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Funorte é agraciada com Selo
Instituição Socialmente Responsável

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Curso de Letras/Espanhol
realiza II seminário de
Estágio Supervisionado

Os acadêmicos do curso de
letras/espanhol das Faculdades Funorte
realizaram nesta semana, o II Seminário de
Estágio Supervisionado. A abertura foi no
auditório do Colégio Ímpar e contou com a
palestrante professora doutora Liliane
Pereira Barbosa (foto).
Ela falou sobre o tema: "A Linguística
Cognitiva e o ensino de línguas naturais".
Lililane possui especialização em
Lingüística Aplicada ao Ensino do
Português pela Universidade Estadual de
Montes Claros, UNIMONTES; Mestrado
em Lingüística pela Universidade Federal
de Minas Gerais, UFMG.; e Doutorado em
Estudos Linguísticos pela Universidade
Federal de Minas Gerais - onde sua área de
concentração é em: Linguística Teórica e
Descritiva.
Atualmente é professora de ensino superior da Universidade Estadual de Montes
Claros. Tem experiência na área de
Linguística, atuando, principalmente, nos
seguintes temas: língua portuguesa, linguística, fonética, fonologia e variação linguística.
O estágio supervisionado é uma atividade que acontece todo semestre. Segundo a
coordenadora do curso de letras/espanhol
Alba Niza Valéria, esse evento é uma oportunidade de os alunos que já estão fazendo
estágio relatar experiências vividas em sala
de aula. “As atividades e palestras desse
seminário são pensadas juntamente com os
alunos, no qual há troca de experiências
entre professores e alunos”, aﬁrma a coordenadora.
No dia 12 de novembro, o evento aconteceu no auditório da Fasi, com seminário que
abordou temas como: o papel do professor
de Língua estrangeira em sala de aula; a tradição do ensino do Português e relatos de
Experiência nos Estágios de Língua
Estrangeira.
O Curso de Letras Português/Espanhol
da Funorte recebeu nota 4 do Ministério da
Educação (MEC), numa escala que vai de 0
a 5.Anota é considerada de excelência.
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Vestibular Ação Soebras
recebe milhares de inscrições
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Mais de 7 mil candidatos ﬁzeram, neste domingo (10),
as provas do Vestibular Ação Soebras

Os cursos de Direito, Engenharia
Civil e Odontologia lideram a lista dos
mais concorridos do Vestibular da
Rede Funorte/Soebras. As provas

aconteceram das 8h30 às 11h30.
Os vestibulandos, que concorrem
a centenas de bolsas de estudo,
farão provas para outros 20 cursos
superiores. As bolsas variam de 25%
a 90%.
O resultado oﬁcial será publicado
no site www.funorte.com.br até o dia
15 de novembro. As provas aconteceram em quatro unidades da
Funorte.

Bolsão Indyu tem público recorde

O Colégio Indyu promoveu no último sábado, 9, Bolsão para alunos de
escolas municipais, estaduais e privadas. Neste ano, o evento bateu recorde de inscrições, com cerca de 700 inscritos. O objetivo da avaliação foi proporcionar aos estudantes, descontos
nas mensalidades que variaram de 20
a 100%.
Para isso, os participantes do 6°
ano fundamental ao 3° ano do ensino
médio tiveram que responder questões das disciplinas português e matemática.
De acordo com a diretora do colégio, Karina Almeida: “Os alunos de
escolas particulares e públicas participam desta seleção com intuito de estudarem no Colégio Indyu buscando

resultados mais eﬁcientes no processo
de ensino aprendizagem e consequentemente nos vestibulares. Com
isso os alunos podem ter uma educação de qualidade com valores acessíveis. É importante lembrar que na
Rede Soebras todos podem estudar”,
aﬁrma a diretora.
Para a coordenadora do Ensino
Médio do colégio, Edilene Alves, o
Bolsão, proporciona um momento
importante para o Indyu. “Através
deste evento, percebemos o quanto a
imagem do colégio apresenta-se positiva para a sociedade. Neste ano especialmente, além do recorde de inscrições tivemos vários estudantes interessados em fazer a prova na hora, o
que corrobora a credibilidade da instituição”, disse.
Ao ﬁnal do Bolsão, os participantes
foram presenteados com picolés.
O gabarito oﬁcial das provas já está
disponível no site www.indyu.com.br.
Nos próximos dias, a equipe responsável entrará em contato com os alunos
que conseguiram os descontos.

Abertura SIMED contou com renomados palestrantes

No último dia 7 de novembro, no
Auditório Osmane Barbosa no Parque
de Exposições João Alencar Ataíde,
aconteceu abertura da terceira edição
de um dos maiores eventos da área
médica de Minas Gerais: SIMED (Simpósio de Medicina do Norte de Minas).
Oﬁcializando a abertura, a presidente da Rede Soebras e Diretora
Geral da Funorte, Tânia Raquel de
Queiroz Muniz, deu as boas-vindas e
falou sobre o curso de Medicina
Funorte.
Iniciando os trabalhos, foi ministrada pelo médico Silvan Silva Oliveira
uma palestra com o tema: “Abordagem
Sobre Sangramento Uterino Anormal”,

em que o mesmo abordou os tipos de
sangramento uterino, citando exemplos relacionados a vários fatores
desencadeantes, principais exames
diagnósticos e tratamentos.
Logo após, o médico André Luiz
Cândido falou sobre o tema: “Abordagem Diagnóstica e Tratamento da
Insuﬁciência Cardíaca”. Após a segunda palestra, foi oferecido um coffee
Break a todos os presentes que logo
em seguida ﬁnalizaram a noite com a
médica Katiane de Freitas Gomes. A
médica abordou o tema: “Critérios de
Gravidade na Pancreatite pelos
Métodos de Imagem”.
Buscando um entendimento maior
dos temas propostos, após cada palestra eram feitas perguntas elaboradas
pela comissão organizadora do evento.
O encerramento do SIMED ocorreu
no sábado, dia 9, com premiação dos
melhores trabalhos, entrega dos certiﬁcados e confraternização.
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Selo comprova compromisso social
e qualidade da educação da Funorte

As Faculdades Funorte da
Rede Soebras mais uma vez conquistaram o Selo Instituição
Socialmente Responsável. O Selo
é válido para o ano de 2013 e 2014.
A Funorte tem como principal
missão oferecer serviços educacionais para formação de cidadãos
autônomos e conscientes, a ﬁm de
que possam ser agentes de transformação da realidade em que
estão inseridos, autores do processo de conhecimento e proﬁssionais
qualiﬁcados, aﬁnados com as
exigências do mundo contemporâneo. O trabalho social é um dos fundamentos da instituição, incentivando os alunos à formação humana.
É com este compromisso que a
Funorte desenvolve várias ações
gratuitas nas áreas de educação,
saúde, cultura, meio ambiente, dentre outras. As atividades de extensão beneﬁciam dezenas de comunidades em Montes Claros e cidades vizinhas. Além das ações de
promoção da saúde e de lazer, a
Funorte também realiza a inclusão
social através do Vestibular Ação
Soebras que oferece centenas de
bolsas de estudo todo semestre,
beneﬁciando milhares de estudantes.
Nas unidades de ensino, também são oferecidas vários projetos
sociais envolvendo alunos e moradores de bairros adjacentes.

Criada em 1982, a Associação
Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES) abrange
cerca de 300 mantenedoras e mais
de 400 instituições de ensino superior (IES) particulares, dentre universidades, centros universitários,
centros de educação tecnológica,
faculdades e institutos, distribuídas
em todo o território nacional.
O selo é expedido pela ABMES
que ﬁgura, atualmente, como instrumento catalisador dos debates
sobre temas educacionais e tornou-se referência em estudos
sobre o ensino superior para elaboração de políticas para setor.
A entidade desempenha papel
de destaque, com o apoio de seu
corpo técnico e de consultores, na
pesquisa e na elaboração de documentos que fundamentam propostas a serem encaminhadas aos
órgãos governamentais, principalmente aquelas referentes aos processos de autorização, credenciamento, regulação e avaliação de
cursos e de instituições. Tem como
missão ajudar a promover a autonomia e a independência das IES.
De acordo com a Diretoria da
Rede Soebras, a Funorte tem cumprido seu papel de inclusão social,
de formação de cidadãos e de
desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão. O
Selo vem conﬁrmar seu compromisso como instituição socialmente responsável.

Funorte e Unimontes oferecem
Mestrado em Cuidado Primário em Saúde
Publicado Edital do Processo de
Seleção do Mestrado Proﬁssional
em Cuidado Primário em Saúde da
UNIMONTES em parceria com a
FUNORTE. As inscrições começam
no dia 18 e vão até o dia 29 de
novembro. Serão oferecidas até 12
vagas.
Poderão participar do Processo
de Seleção candidatos que preencham aos seguintes requisitos:
Graduados em nível superior, em

Cursos Presenciais da Área de
Saúde, documentalmente registrados; Estar vinculado proﬁssionalmente aos cursos da Área da Saúde,
da FUNORTE e/ou da FASI, de
Montes Claros; Estar atuando em
área correlata ao tema a ser desenvolvido no projeto de pesquisa, associado a uma das seguintes Áreas do
Curso: (1) Saúde Coletiva e (2)
Aspectos Clínicos dos Cuidados em
Saúde.
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ASemana
Curso de Biomedicina realiza
Simpósio de Diagnóstico em Saúde

Nos dias 05 e 06 de novembro, no auditório do campus São Noberto/FUNORTE,
aconteceu abertura do I Simpósio de
Biomedicina FUNORTE/FASI. O acontecimento contou com a participação dos professores e coordenadores do curso de
Biomedicina FASI e FUNORTE, respectivamente, Fabrício Moreira Monteiro e Farley
Eleandro Costa, a diretora acadêmica da
Rede SOEBRAS Plataforma Norte, Thalita
Pimentel Nunes, a gestora administrativa
da FASI Sabrina Gonçalves, o Gestor
Administrativo campus Amazonas
Jonathan Rodrigues, a professora doutora
Elytania Veiga de Menezes e o doutor
Celso Rubens Loques Mendonça, representante da Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas (SBAC) e do Programa
Nacional de Controle de Qualidade
(PNCQ).
Os trabalhos começaram com palestra
da professora doutora Elytânia Veiga de
Menezes (foto esq.) que teve como tema:
Biologia Molecular - Princípios e
Aplicações. Ela falou da aplicação das análises moleculares na identiﬁcação de pessoas, como determinante da paternidade
ou grau de parentesco, na determinação de
tratamento para uma possível doença e muitos outros exemplos. Menezes citou os
diversos meios de aplicação diagnóstica da
biologia molecular como a aplicação do
diagnóstico pré-natal por intermédio da técnica amniocentese, punção do líquido
amniótico que possibilita a veriﬁcação de
alterações cromossômicas e que podem
desencadear diversas síndromes. Para
Elytânia, essa é uma área de atuação nata
para os Biomédicos e outros proﬁssionais,
sendo um ramo fértil. Os presentes tiveram
a oportunidade de conhecer uma das áreas
mais promissoras que os Biomédicos
podem atuar que é o Diagnóstico
Molecular.
O segundo momento do Seminário foi
agraciado pelo palestrante doutor Celso
Rubens Loques Mendonça (foto dir.) que
ministrou a palestra/curso sobre “Controle
de Qualidade em Análises Clínicas”. Ele
abordou vários pontos importantes como a
preparação do laboratório para implantação de um sistema de controle de qualidade, dos caminhos para se obter excelência
em diagnóstico laboratorial como: motivação, autoconﬁança, auto-realização, crescimento proﬁssional e produtividade.
Foram quase três horas de curso através
do qual os participantes puderam ter uma
visão ampla na prática da qualidade. Para
Celso Rubens, o atendimento aos prérequisitos e anseios é a satisfação do cliente.

ASemana
Atuação do farmacêutico é
tema de palestra no
Simpósio de Especialidades

Dois renomados proﬁssionais da área
farmacêutica palestraram na abertura do
1° Simpósio Acadêmico de Especialidades
Farmacêuticas da Funorte. O evento, realizado no auditório do campus São
Norberto, começou na segunda-feira, 11,
com encerramento hoje, dia 13. O
Simpósio foi promovido pelos acadêmicos
do 7° período de Farmácia Funorte e contou com o apoio da coordenadora do curso, Cléia Prado (foto dir.).
Na abertura do evento, duas importantes palestras foram ministradas. A primeira
da noite foi com o professor doutor Bedsen
Rocha Gomes (foto esq.), que é gerente
de RH do Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais. O tema abordado: “O
Sucesso Mora em Você” contou com exibição de vídeos, realização de dinâmicas e
ilustrações do cenário atual como: o proﬁssional farmacêutico estar em constante
atualização, transparência e ética, entre
outros. Abordou também as atitudes fundamentais para a felicidade como: aprender a lidar com as perdas, descobrir sua
própria essência, avaliar os implantes sociais existentes em cada um, etc.
Um dos pontos altos da sua palestra foi
quando ele falou sobre o sucesso no
empreendedorismo, oportunidade em que
o proﬁssional deve acreditar no que está
fazendo e acima de tudo estar feliz e realizado com seu trabalho. Bendsen ﬁnalizou
falando do processo de decisão, citando
conceitos fundamentais de como não confundir emoção com personalidade; reconhecer sua missão pessoal. "Viver não é
sinônimo de conhecer", citou.
A palestrante professora Dayana
Alencar Rodrigues (foto centro), que é gestora e responsável técnica da Santa Casa
de Montes Claros, encerrou a primeira
noite do evento falando sobre o tema: “Farmácia Hospitalar – Gerenciamento e
Fundamento”.
O 1° Simpósio Acadêmico de
Especialidades Farmacêuticas teve como
objetivo reﬂetir a realidade do proﬁssional
farmacêutico na sociedade a partir do seu
ambiente de atuação, a ﬁm de estabelecer
conhecimentos que propiciem a idealização do proﬁssional em suas diversas
áreas de atuação.
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Egresso da Funorte ministra palestra
sobre “Inuência do Medicamento no
Diagnóstico Laboratorial”

Rilder Soares Zuquim (foto), exaluno da Funorte/Fasi ministrou
palestra no encerramento do
Simpósio de Diagnóstico e Saúde.
Ele iniciou seu discurso falando da
satisfação de voltar a casa e do futuro promissor da proﬁssão de
Biomédico para o ano de 2014.
Falou também da importância de o
proﬁssional se atualizar, inteirando
dos métodos atuais para dar viabilidade ao resultado de um exame.
Foram citados vários fatores que
causam variações nos resultados
dos exames laboratoriais, com

exemplos de situações reais que
acontecem no dia-a-dia. O tema
abordado por ele foi abrangente e
atual, destacando a importância de
ser um bom Biomédico nas atuações laboratoriais. O ponto alto da
palestra foi os fármacos citados na
inﬂuência de resultados laboratoriais e seus efeitos, dado como exemplo o uso do Roacutan. O uso
desse fármaco é de 6 meses a 1
ano e há casos em que o paciente
consegue comprar o medicamento
e continuar tomando por conta própria, além do prazo estipulado para
o tratamento. Agindo assim o paciente não se dá conta da elevação
das enzimas hepáticas, causando
grande prejuízo ao organismo.
Rilder Zuqum é responsável pelo
controle de qualidade e assessor
cientíﬁco do laboratório Santa
Clara. Graduado pela Funorte/Fasi
é um dos proﬁssionais mais gabaritados no mercado Norte Mineiro.

Acadêmicas de Estética e Cosmética
realizam atividade de Humanização da Saúde

Alunas de vários períodos do
curso de Estética e Cosmética da
Funorte realizaram nesta segundafeira, 11, uma atividade de extensão para funcionários da
Secretária de Saúde.
O objetivo do evento foi promover um momento de lazer e promoção da saúde através de várias atividades voltadas para o bem físico
e mental dos funcionários como cortes de cabelo, design de sobrancelha, massagens, argiloterapia e
depilação egípcia (feita com linha).
Segundo a coordenadora do curso,
Alessandra Ribeiro, atividades
como esta são fundamentais, uma
vez que agregam muito conhecimento para os acadêmicos. “Este
tipo de realização de extensão,
além de estreitar o contato dos alunos com o público, possibilita aos
alunos uma maior interação entre a

teoria e prática aprendida em sala
de aula, potencializando o processo de ensino aprendizagem”, ressalta.
Para a acadêmica do 2° período
de Estética e Cosmética, Raquel
Alves, ações como esta, são extremamente enriquecedoras. “É
essencial realizar essas atividades
porque temos contato direto com
as pessoas e através disso temos
noção de como será nosso futuro
proﬁssional”, fala.
Uma das funcionárias da
Secretaria de Saúde, a técnico
administrativo, Vanilde Figueiredo,
enfatizou a relevância deste tipo de
evento. “Acho fundamental este
tipo de ação porque trabalha a
nossa autoestima. Além disso, é
um momento de descontração e de
valorização do proﬁssional por
parte da empresa”, completa.
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