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Acadêmicos da Funorte/Fasi realizam ação no Dia da Mulher

No dia 15 de março, foi realizada a
III corrida “Elas de Rosa, correndo por
saúde”, corrida feminina que reuniu
800 mulheres na Avenida Mestra Fininha. Organizada pela academia Bioativa, o evento foi promovido em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
Segundo Ângela Araújo, proprietária da academia, a corrida surgiu
pequena e ganhou grandes proporções. “O evento tomou uma proporção muito grande. Temos mulheres
que vieram de Januária, Salinas, Janaúba e até de São Paulo para participar
este ano. Já temos 325 mulheres inscritas na corrida e 430 na caminhada,
números que superam 2014. A expec-

tativa é que o número de corredoras
aumente cada vez mais”, diz Ângela.
Segundo a organização do evento,
além de incentivar a corrida de competição, outro objetivo da prática esportiva é incentivar as mulheres que
tenham uma vida sedentária a buscar
uma atividade física e assim levar uma
vida mais saudável.
Além do esporte propriamente
dito, o espaço também foi utilizado
para cuidar da saúde. As participantes
tiveram acesso ao teste de glicemia,
aferição da pressão arterial e orientação sobre a importância dos exercícios
físicos e controle do diabete com os
acadêmicos do curso de Farmácia e

Enfermagem da Funorte/Fasi. Além disso, as mulheres tiveram informações
sobre a importância dos exames preventivos, orientações nutricionais, conferência de peso, altura, IMC, com os
acadêmicos de Nutrição da Funorte/Fasi.
A professora e nutricionista, Éryka
Jovânia Pereira, disse que é o segundo
ano que os acadêmicos participam da
corrida. “Neste ano, os alunos de PISEC
II e III desenvolveram folders com orientações sobre a hidratação durante a
atividade física”. Além de Eryka, o professor Edward Martins, do Núcleo de
Extensão da Funorte também acompanhou os participantes.

Ímpar apresenta projeto pedagógico em reunião para pais
O Ímpar - Escola de
Criança - realizou, no dia
19 de março, a 1° reunião
do semestre letivo para
apresentar o Projeto
Político Pedagógico. O
Projeto Político Pedagógico
(PPP) é um instrumento
que reflete a proposta educacional da escola.
É através dele que a
comunidade escolar pode
desenvolver um trabalho
coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas
são assumidas para a execução dos
objetivos estabelecidos.
Na recepção dos pais e familiares,

foi servido um coffee break de boasvindas. Logo após, a diretora,
Fernanda Tavares, apresentou todo o

corpo docente do Ímpar e
explanou sobre os demais
projetos para o ano letivo.
Pa r a F r e d e r i c o W i l l e r
Souza, pai de Heitor Willer,
do maternal I e Maria Clara,
do 2°ano, este tipo de atividade é imprescindível. “A
importância da família na
escola é um mecanismo
eficiente e capaz de proporcionar ao colégio condições de se planejar, buscar
meios, e reunir pessoas e
recursos para a efetivação
desses projetos. Por isso, é necessário
o envolvimento dos pais na sua construção e execução”, afirma.
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Evento faz parte da parceria entre
Broward College e Soebras

O auditório da Faculdade de Direito
da FUNORTE/SOEBRAS foi o local, que
recebeu no dia 24 de fevereiro, a palestra: Sistema de Interface entre Cérebro
e Máquina. O encontro já é fruto da
parceria entre a FUNORTE / SOEBRAS e
a faculdade comunitária BROWARD
COLLEGE – Flórida / EUA.
O convênio entre as duas instituições foi firmado no ano de 2014, e pretende oferecer, nas escolas da rede
SOEBRAS, cursos de graduação com
aulas 100% em inglês.
Foram apresentadas pelo palestrante Médico Psiquiatra e PHD Pedro
Magno Oliveira, pesquisas científicas
da comunidade internacional, que
estão sendo desenvolvidas para a interação homem e máquina, através de
chips implantados no cérebro.
O palestrante apresentou as primeiras
pesquisas que estão sendo feitas com
ratos, para rastreamento de pessoas
soterradas em terremotos. Segundo
ele, estão sendo introduzidos chips na
parte craniana dos animais, para que
estes sejam estimulados a obedecer
aos comandos enviados por computadores ou controladores.
“É como se fosse um rato guiado
por controle remoto para resgatar pessoas soterradas”, disse.
O Professor Doutor Pedro Magno
Oliveira também explicou outras vantagens que esse novo sistema de
relação entre o homem e a máquina
poderão trazer para a nossa vida.
No campo da saúde:
• Controlar os impulsos de um epilé-

tico, evitando que ele sofra convulsões;
• Disfunção visual;
• Problema Auditivo;
• Reabilitação de membros que foram
amputados (braços e pernas mecânicas que recebem estímulos através
de chips implantados no cérebro);
• Aumento da função cerebral: Acelerar a memorização;
• Melhorar a capacidade de visão;
• Aguçar a sensibilidade auditiva;
• Aprimorar a comunicação entre cérebros (telepatia);
• Uso militar: Controle de soldados;
• Aplicações sociais: Controle e monitoramento do comportamento criminal.
Com uma explicação envolvente, o
palestrante expôs para a comunidade
acadêmica e autoridades presentes
que a ideia dessa nova tecnologia é
basicamente o registro de ondas cerebrais capturadas e arquivadas num
software. Dessa forma, poderá ser ativado por qualquer controlador, que
enviará as solicitações de comando ao
chip implantado no cérebro de qualquer pessoa.
Segundo ele, nas próximas gerações, cada criança ao nascer levará o
seu chip implantado.
“Será a última geração de pessoas
naturais. Os seus netos poderão ser a
última geração de pessoas naturais”.
Foram abordados, no final da
palestra, pelos acadêmicos e profes-

sores da Rede SOEBRAS, os impactos
nas relações sociais que essa nova tecnologia poderá ocasionar. Alguns acadêmicos questionaram a ética e a metafísica ao contexto apresentado pelo
palestrante, dando ao encontro uma
amplitude de pensamentos, conceitos
e valores a serem discutidos pela sociedade mundial.
O fundador da FUNORTE SOEBRAS
e prefeito de Montes Claros professor
Ruy Adriano Borges Muniz, presente
no auditório, fez também o seu
comentário:
“Vivemos numa cultura local, mas
ligados num mundo global. A troca de
experiência nos possibilita o desenvolvimento de instrumentos indispensáveis para a nossa vida. Somente uma
educação responsável e transformadora pode oferecer. Essa é a proposta
que a FUNORTE / SOEBRAS e a
BROWARD COLLEGE vêm proporcionar
aos nossos acadêmicos”.
O palestrante Pedro Magno Oliveira é mestre em Filosofia pela PUC do
Rio de Janeiro, Doutor em Medicina e
Especialista em Psiquiatria pela Universidade do RJ e Doutor (PHD) em Filosofia pela PUC do RJ. Atualmente é professor titular de filosofia nos cursos
regulares e especiais da Broward College. É também responsável pelo
desenvolvimento e ensino dos cursos
de introdução à lógica, introdução à
filosofia e introdução à ética na mesma
instituição e coordenador internacional responsável pela supervisão do
Programa Acadêmico Soebras - Broward College no Brasil.
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Acadêmicos de Serviço Social e
Psicologia participam de blitz educativa

CIPA Soebras discute prevenção de acidentes
e melhoria das condições de trabalho

O curso de Serviço Social Funorte, em parceria com a
Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, realizou
no dia 9 de março blitz educativa em homenagem ao dia
Internacional da Mulher. Também nesta data realizou-se ato
simbólico na praça da Catedral “ Diga Não à Violência Contra a Mulher”.
O objetivo dessa ação, segundo a coordenadora do
curso de Serviço Social Simone Torres, foi: “divulgar a Lei
Maria da Penha (Lei 11340/2006) e chamar as pessoas a fazerem parte dessa luta, pois a violência contra a mulher é um
problema de todos nós”, revela.
O evento reuniu acadêmicos dos cursos de Serviço Social
e Psicologia, bem como os supervisores de campo de estágio e organizadores do evento: Leila Gusmão, Adelaide Teixeira e Fabiana Aguiar.

No dia 06 de março, no campus Fasi, membros da CIPA
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Rede
Soebras Funorte, se reuniram para discutir sobre prevenção de acidentes e as doenças recorrentes do trabalho.
Para Efrain Pereira, coordenador de segurança do trabalho
e membro da CIPA, as reuniões acontecem para oferecer
mais segurança a cada colaborador, de uma forma individual e, ao mesmo tempo, discutir as deficiências encontradas na empresa e apresentar soluções.
Segundo Cláudio Teixeira, gerente administrativo do
Funorte Esporte Clube, o Centro de Treinamento possui
algumas áreas de risco, onde a serralheria precisa de um
cuidado especial, precisando estar sempre atento ao trabalho dos colaboradores daquela unidade. "A partir das
reuniões da CIPA, percebemos uma cobrança por melhoria
e segurança na empresa uma vez que notamos uma evolução na prevenção de acidentes. Com as reuniões passamos
a ter uma visão mais apurada e nos integramos à Rede",
conta.

Estudantes de Engenharia Biomédica visitam Hospital das Clínicas Funorte
No sábado, 14 de março, acadêmicos do 5º, 6º e
7º períodos do curso de
Engenharia Biomédica visitaram as instalações do
Hospital das Clínicas Dr.
Mário Ribeiro da Silveira. A
visita foi realizada para
abordar, na prática, assuntos tratados dentro da disciplina de Instrumentação
Médico-Hospitalar I.
Para a professora responsável, Laura Adriana
Ribeiro Lopes (também
coordenadora do curso), a
oportunidade foi de extrema importância, visto que a disciplina aborda os
aspectos relativos à infraestrutura geral
dos ambientes hospitalares, tais como
instalações elétricas, de gases medicinais, sistemas de ar condicionado central, áreas técnicas, equipamentos de
apoio, dentre outros. Ao percorrem os
corredores do hospital e conhecerem as
instalações dos 2º e 3º pisos, especialmente as instalações do futuro CTI (Centro de Tratamento Intensivo), os acadêmicos se viram diante de uma estrutura
fantástica que exemplificou claramente

a teoria vista em sala de aula.
“Os alunos do curso tiveram uma
oportunidade ímpar neste sábado de
conhecerem as estruturas deste brilhante projeto hospitalar que tanto irá
beneficiar a população norte-mineira.
"Além disso, os acadêmicos puderam
comprovar a importância da atuação
do Engenheiro Biomédico desde a elaboração dos projetos de construção,
reforma ou ampliação de
Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde, como também nos controles
para a manutenção de todos os sistemas utilizados nessas estruturas, visto

que em todos esses sistemas
precisam ser considerados
os aspectos técnicos e tecnológicos, bem como as exigências para o funcionamento de equipamentos e
ambientes", disse a professora Laura.
Segundo Laura, os estudantes ficaram impressionados com as dimensões da
área já construída, bem
como o que se pretende
construir. "Os acadêmicos
concluíram que, um estabelecimento que, desde suas
instalações físicas, demonstra tal complexidade, contará com equipamentos
médicos que acompanharão esse nível
de evolução tecnológica. Ou seja: será
um campo para grande aprendizado e
também de muito trabalho!", observa.
O Hospital das Clínicas é dirigido
pelo biomédico Jhonatas Rodrigues e
funciona ao lado do campus da
Funorte, no bairro Amazonas. Já é referência no atendimento SUS, especialmente na realização de pequenas e
médias cirurgias.
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Nutrição Funorte Fasi promove acolhimento
com palestra e mesa redonda

No dia 16, no auditório da Amams,
os cursos de Nutrição da Funorte e Fasi
se reuniram para um acolhimento.
Cerca de 250 estudantes participaram
do evento. Na oportunidade, foram
realizadas duas palestras iniciais com
as coordenadoras Ilana Gonçalves, da
Funorte Fasi e Ana Cristina Prates, da
Funorte, campus JK, com o tema “Perfil
do Coordenador”.
O objetivo da palestra foi criar intimidade com o acadêmico, principalmente o calouro, para que ele conheça
não só a trajetória dos coordenadores
como nutricionistas, mas também de
profissionais docentes dentro da instituição da rede Soebras.
Após a palestra, foi composta mesa
redonda com profissionais nutricionistas em distintas áreas, como a Nutrição
Esportiva, com o nutricionista João
Lucas; Atuação na Merenda Escolar,
com Bruna Amaral; na Área Hospitalar,
com Ilana Gonçalves; na Produção ou

administração de serviços de alimentação com Kátia Pina; no Banco de leite
humano com Danielle Rameta - que
destacou que o Hospital Aroldo Tourinho, em Montes Claros, é o único da
região que possui o banco de leite
humano; Nutrição Social, com Jonatas
Dutra e Docência, com Maysa Dutra.
Para Ilana Gonçalves, "como coordenadora e nutricionista, é muito gratificante ver o interesse dos alunos.
Temos hoje um auditório cheio, com a
participação de todos e ainda pudemos
compartilhar o conhecimento. Eu acredito que, quando o acadêmico escolhe
o curso de Nutrição, ele já é um nutricionista. Eventos como este podem,
cada vez mais, aperfeiçoar e valorizar
nosso curso", garante.
De acordo com Fabrícia Barbosa da
Silva, acadêmica do 3° período de
Nutrição Funorte Fasi, o evento proporcionou que ela conhecesse mais a profissão. "Obtive hoje mais conhecimento

sobre o curso, além de me aproximar
dos demais colegas”, disse.
O nutricionista João Lucas Benevides, que atua na área de Nutrição
Esportiva, informou que essa área de
atuação do profissional vai mais além
do conceito básico esporte. Um dos
temas abordados foi o excesso de proteína, pois segundo ele, muitas pessoas
exageram na dose. Ele quebrou alguns
mitos e frisou a importância de uma
alimentação balanceada e equilibrada,
do ponto de vista nutricional."Nem
sempre a nutrição é levada ao objetivo
de estabelecer saúde, bem-estar físico
e mental", revela.
Ainda para João Lucas, representar
a Nutrição foi o que escolheu para sua
vida.
Também estiveram presentes no
evento a diretora do Campus Funorte
Fasi Sabrina Gonçalves e a coordenadora pedagógica da Funorte Fasi, Rose
Gomes.

Estudantes participam de acolhimento nas escolas da rede Soebras
As escolas da rede Soebras
(Campus São Luis, Campus JK,
Campus São Norberto,
Campus Fasi, Campus
Amazonas e Colégio Indyu) realizaram, neste mês de março, o
acolhimento de seus alunos
que ingressaram no primeiro
semestre de 2015.
Com música ao vivo e atividades de interação, calouros e
veteranos receberam uma acalorada recepção surpresa, organizada pelo Núcleo de
Extensão - NEX, em parceria
com a Assessoria de Comunicação e
Marketing - ASCOM.
O acadêmico do 5º período de
Jornalismo Funorte e veterano radialista montes-clarense, Adeli Mendes, foi

o responsável pela locucação do evento no campus Fasi, onde também
houve apresentação do time de Vôlei.
A animação nas demais unidades da
rede Soebras ficou por conta do locutor Charles Pezinho. As bandas

Kipostura e Pagodear deram o
tom aos concursos de dança
realizados entre os alunos.
Os estudantes do campus
São Norberto participaram de
aula inaugural, com palestras e
lançamento de livros.
Além das brincadeiras, os
estudantes ainda ganharam
brindes e aprovaram a ação de
acolhimento. “Muito válido
para iniciar os estudos com ânimo. Deixa as preocupações de
lado”, disse a acadêmica de
Psicologia, Maria Eduarda.
Para Carla Patrícia, ao fim do evento, os alunos fortaleceram sua formação social, formação moral e seus valores ambientais.
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Palestra na Funorte:“Professor: ser ou estar”
encerra capacitação docente

No dia 27 de fevereiro, no auditório
do campus São Norberto, aconteceu
palestra ministrada pelo Pós-Doutor
Rinaldo Henrique Aguilar da Silva. O
evento reuniu todos os professores da
área da saúde, com o tema: “Professor
ser ou estar”. A palestra encerrou a jornada de dois dias de capacitação
docente para os professores do curso
de Medicina da Funorte.
Durante a palestra, de uma forma
leve e divertida, foram abordados os
tipos de professores em alusão aos animais, com exemplos práticos e diretos,
oportunidade em que os presentes
identificaram os colegas e a si mesmos.
Doutor Rinaldo ainda falou das atitudes e papéis do professor, frisando a
importância de olhar cada aluno na sua
subjetividade, levando todos a refletirem num tema central: conhece-te a ti
mesmo. Para o palestrante, quem não
se conhece não pode servir como modelo educacional, momento em que ele
diferenciou o “ ser” professor, do “estar” professor.
Ele ainda abordou sobre como lidar
com as características e dificuldades
emocionais da adolescência, explicou
como o adolescente reage e age frente
a situações de mudança e como o adulto (docente) reage e age frente ao adolescente.
A palestra foi encerrada com uma
mensagem do escritor Paulo Freire que
diz: “ Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente,
nos tornamos capazes de aprender. Por
isso, somos os únicos para quem

EU

SOU

aprender é uma aventura criadora,
algo, por isso mesmo, muito mais rico
do que meramente repetir a lição dada.
Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não
se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito”.
Ao final do evento, os participantes
puderam fazer perguntas e explanar
seus comentários abordando várias
situações do cotidiano acadêmico.
Segundo o Doutor Rinaldo, "foi um
prazer enorme vir a Montes Claros para
trabalhar numa Instituição que já
desenvolve, há tempos, os métodos
ativos de ensino-aprendizagem". Revelou, ainda, que a escola já tem um caminho percorrido e experiências muito
particulares, de modo que foi feito um
resgate do ponto de vista do referencial teórico daquilo que sustenta o método.
"Obviamente, sempre que a gente
faz esse resgate, detectamos que pontos devem ser aperfeiçoados frente ao
movimento nacional da educação
médica. A proposta do ser professor é
muito mais que ser alguém que ensina
conteúdos, alguém que facilita processo de ensino-aprendizagem. O bom
professor é aquele que se torna progressivamente desnecessário e passa a
ensinar menos para facilitar mais o
aprendizado do estudante", enfatiza.
Rinaldo ainda falou do seu último
livro intitulado: “Professor: ser ou
estar”, que trata a questão de como
contribuir com a identidade do que significa ser professor, que, para ele, na

maioria das vezes, os professores estão
professores e não são professores.
Para a diretora acadêmica Thalita
Pimentel, a palestra foi simplesmente
sensacional. Disse que a discussão proposta pelo professor foi feita numa linguagem prática, moderna, atualizada,
num nível de ensino com condição de
professor de qualquer área ser capaz
de compreender. "Foi estimulante e inspirador porque, na verdade, lançou a
semente e nós somos responsáveis pela
produção. Instigou curiosidade, desejo, vontade, fez descobertas de alguns
professores nas imagens em que eles
avaliaram a si mesmos e ao colega. Sem
dúvida, uma tacada de mestre e só
tenho a agradecer ao curso de Medicina que nos promoveu conhecer esse
professor", comentou ela.
Para a professora Alessandra
Nogueira, docente nos cursos de Farmácia, Psicologia, Medicina Veterinária, Direito e Biologia, a palestra foi
impecável e de um rico conhecimento.
"Ele conseguiu em breves palavras trazer para o cotidiano angústias que nós
temos em sala de sala, tudo feito de
uma forma alegre e simples. Ele me fez
rever alguns conceitos", disse.
De acordo com o Coordenador do
curso de Medicina da Funorte, Francisco Marcos Barros, "O importante dessa
capacitação foi a visão externa, em que
a visão interna sempre acaba sendo viciada. Quando você convida e trabalha
com um professor de elevado nível de
competência, ele é capaz de perceber
nossas fragilidades e nos apontar
sugestões para o trabalho", destacou.

Você que é egresso da Funorte/Fasi e demais instituições da
Rede Soebras, participe da coluna “Eu sou Funorte”.
Neste projeto, mostraremos sua história de sucesso prossional!
Envie seu email e/ou telefone para: ascom@soebras.edu.br.
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MEC autoriza Tecnologia em Agronegócio
na Faculdade Promove de Janaúba

AUTORIZADO
PELO MEC

Com nota 4, o Ministério da
Educação - MEC autorizou o funcionamento do curso de Tecnologia em
A g r o n e g ó c i o p a r a a Fa c u l d a d e
Promove de Janaúba.
A visita dos avaliadores do MEC
aconteceu nos dias 23 e 24 de fevereiro,
oportunidade que avaliadores puderam conhecer as novas instalações do
campus.
A nova sede da Faculdade Promove
já está em funcionamento e conta com
excelente infraestrutura para atender
toda a demanda da comunidade acadêmica, com amplas salas de aula, laboratórios, auditório, moderna biblioteca e
área de convivência.
Visto que a região tem um grande
potencial na área de agronomia, o
Tecnólogo em Agronegócio é o profissional que viabiliza soluções tecnológicas
competitivas para o desenvolvimento
de negócios na agropecuária, a partir
do domínio dos processos de gestão e
das cadeias produtivas do setor.
Prospecção de novos mercados, análise
de viabilidade econômica, identificação
de alternativas de captação de recursos,

beneficiamento, logística e comercialização são atividades gerenciadas por
esse profissional. Esse profissional também deverá estar atento às novas tecnologias do setor rural, à qualidade e
produtividade do negócio, definindo
investimentos, insumos e serviços,
visando à otimização da produção e ao
uso racional dos recursos.
Para Andrey Lopes, diretor interino
do campus Promove em Janaúba: “É
com grande alegria e satisfação que
recebemos a notícia da aprovação do
curso Tecnologia em Agronegócio,
ainda mais com nota 4. Com este curso,
a Faculdade Promove de Janaúba será
protagonista na formação de profissionais capacitados para contribuir com o
desenvolvimento econômico regional,
principalmente com a criação da marca
Jaíba, que certifica a origem dos produtos e atesta sua qualidade”, revela.
Segundo a diretora acadêmica da
Soebras Regional Norte, Thalita
Pimentel, a nota 4 para a autorização
d o c u r s o d e Te c n o l o g i a e m
Agronegócio foi fruto de um trabalho
verdadeiramente coletivo. "Além da par-

ceria de professores e convênios, foi um
privilégio termos na visita a presença do
prefeito de Janaúba, Yuji Iamada, que
foi prestigiar o curso e a Faculdade, exatamente por acreditar muito nela, e também a presença e parceria do prefeito
de Montes Claros, Ruy Muniz que foi o
fundador desta instituição. O Promove
hoje é um prédio novo, onde começamos as aulas no último dia 20 de fevereiro com professores e alunos totalmente entusiasmados. Hoje temos perfeitas
condições de receber um grupo grande
de cursos em várias áreas do conhecimento, inclusive já estamos aguardando a autorização para o curso de
Engenharia Civil, Administração e
Estética e Cosmética", conta.
Ainda, segundo Thalita, "o curso de
Tecnologia em Agronegócio é o fortalecimento do que a região já tem como
vocação. Ele vem aprimorar essa vocação, promover a formação de profissionais habilitados em ensino superior
para atender ao desenvolvimento regional das empresas que estão no entorno e abrindo porta para novos empreendimentos", garante.

Coordenadora de Farmácia Funorte participa de Fórum em BH
No dia 7 de março, a coordenadora
do curso de Farmácia da FUNORTE, professora Cléia Maria Almeida, participou,
em BH, do Fórum Regional de Educação
Farmacêutica.
O Fórum Regional de Educação
Farmacêutica de Minas Gerais é uma iniciativa da diretoria do CRF/MG, por meio
de sua Comissão Assessora de Ensino.
Objetiva elaborar proposta destinada a subsidiar a revisão das Diretrizes
Curriculares Nacionais de Curso de
Graduação em Farmácia (DCN), a qual
deverá ser a referência para os interlocutores (CFF e ABEF) junto ao MEC e outras
instâncias que participarem do processo.
Segundo a coordenadora Cléia, a

relevância desse fórum deve-se principalmente aos temas abordados como
eixo orientador para o profissional que
envolvem a interdisciplinaridade, a integração ensino-serviço-comunidade, a
integralidade na atenção à saúde do indivíduo e da coletiva, o trabalho em equipe e o desenvolvimento tecnológico. " O
momento é muito importante principalmente frente às transformações sociais,
econômicas, políticas, culturais e as
legislações em vigor que exigem mudanças na formação do futuro farmacêutico", ressalta.
De acordo com Cléia, no período de
10 a 12 de junho, em Salvador, será realizado o congresso Brasileiro de Educação
Farmacêutica que irá formular a CARTA

DE BRASÍLIA SOBRE EDUCAÇÃO
FARMACÊUTICA, a ser encaminhada ao
Ministério da Educação.
"Esse é nosso desafio diário: formar
farmacêuticos mais qualificados para
atender às necessidades da sociedade e
agregar valores", finaliza.
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Simpósio de Medicina Veterinária encerra
com palestra sobre Perspectivas de Mercado
De 09 a 13 de março, no
auditório do campus São Norberto, aconteceu o 2° Simpósio
de Medicina Veterinária da
Funorte. Durante a semana, acadêmicos de todos os períodos
do curso participaram de duas
palestras diárias, abordando
temais atuais da Veterinária.
O SIMEV foi encerrou-se na
noite de sexta-feira, 13, com o
palestrante, professor pósdoutor Alex Sander Dias
Machado, que já foi docente Funorte e
volta à casa como convidado. Ele falou
sobre o tema: Medicina Veterinária de
Animais Silvestres: perspectivas e mercado.
Alex Sander é atualmente professor
na UFVJM (Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e vale do Mucuri).
Segundo o palestrante, o objetivo
principal do seu tema foi despertar o estudante para a área de animais silvestres,
que é uma área carente nos dias de hoje,
principalmente na área clínica, de epidemiologia e de conservação.
Através de sua experiência, Alex
Sander mostrou que pode atender a um
papagaio ou tartaruga em clínicas,
incentivando os alunos na caminhada e a
buscar esse conhecimento por conta própria. Para Alex, é gratificante voltar à
Funorte, onde trabalhou como docente
na primeira turma do curso de Medicina

Veterinária.
Para Raymundo Chaves Neto, acadêmico do 7° período de Medicina Veterinária e presidente da Liga Acadêmica: “a
nossa expectativa foi superada. A princípio seriam apenas 150 inscritos, mas ao
final, somamos mais de 200 inscritos, o
que acabou surpreendendo a todos da
Liga Acadêmica”, disse ele.
De acordo com a estudante do 6º
período de Medicina Veterinária, Poliana
Rocha Fraga: “O sucesso e reconhecimento de todos foi maravilhoso. O
Centro Acadêmico se empenhou arduamente para o sucesso desse evento.
Vários palestrantes convidados vieram
acrescentar conhecimentos em nosso
currículo, bem como o grande número
de participantes. Fica a expectativa de
que no próximo ano, será melhor e com
mais novidades”, enfatiza.

Pudemos notar o envolvimento
de todos e inclusive de outras
áreas do conhecimento que se
interessaram pelos temas das
palestras. Muito vasto o conteúdo abordado e a interação
de todos com os palestrantes. O
tema Saúde Pública, dando
ênfase à Leishmaniose foi
importante e atual, sendo
repassado de forma clara, nos
dando oportunidade para
podermos difundir e divulgar as
informações", disse ela.
Temas como “ A proteção animal e os
maus tratos”, “Antibioticoterapia”,
“Aspectos fisiológicos da dor em
pequenos animais”, “Fisiologia da
reação Inflamatória na Leishmaniose”,
“Levantamento das principais patologias
que acometem os animais de companhia
no Município de Montes Claros”, “Equideocultura” e “Nutrição de bovinos de
leite”, foram os temas abordados
durante a 2° Semana da Medicina Veterinária Funorte. Em todos os dias, foi oferecido um Coffee Break e sorteio de brindes.

Já a caloura Michele Silva Santos
revela que: “Foi tudo muito rico, principalmente sobre os temas abordados.

Estudo avalia situação nutricional de colaboradores do Aroldo Tourinho
pelas estudantes que fazem estágio na
instituição.
“O objetivo da ação foi saber como
está a alimentação e relação “Peso x
Saúde” desses colaboradores, para que
possamos fornecer informações e orientações que vão ajudá-los a melhorar a
qualidade de vida”, explica a supervisora do estágio, Ilana Gonçalves.
Nos dias 9 e 10 de março, colaboradores do Hospital Aroldo Tourinho
foram avaliados por acadêmicas do
curso de Nutrição da Funorte/Fasi. A atividade faz parte de um programa de
educação nutricional desenvolvido

A ação revelou dados interessantes.
Foram realizadas 75 avaliações, sendo
47% em pessoas do sexo masculino e
53% do sexo feminino. Desses, 9% apresentaram obesidade grau I, 48,5% estão
pré-obesos e acima do peso, 1,2% estão
na magreza e 41,55% estão dentro do
estado de eutrofia, ou seja, no peso con-

siderado normal.
A obesidade é considerada um dos
mais graves problemas de saúde
pública, que vem crescendo nas últimas
décadas, inclusive nos países em desenvolvimento, em uma situação que já configura epidemia global da doença. A estimativa da Organização Mundial de
Saúde (OMS) é de que vivam atualmente em todo o mundo 2,3 bilhões de
pessoas com excesso de peso e 700
milhões obesos.
Também participaram do projeto de
educação nutricional as acadêmicas
Adislayne Silva, Ana Paula Ferreira, Ana
Silvéria e Poliane Santos.
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Psicologia Funorte e Conselho Regional comemoram Dia da Mulher
Na quarta-feira, 11 de março,
foi realizada no auditório do
campus Fasi Funorte, mesa
redonda com os temas: “Conquistas e Novos Desafios das
Mulheres” e a “violência contra a
mulher”. O evento, que reuniu
turmas do curso de Psicologia
Funorte/Fasi, foi idealizado pelo
Conselho Regional de Psicologia –
CRP, em parceria com as instituições de ensino que possuem o
curso de Psicologia no norte de
Minas.
Para proferirem as palestras, foram
convidadas as professoras Leila Lúcia Gusmão, Mestre, que é psicóloga da Fasi e
Cláudia de Jesus Maia, pós-graduada
pela Unimontes em História e que apresentaram a perspectiva histórica das conquistas da mulher, ao longo do século XX
e XXI.
A comemoração ao Dia Internacional
da Mulher foi realizada durante uma
semana. Começou na segunda-feira (9),

com o olhar dos profissionais da
psicologia. A Fasi foi uma das instituições que recebeu esse grande
evento, que é de fundamental
importância para os docentes do
curso e novos profissionais”.

com várias atividades acadêmicas nas
Faculdades Funorte/Fasi, e se estendeu a
outras instituições de ensino de Montes
Claros com blitz educativa, palestras e
lançamento de livros.
De acordo com a conselheira do CRP
e coordenadora do curso de Psicologia
da Funorte, Leila Silveira, “O Conselho
Regional de Psicologia está unindo as IES
que possuem o curso de Psicologia, trazendo questões pertinentes à mulher,

Para Mônica Alves Rocha, coordenadora do curso de Psicologia
Fasi, as questões pensadas na
mulher, inserida num contexto de
sobrecarga de trabalho, devem
ser repensadas assim como todas
as conquistas da mulher no século
XX. Elas precisam exercer suas funções com qualidade e produção, de
maneira que se sintam respeitadas. “A
Fasi desenvolve um trabalho estreito
com a Delegacia da Mulher de Montes
Claros, através de estágios que são acompanhados pelos docentes nos casos de
violência contra a mulher e familiares. O
CRP está de parabéns por essa iniciativa,
de trazer esta discussão tão importante
para o ambiente acadêmico”, finaliza.

Curso de Direito Funorte realiza Aula Inaugural e Lançamento de Livros
coquetel.

No dia 3 de março, a
Funorte realizou aula
magna com palestra da
Procuradora Geral de
Montes Claros, doutora
Marilda Barbosa Oliveira e
Silva, com o tema: Judicialização da Saúde.
O acolhimento foi na
Gold Eventos e reuniu professores, convidados e
calouros do curso de
Direito da Funorte.
Durante a palestra, a procuradora
abordou toda uma dinâmica constitucional sobre direitos fundamentais e
separação dos poderes voltados para
judicialização da saúde, que também
foram temas tratados nos livros, lançados posteriormente à palestra.
Somadas ao evento, foram lançadas
três obras de autoria dos professores
do curso de Direito da Funorte intituladas: “ Temas Controvertidos de Direito.
Coleção de Estudos 1”, tendo o coordenador do curso de Direito e juiz federal,
Wilson Medeiros, como organizador
desta obra e demais autores, “Releituras constitucionais”, também de
autoria dele, e “Eficácia horizontal dos
direitos fundamentais”, de autoria do

professor Luciano Soares Maia.
Doutora Marilda Barbosa parabenizou a organização do evento, agradeceu o convite e lembrou que a
Funorte foi a instituição em que ela se
formou profissionalmente, onde trabalhou como coordenadora do curso de
Direito. "É uma honra estar participando deste evento e do lançamento
do livro do Doutor Wilson Medeiros,
que é um grande amigo", disse.

Para o coordenador do
curso de Direito da
Funorte, Wilson Medeiros,
a data deste evento ficará
marcada na história do
Curso de Direito da
Funorte. "Além da excelente aula ministrada pela
Procuradora Marilda,
tivemos o lançamento de 3
obras. A publicação de um
livro requer muito trabalho
e dedicação, mas é muito gratificante
do ponto de vista intelectual. Implantamos no Curso de Direito um alvissareiro e desafiador projeto de pesquisa.
Nossos professores são estimulados à
produção científica e nossa intenção é
publicarmos uma obra coletiva a cada
trimestre ou semestre", revelou.

É tradição, nos cursos de Direito do
Brasil, a realização de aula magna para
começar o semestre letivo, com o objetivo de acolher e integrar calouros e
comunidade acadêmica. Cerca de 250
acadêmicos prestigiaram o evento, que
contou, além da palestra e lançamento
dos livros, com a sessão de autógrafos e
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