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www.facebook.com/funorte
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Gastronomia da FASI
apresenta Garde-manger

Mutirão atraiu centenas de pessoas

Centenas de pessoas participaram da 3ª
edição do mutirão em combate ao câncer,
realizado pelo Projeto Presente. O evento
bastante prestigiado foi no dia 12, na Praça
Doutor Carlos. Pessoas de diferentes idades
e classes sociais diversas foram ao local em
busca de informações e exames para
prevenção ao câncer.
A Funorte, através do curso de Nutrição
foi uma das parcerias desse evento. Os
acadêmicos deram orientação a população
a cerca da prevenção de hipertensão e
controle de peso. As orientações foram
supervisionadas pela professora do curso de
Nutrição, Gabrielle Alcântara.
Para a administradora do Projeto
Presente, Estefani Almeida, eventos como
este são de grande importância pois leva
informações às pessoas mais carentes. Ela
lembra que no ano passado, através da
coleta de exames de próstata, houve um
grande número de pessoas em risco que
foram encaminhas para tratamento. Sem
condições nanceiras de fazer um
tratamento adequado essas pessoas foram
atendidas pelo projeto Presente que hoje
conta com um novo abrigo localizado na
rua Gentil Gonzaga, 242, Canelas e está
aberto para informações e atendimentos.
A criação desse projeto se deu através da
médica Priscila Miranda que ao publicar
artigo que fazia levantamento sobre câncer
de mama, descobriu que a maioria das
mulheres chegavam nos hospitais com
diagnóstico avançado de câncer nos níveis 3
e 4. Por causa disso, ela criou e desenvolveu
esse trabalho de ação solidária e de prevenção para que as pessoas tenham chance de
serem curadas pelo diagnostico precoce.
O câncer é uma doença silenciosa, mas
prevenível. Para doutora Priscilia, as pessoas
são ávidas de informação e exames e o
projeto existe para suprir atender a todos
que necessitam.

Acadêmicos de Gastronomia, coordenador Jonas Sacchetto e diretora da Fasi, Ana Paula Nascimento

Beleza, requinte e muito bom
gosto. Foi assim a organização do
Garde-manger realizado pelo Curso de
Gastronomia da Funorte, neste mês de
abril, durante nalização de disciplina
do 2º período.
O evento foi organizado pelo
coordenador do curso, Jonas
Sacchetto, e contou com a participação de todos os estudantes de
Gastronomia. Ele explica que “o
coquetel de encerramento do módulo
de Garde-manger tem como principal
objetivo recriar o ambiente prático
visto na vida real do prossional da
gastronomia, além de ser uma grande
ferramenta psico-pedagógica de
incentivo e motivação para os alunos,
que entram de cabeça para que saia
tudo bem”.
Segundo Sacchetto, Gardemanger é o setor da cozinha responsável pelas produções frias, além de ser
também o nome do prossional que
trabalha neste setor. Foi preparada
comida fria em geral, com variedade
de produções que vão desde manteigas, salsas e saladas, passando por
mousses, ptès, terrines, canapés e
embutidos.
O coordenador, que também é
professor do curso, frisou que os
alunos podem esperar ainda mais
novidades para o próximo módulo.
“Cada módulo prático é um universo
surpreendentemente diferente do
outro. Outro ponto interessante é que
que não ensinamos a criar, e sim
estimulamos o aluno a criar o tempo
todo, com base nas técnicas vistas nas
aulas”, contou.
Os acadêmicos Paula Regina Soares
de Souza e Tiago Henrique de Souza
Santos estão satisfeitos com curso, e
dizem que não o trocariam por

nenhum outro. “O curso é perfeito. As
aulas teóricas são 100% práticas, e o
aprendizado é surpreendente. Tem
coisas que nem imaginávamos que
existiam, como os tipos de cortes, que
dão uma ótima aparência aos pratos”,
disseram.
Para a exposição, os acadêmicos
apresentaram vários pratos, como
forma de avaliação dentro da disciplina. Foram servidos entre outros pratos:
saladas de vários tipos, canapé,
espetinhos e linguiça.
Todos os alimentos foram preparados pelos estudantes na cozinha
laboratório do curso, que funciona no
Campus Fasi.
O estudante de Gastronomia
Guilherme Gonçalves é apaixonado
por cozinha. Ele, que já foi aluno de
Enfermagem, tendo abandonado o
curso no 3º período para fazer
Gastronomia, conta que começou a
trabalhar fazendo bolos e pães
caseiros. “Aguardava esse curso com
muita expectativa, e hoje me sinto
realizado. Aprendemos muitas coisas
importantes, desde a apresentação
perfeita do prato, como cozinhas
clássicas que usam ingredientes como
bacon, queijo e carne, cozinha
brasileira, serviço de bar e restaurante,
até o lado interpessoal de como lidar
com as pessoas colegas de prossão e
clientes”, elogiou.

Estudantes apresentarem diversos pratos frios
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Professores trocam experiências
sobre processo de avaliação

Funorte abre inscrições para
Vestibular de Medicina e
Processo Seletivo Unicado
com Ação Soebras
Estão abertas as inscrições para os
Vestibulares de Medicina e Vestibular
Unicado com Ação Soebras. São
mais de 3 mil vagas e centenas de
bolsas que vão de 25 a 90%. A
Funorte possui cerca de 30 cursos
superiores em Montes Claros,
Faculdades Promove em Janaúba e
Ceiva/Incisoh em Januária. Para o
curso de Medicina estão sendo

O encontro aconteceu no Max Min Clube

Docentes da Funorte voltaram
a se reunir para discutirem e
trocarem experiências sobre o
processo ensino aprendizagem.
Os encontros que fazem parte do
Programa de Desenvolvimento
Docente são realizados pela
Diretoria Acadêmica da instituição. O objetivo é aperfeiçoar e
capacitar professores para se
manter a qualidade do ensino na
rede Funorte/Soebras. Neste ano,
três encontros já foram realizados.
O último aconteceu no clube
MaxMin.
A diretora acadêmica Thalita
Pimentel e o diretor de qualidade e
gestor do campus JK, Pedro
Almeida proferiram palestra com
o tema: Avaliação. Foram abordados critérios para se elaborar uma
avaliação, a promoção da melhoria do desempenho através do
incentivo e de medidas importantes para o aperfeiçoamento.
“Avaliar um aluno não deve ser um
ato discriminatório, mas uma
estratégia a favor da aprendizagem”, disse Thalita usando a
citação de Cipriano Luckesi.
Prestigiaram o evento professores de todas as unidades da
rede, inclusive das cidades de

Janaúba e Januária. Eles aproveitaram o encontro para enriquecerem suas atividades em sala de
aula, relatando diculdades e
conquistas.
O professor e sioterapeuta
Jean Claude Lafetá ministra aulas
na área da Saúde, na Funorte. Ele
salienta que o PDD é um instrumento de suma importância para
a docência e crescimento da
instituição. “Aprimoramos a
forma de transmitir as informações, agregando a avaliação,
reunindo teoria com a prática. É
através deste programa que o
docente adquire novas formas de
transmitir o conhecimento e
trabalho com mais criatividade,
desde ministrar aulas até a
aplicação da avaliação. Muitas
vezes na graduação o professor
não é capacitado para a docência.
Através do PDD vai adquirindo
novas formas de lidar com o aluno
de maneira mais humana”, disse.
O sioterapeuta frisou ainda que
além do embasamento cientíco,
o evento também promove a
integração entre os colegas, pois
une professores de vários cursos
que atuam em diferentes áreas do
conhecimento.
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ofertadas 40 vagas.
As inscrições para o curso médico
vão até o dia 7 de junho. As provas
serão aplicadas no dia 16/06. O
Vestibular Ação Soebras oferece
vagas para diversos cursos na área de
Exatas, Humanas e Saúde.
Os candidatos podem se inscrever
até o dia 23/05. A prova será realizada no dia 26/06.
A taxa de inscrição para todos os
cursos, exceto Medicina, é de R$
30,00. Mais informações, acesse o
manual do candidato no site:

www.funorte.com.br

VESTIBULAR

AÇÃO SOEBRAS
MONTES CLAROS | JANAÚBA | JANUÁRIA

26 DE MAIO

VESTIBULAR

MEDICINA
16 DE JUNHO

FIQUE LIGADO!
FAÇA SUA INSCRIÇÃO!
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Trabalho Cientíco em Foco:
docentes da Funorte recebem capacitação
destaca a relevância da capacitação. “É
uma troca de experiências, o aprendizado não é um ponto nal, estamos
sempre em construção. Com a Kimberly
temos uma visão diferente, de uma
pessoa que tem experiência internacional”, garante.

A pesquisa universitária é um dos
pilares da faculdade. Por esse motivo, a
Funorte vem desenvolvendo importante
trabalho junto aos professores, a partir
de um cronograma de capacitação. O
objetivo é estimulá-los a orientação dos
discentes nos trabalhos de conclusão de
curso e também a desenvolverem novas
pesquisas nas mais diversas áreas do
conhecimento.
O curso acontece quinzenalmente, e
é ministrado pela doutora Kimberly
Jones, coordenadora do Núcleo de
Pesquisa da Funorte/Soebras. Ela explica
que a capacitação visa a melhoria dos
projetos de TCC e o estímulo para a
produção de artigos cientícos.
“Já podemos perceber a melhoria da
qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
Nossa intenção é que de dentro de
pouco tempo estes professores e alunos
passem a produzir maior volume de
trabalhos cientícos e assim aumente a
visibilidade da Funorte para ser
universidade. É um benecio mútuo”.

A doutora garante ainda que os
cursos são ministrados de forma a
mostrar para o professor que é possível
trabalhar ensino e prática, ao mesmo
tempo. Criar a cultura de pesquisa
dentro da faculdade e ampliar o
conhecimento do aluno são outros
objetivos da capacitação. Para Kimberly,
a faculdade não é só lugar para ensinar
futuros projetos, mas também para
resolver problemas sociais, mentais,
políticos, econômicos, jurídicos,
administrativos e de gestão.
Segundo o professor de química e
farmacêutico Samuel Góes, a importância dessa atividade pode ser apresentada pela preocupação da instituição em
capacitar os docentes com o objetivo de
formar estudantes que não tenham
projetos que quem engavetados após
a graduação, e sim colocar no mercado
trabalho prossionais que sejam além
de tudo, pesquisadores.
A sioterapeuta e doutora Roseane
Caldeira dá aula de Pneumologia. Ela

Alice Abreu, doutoranda em
Medicina do Esporte e professora de
Fisiologia Humana, explica que a
capacitação tem sido bastante proveitosa e tem trazido muitas novidades. “O
processo de aprendizagem é diferente,
principalmente em relação ao método
de pesquisa apresentado pela doutora
Kimberly que vem com uma grama de
conhecimento de pesquisa em locais
diferentes. O que ela sugere é diferente
de nossas pesquisas que são engessadas. Ela sugere fazer pesquisa qualitativa e quantidade e arriscar nas hipóteses.
A proposta dela é nos instigar, estimular
e despertar o interesse pela pesquisa”.
A jornalista e professora da área de
humanas, Márcia Braga, disse que a
qualicação do NTCC é extremamente
necessária para todos na área da
educação. “No caso do Jornalismo, nós
professores já trabalhávamos há cerca
de três anos, com um modelo quase de
NTCC, porque atuávamos na perspectiva da construção de um artigo cientíco, incorporando as novas metodologias de pesquisa. Além da construção
teórica, o acadêmico precisa apresentar
um produto concreto no nal do curso.
E enquanto atualização de conhecimento, o NTCC também é importante,
principalmente porque as mudanças
formais e metodológicas precisam ser
atualizadas”, reforçou.
O último encontro de capacitação
do 1º semestre/2013 está previsto para
8 de junho, no Campus JK.

Faculdade Promove de Janaúba organiza seminário para Maio
As Faculdades Promove de Janaúba
promovem no período de 9 a 11 de
maio, o II Seminário com o tema:
Humanização do professor no
processo educativo.

Estão previstas palestra com a
diretora acadêmica da Funorte, Thalita
Pimentel; Mesa Redonda que irá
discutir "Direitos e deveres do estudante nas escolas e diversos mini-cursos
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sobre relacionamento intra e interpessoal; Postura e imagem prossional;
Língua Portuguesa; Geograa em sala
de aula e uso de recursos didáticos.

ASemana
Estudantes de Direito
realizam
Julgamento Simulado

Dentro da sua proposta pedagógica e
objetivando se solidicar ainda mais, o curso
de Direito da Funorte tem realizado com os
acadêmicos o denominado Julgamento
Simulado.
De acordo com Angela Ferreira Silva,
Assistente Administrativo Pedagógico do
Campus- Funorte-São Norberto a receptividade por parte dos universitários tem sido
mais que satisfatória. Segundo ela esse tipo
de iniciativa só tende a fortalecer e mostrar
para a comunidade em geral a importante
contribuição para a sociedade do curso de
Direito.
O professor Vinícius Rodrigues Pimenta
explica que o trabalho consiste na simulação
de um julgamento de uma apelação cível
em um tribunal. Salienta ainda que os
acadêmicos geralmente estudam um caso
concreto e, a partir do estudo, produzem as
falas.
- Quatro alunos compõem cada grupo:
um é o advogado do apelante; outro, o
advogado do apelado; um é o desembargador relator; por m, há o desembargador
revisor. O professor participa da apresentação como desembargador vogal, relata.
O Prof. Wilsom Medeiros acredita que
esse projeto colocado em prática pela
Funorte, é extremamente importante para
os alunos, pois os prepara para uma
importante atividade da prática forense, à
qual normalmente de acordo com ele não se
dá muita atenção no curso de Direito.
- Ainda, com o trabalho os alunos têm a
oportunidade de se colocar na condição de
advogados e de juízes, e vivenciar as
diculdades inerentes ao exercício das
nobres atividades. O trabalho realizado é
sério e representa a qualidade e responsabilidade de todos que compõem o curso de
Direito da Funorte, frisa.
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Fiscal do CRESS profere
palestra para acadêmicos

Estudantes de Serviço Social da Funorte do 2º ao 8º período participaram da palestra

Fiscal do Conselho Regional de
Serviço Social – CRESS 6ª região proferiu palestra para estudantes universitários da Funorte, com o tema
Estágio Supervisionado. O evento foi
no início desta semana, no auditório
do campus São Norberto.
Eliete Costa explicou como funciona a scalização do conselho e alertou sobre o grande o número de
denúncias relacionadas a pessoas
recém-formadas, que tem atuado
sem o registro. Também frisou sobre
a importância de os acadêmicos estarem sempre conectados às novas
resoluções para que o prossional da
área de serviço social consiga desenvolver um bom trabalho na sociedade.
A scal salientou que o prossional não pode trabalhar sem ter seu
número de inscrição do CRESS, pois
congura exercício ilegal da prossão, assim como supervisionar um
estágio sem estar devidamente em
dia com o Conselho.
Ao nal do evento, os alunos
tiveram a oportunidade de tirar suas
dúvidas sobre o estágio, aprender
sobre a ética na prossão e entender
como funciona a dinâmica do supervisor acadêmico de estágio.
A coordenadora do curso de
Serviço Social, Simone Torres, salientou que a Funorte busca articular parcerias com o objetivo da realização
de eventos como este que subsidia
docentes e discentes no processo de
ensino aprendizagem. “Momentos
como estes são relevantes, pois apro-

xima nossos acadêmicos da discussão política da prossão acerca do
estágio supervisionado”.
O estágio curricular supervisionado em Serviço Social é de extrema
relevância para a formação prossional do assistente social.
A coordenadora do curso de
Serviço Social explicou ainda que conforme as diretrizes curriculares do
curso de Serviço Social, o estágio é a
vivência da práxis prossional. Ela
citou o pesquisador Fávero, que
escreveu sobre a importância do estágio: “Não é só frequentando um
curso de graduação que um indivíduo se torna prossional. É, sobretudo, comprometendo-se profundamente como construtor de uma práxis que o prossional se forma”.
Simone Torres frisou que a
Funorte prima por um estágio qualicado norteado pelas diretrizes curriculares da ABEPSS(Associação
Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Serviço Social), código de ética prossional, lei 8662/93 que regulamenta prossão, resolução 533/08
que regulamenta o estágio supervisionado. “Buscamos a organização do
nosso setor de estágio conforme as
orientações do conjunto CFESS (Conselho Federal de Serviço Social) e
CRESS (Conselho Regional de Serviço
Social) entendendo que é possível
desenvolver um trabalho que tenha
resultados positivos, formando prossionais éticos e comprometidos
com o projeto-ético-político da prossão”, disse a coordenadora.
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Abertas inscrições para
Simpósio de Família e Comunidade

ASemana
Estudantes discutem
atendimento em Pronto Socorro

Marcela Fiel - Lider da LACM
Integrantes da liga

A Liga Acadêmica Norte-Mineira
de Saúde da Família (LANSF)
realizará nos dias 17, 18 e 19 de
maio de 2013, no auditório do
CCBS-UNIMONTES, o I Simpósio
Norte Mineiro de Medicina de
Família e Comunidade.

do curso médico da FIP-MOC,
morfofuncional da UNIMONTES e
membros da LANSF.
Inscritos em palestras e submissão de resumos pagam R$ 25,00
pela inscrição, e R$ 35,00 se
optarem em participar de palestras,
submissão de resumos e de duas
ocinas. As inscrições para ocinas
somente podem ser feitas pelos
acadêmicos: Fernanda(FIP-MOC) ;
Cecília (FUNORTE) e Rafael (Unimontes).

Esse evento contará com oito
palestras sobre temas importantes
da atenção primária em saúde, além
de ocinas/práticas para aprimorarem a técnica dos prossionais e
acadêmicos. Haverá, ainda, exposição de trabalhos cientícos. Podem
participar do Simpósio estudantes
da área da saúde como médicos,
enfermeiros, sioterapeutas,
nutricionistas, farmacêuticos e
psicólogos, entre outros.

Dos Resumos – As apresentações
de trabalhos cientícos devem ser
em forma de banners. Os resumos
podem ser oriundos de relato de
caso, revisão de literatura e de
resultados de trabalhos cientícos.

“Esse evento cientíco é
promovido pela LANSF com o apoio
da AMMFC, SBMFC, Funorte,
Unimontes, e Pitágoras. Tem o
objeto de promover uma maior
ascensão do conhecimento de
atenção primária para os acadêmicos e prossionais de saúde, além de
incentivar e favorecer a atividade de
pesquisa cientíca, por meio das
submissões de trabalhos cientícos”,
armou o acadêmico de Medicina
Iuri Braga de Oliveira.

O prazo para submissão dos
resumos é do dia 09/04/2013 a
03/05/2013. Cada pôster poderá ter
até seis autores, sendo que ao menos
três deverão estar inscritos no
Simpósio, inclusive o apresentador.
O autor principal deverá estar
inscrito no evento. O responsável
pelo envio do trabalho precisa
conrmar o pagamento de sua
inscrição no Simpósio até o
03/05/2013 (prazo nal para
submissão).

Estão sendo aguardados para o
Simpósio renomados doutores na
área da saúde, além de palestras,
ocinas e apresentações de resumos
cientícos.

O edital para submissão dos
resumos encontra-se disponível nos
s i t e s d a F U N O R T E , L A N S F,
FACULDADES PITÁGORAS, NA
UNIMONTES E NO FACEBOOK DA
LANSF ou no Blog - lanss.blogspot.com.br

As inscrições já estão abertas e
podem ser feitas nos seguintes
locais: CEMED Funorte, coordenação
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Acadêmicos de Medicina da Funorte,
através da Liga Acadêmica de Clínica
Médica - LACM, vão promover o I
Seminário de Condutas Clínicas em Pronto
Socorro. O seminário será nos dias 26 e 27
de abril, no Prédio da Risp, bairro Ibituruna
e discutirá as patologias mais comuns e de
maior relevância no meio médico.
O seminário contará com apresentações de banners com temas apoiados pela
Prefeitura Municipal de Montes Claros.
“Gostaríamos de contar com a
presença de todos os acadêmicos de
Medicina, pois nosso objetivo é fazer com
que as práticas que estamos fazendo no
pronto socorro do Hospital Dilson
Godinho se tornem fáceis no ponto de
vista clínico para outros acadêmicos. Para
isso contamos com a participação de bons
palestrantes, conhecidos por nós estudantes de Medicina”, enfatizou a acadêmica e
líder da LACM, Marcela Fiel.
Outras informações sobre o I
Seminário de Condutas Clínicas em Pronto
Socorro podem ser obtidas pelo facebook
da Liga Acadêmica de Clínica Médica.
A Liga - A Liga Acadêmica de Clínica
Médica é uma organização sem ns
lucrativos, apolítica, com duração
ilimitada e organizada pelos acadêmicos
do curso de Medicina da FUNORTE. Os
estudantes são auxiliados pelos docentes e
têm como nalidade aprofundarem os
estudos em temas de Clínica Médica. A liga
é, segundo a coordenação do curso
médico da Funorte, o cenário fértil para o
desenvolvimento do tripé: Ensino,
Pesquisa e Extensão, sendo realizadas
atividades, principalmente, no
Ambulatório do Campus Amazonas
Funorte, CEMED Funorte e Hospital Dilson
Godinho.
A atividade extraclasse tem caráter
singular com intuito de promover a
prevenção e promoção da saúde, propondo soluções e realizando parcerias com
campanhas de saúde.

