divulgando o amor de Deus para
todos os acadêmicos.
Na última terça, 10 de Junho, o tema
do encontro foi “Coisas Boas da Vida”, e
os acadêmicos puderam compartilhar suas
experiências: “Como tenho aproveitado a
minha vida?” ,“Tenho dado valor as coisas
simples da vida?” , “Tenho dado valor as
pessoas ao meu redor, me importado com
elas?”.

A acadêmica Carla Cristina Silva, do
terceiro período de Comunicação Social
da Funorte, foi uma das vencedoras do
4º Prêmio SES de Jornalismo, promovido
pela Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais e que premiou trabalhos
jornalísticos que tornaram acessíveis ao
público informações sobre saúde pública.
Neste ano, as matérias deveriam abordar o seguinte tema: “Dengue tem que
acabar. É hora de todo mundo agir: experiências positivas no combate ao mosquito Aedes aegypti em Minas Gerais”.
Fazer Jornalismo sempre foi o sonho
da montesclarense Carla Silva, e agora
que está cursando a graduação, busca
colocar na prática tudo o que aprende
em sala de aula.
Inicialmente informada do concurso
por meio das redes sociais, a estudante
começou em janeiro deste ano a organizar a matéria para participar da premiação, que teve como título: “Poder Público
incentiva moradores a adotarem contra a
Dengue medidas simples, mas ecien-
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tes”, e foi veiculada no jornal O Norte de
Minas.
Para realização da reportagem, a acadêmica entrevistou médicos, coordenadores do Controle de Zoonoses e
Secretário de Saúde Edson Souza, além
de vários moradores da cidade.
Aproveitou ainda, um dos dias “D” de
mobilização da população montesclarense contra a dengue para vericar a
situação da doença na cidade tal como a
postura dos indivíduos em relação as
ações preventivas contra o mosquito.
Com isso, Carla buscou através da matéria, conscientizar e mostrar as pessoas da
importância em se cultivar hábitos saudáveis e corretos no combate a dengue.
Depois da matéria publicada e a inscrição
feita, a estudante esperou com expectativa por cerca de 4 meses o resultado
nal, que saiu na última quinta feira, 06
de junho. Para a estudante, o resultado
foi fruto de um grande trabalho. “Foi
muito emocionante, é uma alegria muito
grande porque Deus permitiu e foi o
momento certo. Este prêmio, além do
valor material, será muito importante
para o meu currículo prossional”, armou Carla Cristina.
A discente ainda está esperando o
resultado de outro concurso, do 5°
Premio Jovem Jornalista Fernando
Pacheco Jordão, onde já passou na primeira etapa com as pautas sobre: “Bullying” e “A inserção dos negros no mercado de trabalho”, enfatizando os moradores de comunidades quilombolas.(...)
(Leia matéria completa no site www.funorte.com.br)

Pedagogia de Janaúba faz pesquisa
de campo na Praia de Copo Sujo

Para Tatiane Mendes é muito importante falar de Deus e do seu amor e principalmente o que ele tem feito na vida de cada
ser humano.
A ABUB funciona em todas as universidades e faculdades do Brasil e há 7 anos funciona em Montes Claros e em várias instituições de ensino. Além do campus JK, também acontece no campus São Norberto e
Fasi.
Os interessados em participar podem
entrar em contato com os coordenadores
de cada campus. Para o encerramento do
1º semestre de reuniões no campus JK,
acontecerá um piquenique envolvendo
todos os participantes com local e data a
ser marcado.

Acadêmicos estudam na Faculdade Promove de Janaúba, da Rede Soebras

Acadêmicos do quarto período de
Pedagogia da Faculdade Promove de
Janaúba realizaram pesquisa de
campo no início de junho, na Praia do
Copo Sujo, município de Janaúba.
O trabalho foi organizado pelo professor da disciplina Fundamentos da
Geograa, Lucimar Sales, que enfatizou a necessidade de realizar traba-

lhos que demonstrem a praticidade do
conhecimento cientíco, sensibilizando a sociedade para os usos do meio
ambiente.
Os acadêmicos visitaram a margem do Rio Gorutuba e analisaram a
ação antrópica que, muitas vezes, tem
contribuído largamente para sua
degradação.

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz.
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Letras/Espanhol da Funorte realiza
Seminário sobre Estágio Supervisionado

Foi realizada no dia 11 de junho, no
pátio do Centro Educacional Ímpar, a
abertura do Seminário de Estágio
Supervisionado do Curso de Letras
Portugûes/Espanhol da Funorte cujo
tema é: “O lúdico no ensinoaprendizagem da língua portuguesa e da
língua estrangeira”.
Estavam presentes no evento a diretora administrativa da Unidade São Luis,
Ivanilde Soares Queiroz, a coordenadora
do Curso Alba Valéria Niza e as professoras Elma e Dulce Caldeira que apresentaram com a acadêmica Rosângela
Aparecida, um número musical.
Os acadêmicos do 5° período de
Letras Português e Espanhol mostraram
através do Seminário, as experiências
vividas ao longo do período de Estágio
Supervisionado nas diversas escolas trabalhadas.
Nas palestras ministradas pelos acadêmicos, foram abordaram assuntos
como: “as teorias e as práticas do português e espanhol, além da realidade e
conhecimento adquiridos no período do
Estágio Supervisionado”.
Para a coordenadora do Curso de
Letras/Português Alba Valéria, atividades
como esta, são extremamente enriquecedoras para a construção do conhecimento e construção do futuro prossio-

nal dos estudantes. “O objetivo do
Seminário é discutir a prática do ensino e
aprendizagem nos estágios fazendo
uma relação com a teoria absorvida em
sala de aula. Nesse sentido, a socialização dessas experiências, torna-se fundamental para romper as diculdades da
transposição da didática” explica Alba.
Segundo o acadêmico Wesley Béssimo, a
inserção da ludicidade é fundamental no
processo da construção do conhecimento. “Assim, o professor deve estar sempre
atento para a estrutura da escola e sobre
os materiais que a escola dispõe para que
possam ser colocadas em prática as atividades lúdicas”.
Outras questões ainda foram debatidas como: “a inuencia da emoção no
aprendizado dos alunos e a importância
em usar materiais como rádio, televisão,
computador e jogos dentro do ambiente
escolar”.
No encerramento 1º dia do
Seminário houve a palestra do professor
cubano Rigoberto Guillermo Espinosa
Pichs, que discursou sobre: “Dez razões
por que os brasileiros devem aprender o
espanhol”, enfatizando a importância da
língua espanhola e dos cursos de licenciatura. Os alunos interagiram na palestra
cantando em espanhol e dançando uma
música típica do país. (Leia matéria completa no site)

CONCURSO
COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Torcendo juntos pelo Brasil
rumo à Copa das Confederações.
Seja o jogador Camisa 12 da nossa seleção!
Participe do concurso que vai eleger o melhor texto
que relacione os fundamentos de seu curso com a melhoria da performance da Seleção e do povo brasileiro na
Copa das Confederações e ganhe uma camisa ocial do
time canarinho. Leia o regulamento no site.
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ASemana
Equipe Indyu
se prepara para o
Festival de Quadrilha

Colaboradores prepararam detalhes como
decoração e comidas típicas

No mês de junho, não há como não
se lembrar das tradicionais Festas
Juninas. As festas de São João, Santo
Antônio e São Pedro atraem as pessoas
aos arraiás nas noites frias de inverno.
Mas não são só os fãs de quentão que
aguardam essa época do ano.
As crianças também esperam ansiosas as comemorações do mês de junho
nas escolas, principalmente as de ensino
básico.Não se sabe ao certo quando as
festas juninas foram inseridas nos calendários escolares. O fato é que raramente
encontramos alguém que não tenha se
fantasiado com vestido de chita ou roupas remendadas e dançado a quadrilha
nas escolas quando criança.
No Colégio Indyu os preparativos
para o XXV Festival de Quadrilha estão a
mil por hora. Os alunos ensaiam danças,
quadrilha e preparam os gurinos para a
grande noite. A festa tradicionalmente
do mês de junho, esse ano acontecerá
nesta sexta-feira, dia 14.
"Esse é um momento de confraternização e diversão não só dentro da escola,
como também da escola com a comunidade. A organização e decoração tem a
participação de todos os funcionários,
proporcionando aos nossos alunos curtirem a cada canto decorado da nossa festa",armou a diretora pedagógica Karina
Almeida.
Segundo ela, é de grande relevância a
inserção cultural nas escolas: “a Festa
Junina é uma comemoração tradicional,
não pode acabar. Toda escola tem que
preservar e manter as festas. Os alunos
precisam desse contato. Isso faz parte da
educação, faz parte do instruir o educando, para não perder as tradições e sempre lembrar as coisas que passaram.
Enm, é educar mesmo”.
O festival de quadrilha do Indyu começa às 19h. A festa será na própria escola,
rua João Pinheiro, centro.

ASemana
Funorte tem
novo Técnico
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Professores e acadêmicos de Jornalismo
Funorte participam de encontro em Ouro Preto

Encontro aconteceu no mês de maio

O técnico Luiz Eduardo ( à esquerda) dirigiu o time por duas vezes, sendo o protagonista da campanha vencedora de 2007
quando o Funorte subiu para o Módulo II do
Mineiro.
- Começamos agora um novo trabalho no Formigão. Os torcedores podem
esperar empenho desta nova comissão.
Vamos realizar novas contratações e a
partir de agora estaremos nos reunindo
para que neste ano o time possa realizar
um bom desempenho no campeonato revelou Luiz Eduardo.
Além de Luiz Eduardo, a Comissão
têm os seguintes membros: Rodrigo Cruz
é o novo preparador físico; Fábio Ramos
é o novo treinador de goleiros; Carlos
Eduardo é o massagista; o diretor de
Futebol é Estéfano Caetano e o supervisor de Futebol é Cláudio Teixeira.
O diretor Executivo do Funorte,
Cristiano Júnior, disse que a campanha
deste ano visa o crescimento do equipe,
que quer chegar ao módulo dois do campeonato.
- Em breve estaremos anunciando o
nome dos jogadores que vão disputar a
segunda divisão. Cogitamos alguns
nomes, mas “bateremos o martelo” nas
próximas semanas, conclui Junior.
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Professores e alunos do Curso de
Comunicação Social – Habilitação em
Jornalismo da Funorte estiveram, dos
dias 30 de maio a 1º de junho, na cidade
de Ouro Preto para participar do 9º
Encontro Nacional de História da Mídia,
realizado pela ALCAR (Associação
Brasileira de Pesquisadores de História da
Mídia).
Segundo a coordenadora geral do
evento, Nair Prata, “em 2008, alterou-se
a periodicidade dos eventos cientícos:
nos anos pares acontecem os encontros
regionais; e nos anos ímpares apena um,
o encontro nacional. Em 2015, o evento
já tem local denido, será na
Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), em Porto Alegre”.
Nair conta que o primeiro encontro
aconteceu, em 2003, com a participação
de 50 pessoas apenas. Em Ouro Preto, se
inscreveram cerca de 900 pessoas de
todos os estados do país, fora os que estariam participando sem inscrição prévia.
(...)
Prata ressaltou e destacou a participação intensa dos graduandos em
Jornalismo no encontro. Para ela, é
importante a presença não só dos pesquisadores titulados e renomados, mas
também dos estudantes. “Os alunos têm

a oportunidade de encontrar com os
autores que estão acostumados a ler na
sala de aula, a fazer trabalhos. Eles se
encontraram com essas pessoas aqui;
isso é muito bacana, porque estamos
formando pesquisadores”, frisou a coordenadora. (...)
O coordenador do curso de
Jornalismo da Funorte, Elpidio Rocha,
também foi à Ouro Preto e participou das
atividades. Ele acredita que um evento
dessa natureza proporciona uma atualização não só do acadêmico, mas, também, do docente, pois se discutem
assuntos relacionados à comunicação na
atualidade, bem como suas transformações. “Os encontros e congressos são
importantes pelo contato e pela troca de
informações entre estudantes e professores das diversas faculdades de
Jornalismo. É um espaço de conhecimento e de pesquisa democrático e aberto para todos os interessados”, conclui
Rocha.
A acadêmica do 8º período do Curso
de Jornalismo da Funorte, Larissa Rocha,
já participou de quase todos os eventos
jornalísticos, sejam locais ou nacionais.
Para ela, esta é a forma do estudante
ampliar seus conhecimentos, fazer contatos com outros alunos e prossionais
da área, além de conhecer outras pessoas e realidades. “Eu quero ser uma prossional completa, por isso, acredito em
uma formação abrangente, que envolva
teoria e prática. Para mim, o conhecimento é fundamental, pois amplia e
melhora minha visão de mundo, como
pessoa e prossional”, ressaltou Larissa.
(Sandra Soares/ Estudante de
Jornalismo)

PÓS-GRADUAÇÃO

MBA
EM
GESTÃO DE PESSOAS

Processo Seletivo Educacional

GARANTA

Não
perca esta
chance!

SUA VAGA!

FAÇA SUA
MATRÍCULA!
Informações:
(38) 2101-9291
8424-0608
www.funorte.com.br

%
100S
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www.funorte.com.br
38 2101-9292
www.fasi.edu.br
38 3690-6600

Cursos:
Administração
Biomedicina
Comunicação Social/Jornalismo
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Biomédica
Engenharia de Alimentos

Geografia
História
Letras Português/Espanhol
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Serviço Social

Farmácia
Ciências Biológicas
Cosmetologia e Estética
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Gastronomia
Zootecnia

Montes Claros | Janaúba | Januária

posgraduacaofunortefasi@funorte.edu.br
Adriana • Elaine
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Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz.
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SIAP encerra atividades com
Ação Soebras na Praça Doutor Carlos

Sábado, 8 de junho, encerrou-se a
Semana Integrada de Atividades
Acadêmico-Prossionais – SIAP. A
Funorte/FASI em parceria com a Polícia
Militar, que estava comemorando 238
anos de Corporação no estado de Minas
Gerais, promoveram na Praça Doutor
Carlos Versiani uma grande ação social.
Na abertura do evento, houve a apresentação da banda de música da Polícia
Militar e o pronunciamento da Capitã
Gracielle Rodrigues e do Major Benedito
Maciel que deram as boas-vindas aos
presentes e destacaram a importância da
ação comunitária. Para o Major Maciel:
“a juventude da Funorte está de parabéns. Iniciativas de promoção a saúde a
população devem ser sempre realizadas”.
Acadêmicos dos cursos de Nutrição,
Enfermagem, Fisioterapia, Cosmetologia
e Estética, Gastronomia, Odontologia,
Pedagogia, Educação Física, Medicina
Veterinária, Farmácia e Psicologia da
Funorte/FASI estiveram presentes no
local prestando à população serviços
como aferição de pressão arterial, testes
de glicemia e tipagem sanguínea.
Prestaram ainda informações de alerta
aos riscos da utilização indevida de medicamentos.
Segundo o professor do curso de
Fisoterapia FASI/Funorte Geraldo Valle:
“o evento foi de grande valia para a população montesclarense tendo em vista que
teve como objetivo promover a saúde, e
neste sentido, a sioterapia, tem uma
grande responsabilidade de informar as
pessoas sobre a prevenção de futuras
doenças”.
As acadêmicas do curso de
Cosmetologia e Estética disponibilizaram
para as mulheres massagem relaxantes e
mostraram técnicas de maquiagem. De

acordo com Talita Pina, estudante do primeiro período: “além de divulgar o curso, essas ações proporcionam para a
população, principalmente para as
mulheres, o aumento da auto-estima”. A
professora e coordenadora do Curso de
Cosmetologia e Estética, Carla Patrícia
Costa, acrescenta que: “o evento é uma
ótima oportunidade de os acadêmicos
realizarem na prática o que aprendem
em sala de aula, além de informar a população sobre a importância da beleza para
o bem-estar individual”.
A Polícia Militar através do NAIS –
Núcleo de assistência Integrado a Saúde
também prestou serviços de saúde e
divulgou suas atividades.
Houve ainda, sorteio de brindes para
as crianças que puderam se entreter com
diversas brincadeiras e com uma cama
elástica colocada na praça.
O vice-prefeito de Montes Claros, Zé
Vicente, esteve presente no local e evidenciou a importância deste tipo de
acontecimento. “A população da cidade
precisa de mais eventos sociais. As pessoas precisam ter mais opções de lazer e de
saúde. Espero que este tipo de realização
aconteça mais e que seja mais divulgado
para que todos participem”.
No encerramento do evento, os estudantes do curso de Psicologia, sob coordenação das professoras Mônica Alves e
Maria Rita, apresentaram um teatro com
o tema: “Entre as grades e a liberdade”,
que mostrou uma história real da recuperação de pacientes de um hospital psiquiátrico na cidade de Barbacena – MG.
A aposentada, Maria Lucília se emocionou com a apresentação. “O teatro foi
ótimo, muito sentimental, mostrando de
forma clara o que acontece com as pessoas que sofrem com algum tipo de doença mental”, armou a aposentada.

Vagas de Estágio na Expomontes
Estão abertas as inscrições até o dia
17 de junho para estágio da 39ª
Expomontes, a ser realizada de 28 de
junho a 07 de julho, no Parque de
Exposições João Alencar Athayde, em
Montes Claros. As entrevistas vão ser realizadas no dia 19, às 14h na sede da
Sociedade Rural de Montes Claros.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados em Medicina
Veterinária, Zootecnia ou Agronomia. Os
alunos a partir do quinto período terão
prioridade na seleção. Mas a critério da
banca poderão ser escolhidos alunos de
outros períodos. Ao todo, são 12 vagas.
Mais informações: 3215-1212
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ASemana
Acadêmicos de Pedagogia
realizam projeto de leitura

Universitárias desenvolveram hábito da leitura

Acadêmicos do 3° período do curso
de Pedagogia da Faculdade Promove de
Janaúba desenvolveram no período de
01 a 06 de junho, um Projeto de Leitura
através do livro: “Menina bonita do laço
de ta” da autora Ana Maria Machado. A
atividade foi desenvolvida na Escola
Estadual Professora Nhá Gui Azevedo,
com a turma de alunos do 2° ano da professora Rita Santos.
Com o objetivo de desenvolver o
gosto e o prazer pela leitura, o Projeto
proporcionou a discussão e reexão
sobre a questão da discriminação racial.
De maneira simples e lúdica o livro retratado nas atividades discutiu a temática,
envolvendo as crianças com a intenção
de formar novos conceitos e comportamentos, visando a diminuição do preconceito.
Este projeto é uma das atividades do
Projeto de Convivência que consta nas
ações do PGDI (Programa de
Desenvolvimento de Gestores Integrais),
para 2013 e teve como metas: desenvolver hábito da leitura, sensibilizar os alunos em torno da temática do preconceito racial e despertar novas atitudes para a
convivência com todos.
O desenvolvimento do projeto foi dividido em várias áreas como a literatura,
onde ocorreram debates e apresentações. Houve trabalho de arte, com trabalho de lã, para caracterizar os personagens da história. Além de envolver as disciplinas de Português, História e
Matemática.
Ao nal do evento, aconteceu um
concurso envolvendo as alunas com o
cabelo mais bonito e enfeitado com
laços de tas coloridas.

ASemana
Soebras participa de
congresso em
Faculdade nos EUA
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Acadêmicos discutem experiências
em Seminário de Pedagogia

Kimberly Jones representou a Soebras em Congresso

A C o o r d e n a d o r a d e Pe s q u i s a d a
Funorte/Fasi/ICS Kimberly Marie Jones esteve
representando a Soebras em um congresso internacional na Faculdade de Broward (Broward
College) em Fort Lauderdale, Florida, EUA.
Broward College é uma faculdade de ensino
superior no estado da Flórida que oferece diplomas de 2 anos, ou seja 60 créditos e de 4 anos,
que corresponde a 120 créditos. O instituto
Aspen de Washington, DF nos EUA, que avalia
programas de ensino superior, recentemente
nominou Broward College como uma das dez
melhores faculdades comunitárias nos EUA (existem 1200 faculdades iguais a ela no país).
Vinte e três delegados estiveram representando 11 países (Brasil, Equador, Peru, Vietnã, Sri
Lanka, Colômbia, Chile, Índia, China, Singapura,
Guiana) no Congresso Broward College World
Summit. O evento na Broward College buscou
desenvolver convênios já feitos e criar novos
outros, com países fora dos EUA.
Em abril deste ano, representantes da
Soebras visitaram a Faculdade Broward College
com o objetivo de estreitar relações para a realização de intercâmbio entre Estados Unidos e Brasil,
através de seus campi instalados em várias cidades brasileiras como Montes Claros/MG, Belo
Horizonte/MG, Curvelo/MG, Rio de Janeiro/RJ e
Brasília Distrito Federal entre outras.
A abertura do Congresso aconteceu dia 03 de
junho, onde o presidente do Broward College, Dr.
Jack David Armstrong Jr., ministrou a primeira
palestra do dia. Ele abordou a importância do
modelo faculdade comunitária.

Evento aconteceu no auditório da faculdade

A prática pedagógica reexiva e a
construção de um perl de um professor
inovador foram temas do Seminário de
Pedagogia da Funorte, realizado de 27 a
29 de maio. O evento, realizado no
Campus São Luis, contou com a participação de universitários de Pedagogia de
todos os períodos, além de docentes e
diretores.
A programação contou com a discussão de temas contemporâneos.
A gestora do campus, Ivanilde Queiroz,
parabenizou os organizadores do evento
e disse que iniciativas como o seminário
contribuem sobremaneira no conhecimento acadêmico e no fortalecimento
do curso.
Para a coordenadora de Pedagogia,
Rita de Cássia Maciel “o aprendizado leva
os homens a evolução e evoluir depende
primeiramente de cada um de nós porque temos o potencial de sermos reexivos sobre nós mesmos e sobre o mundo”.
Ela explicou que o seminário do
Estágio Supervisionado constitui um
momento importante para os futuros
docentes, pois é dedicado à reexão da

prática prossional, compartilhamento e
relato de experiências vivenciadas nas
escolas e em outros espaços de atuação
do educador.
Uma das organizadoras do evento, a
professora Airam da Paz, informou que o
seminário visou o relato de experiências
em estágio dos acadêmicos de
Pedagogia do 5º, 6 e 7º períodos. “Além
das apresentações orais, os estudantes
prepararam exposição sobre os grandes
pensadores que ainda hoje contribuem
para a história da educação, e instrumentos avaliativos dentro de uma visão
mais construtivista, valorizando as experiências dos acadêmicos nas suas práticas pedagógicas”, disse Airam da Paz.
A professora explicou que diferentemente de outros anos, a versão do Seminário
2013 contou com a participação do 1º
período do curso de Letras. Eles apresentaram baners com pensadores que ajudaram no processo evolutivo na didática
e pedagogia.
O pedagogo e fonoaudiólogo Jadson
Rabelo Assis, que também responde pela
coordenação do curso de Fono da
Fasi/Funorte, ministrou palestra para os
participantes. Assis salientou que o processo de ensino/aprendizagem envolve
fatores ambientais, socioculturais, orgânicos e cognitivos, e depende de uma
comunicação eciente.
O estudante de Pedagogia Jonathas
Max Santos Pereira, do 7º período, salientou que o seminário auxilia principalmente os acadêmicos que estão no início
do semestre a compreenderem e conhecerem outros setores da área da pedagogia. (Leia matéria completa no site)

Professora de Nutrição FASI
participa de Congresso em Londres

Laboratório Hermes Pardini

Os acadêmicos do curso de Biomedicina da
FASI visitaram o Laboratório Hermes Pardini, em
Belo Horizonte, que é considerado um dos maiores laboratórios da América Latina. A visita, realizada no segundo bimestre, teve como objetivo
levar os acadêmicos para conhecer a realidade do
mercado de trabalho em empresas de grande
porte.
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Lucinéia de Pinho

A professora e nutricionista Lucinéia de
Pinho participou do "20th European
Congress on Obesity, Liverpool, UK",
Congresso sobre Obesidade, que ocorreu
no período de 12 a 15 de maio, em
Londres.
No evento a professora apresentou dois
trabalhos: “Diet composition modulate
expression of sirtuins and reninangiotensin system components in adipose
tissue” e “Development and validity of a
questionnaire to test the knowledge of primary care personnel regarding nutrition in
obese adolescents”.
Os dois trabalhos foram produzidos a
partir da tese de doutorado sobre obesidade, defendida recentemente pela professora no PPGCS - Unimontes (03/2013).

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz.

06

Informe SOEBRAS • Semanal • Ano I • nº 10 • 14.06.2013

Palestra sobre oratória e apresentação
de trabalhos cientícos abre SIAP

ASemana
Estudantes de Nutrição
instruem feirantes sobre
manipulação de alimentos

Acadêmicas levam aprendizado para comunidade

Teve início na noite de quartafeira, dia 5 de junho, a Semana
Integrada de Atividades AcadêmicoProssionais - SIAP, com a palestra da
professora e diretora acadêmica
Thalita Pimentel sobre o tema: “Oratória e apresentação de trabalhos cientícos”.
O evento aconteceu no auditório
da FASI e contou com a participação
dos acadêmicos de todos os cursos
oferecidos pela instituição
Fasi/Funorte, coordenadores de cursos, além da presença da diretora
geral da Funorte Raquel Muniz que
ressaltou a importância das atividades
acadêmicas para a formação e inserção do acadêmico no ambiente prossional.
Segundo Raquel Muniz: “a cidade
de Montes Claros está se expandindo
gradativamente e com isso, percebese cada vez mais o aumento do número de indústrias e empresas que se
estabilizam na cidade. A partir daí, o
estudante deve se atentar para que
além da aquisição do conhecimento
teórico, consiga aliar a prática principalmente nas questões sociais.
Espera-se, portanto, que as pessoas se
qualiquem, para que o mercado de
trabalho possa absorvê-las, e desta
forma não serem obrigadas a buscarem oportunidades fora da cidade.”
O professor colaborador da
Diretoria de Extensão da Funorte,
Andrey Souza, também frisou a relevância da SIAP, e convidou os universitários para se interessarem mais pela
área de pesquisa. “A SIAP é só o início
de outros trabalhos integrados que
faremos nos próximos meses, como a
JONAFES. Aproveitem bem as ocinas, palestras e outras atividades que
só vão ser nalizadas no sábado, 9 de
junho”,destacou.

Durante a palestra, a professora
Thalita Pimentel enfatizou que a
comunicação não acontece só no
âmbito acadêmico, mas em todos os
setores sociais. “A qualidade da nossa
fala está diretamente ligada ao
conhecimento que possuímos e aos
tipos de leitura que fazemos. Ler é fundamental”.
Além disso, a palestrante destacou
ainda a relevância da postura no
momento das apresentações orais.
“Fatores como vestuário, comportamento, gesticulação e entonação de
voz, são fundamentais no processo de
interlocução. Nunca devem ser utilizados roupas curtas, decotes ou chinelos, por exemplo, ao apresentar trabalhos acadêmicos”.
Outro ponto importante da palestra foi a questão da diculdade de se
escutar os outros nos dias contemporâneos. Utilizam-se cada vez mais as
redes sociais, e, com isso, perde o contato e a oralidade das relações reais.
Para o acadêmico do curso de
Comunicação Social, Rômulo Soares:
a palestra foi dinâmica, pois soube
transmitir aos ouvintes dúvidas
comuns durante a apresentação de
um trabalho acadêmico, dando dicas
e sugestões importantes na hora de se
comportar em público.“É importante
ter eventos como SIAP para que nós,
estudantes do ensino superior, aprimoremos o conhecimento que levaremos não só no decorrer do curso, mas
para toda vida prossional”, ressalta
Rômulo Soares.
A Semana Integrada de Atividades
Acadêmico-Prossionais continua até
o dia 8 de junho, com uma extensa
programação, envolvendo os acadêmicos em diversas atividades como
ocinas, palestras e mini cursos
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A Diretoria de Extensão e os acadêmicos do 5° e 6° período Curso de
Nutrição da FASI realizaram no dia 25 e
26 de maio, um treinamento de boas
práticas de manipulação. A atividade,
supervisionada pela professora
Gabrielle Vilela Alcântara e a
Coordenadora Luciana Caldeira, fez
parte da nalização da disciplina
Higiene dos Alimentos e Legislação
Sanitária.
No sábado (25), o público alvo da
ação foi funcionários do CEMEI – SESC
e Jordan Lanches. Já no domingo (26),
os estudantes estiveram na Feira do
bairro Major Prates. O objetivo do treinamento foi conscientizar e informar
aos participantes sobre a importância
das boas práticas de manipulação dos
alimentos conforme a Legislação e
Alimentação em Nutrição - RDC 216,
da Vigilância Sanitária.
O evento englobou orientações de
boas práticas de manipulação, avaliação nutricional e orientações nutricionais para uma alimentação saudável.
Assim, os acadêmicos colocaram em
prática conhecimentos das disciplinas
de PISEC I, PISEC III e Avaliação
Nutricional.
A professora Gabrielle Vilela revelou
que ações como esta, são de grande
valia aos alunos uma vez que eles
podem aplicar na prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula.

