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Promove Janaúba apresenta I Seminário de Estágio de Geograa

O curso de Geografia da Faculdade
Promove Janaúba realizou nos dias 06
e 07 de novembro, o I Seminário de
Estágio de Geografia. O seminário faz
parte do novo currículo do curso e tem
como objetivo refletir sobre o estágio e
as práticas realizadas pelos docentes, a
fim de analisar a teoria em sala de aula
com o desenvolvimento da prática.
No primeiro dia de simpósio, o professor de uma escola pública da cidade
de Porteirinha e egresso do curso de
Geografia da Faculdade Promove Janaúba, Ygo Mendes explanou sobre os
desafios e dificuldades do ensino de

Geografia na escola pública. No segundo dia foi realizado mesa-redonda
entre professores da instituição e acadêmicos que relatam sobre as experiências do estágio.
A acadêmica do 6° período de Geografia, Alcimere Soares da Silva fez seu
estágio no ensino fundamental e destacou as dificuldades que teve no início, bem como ressaltou as boas experiências como o reconhecimento dos
alunos que, no final do estágio entregaram bilhetinhos de despedida.
“O estágio, além da experiência que o
acadêmico adquire com a prática, tam-

bém serve para diminuir a distância
que, às vezes, existe entre o ensino da
IES e a prática e realidade do ensino da
Geografia na escola pública e particular”, afirma o professor Ilidiano Braz
Silva.
Segundo a coordenadora de estágio, Carla Jeane Batista, o simpósio destacou o desempenho dos estudantes
na prática em sala de aula. “O simpósio
veio para mostrar que o estágio é uma
ação conjunta, além da troca de experiência”, completa.

Estagiários têm oportunidade de crescimento na Funorte

A Rede Soebras tem o compromisso de formar cidadãos críticos e humanizados, dando oportunidade ao acadêmico de ingressar no mercado de
trabalho ainda durante a graduação.
Essa é realidade de grande parte dos
colaboradores da rede, que começaram como estagiários.
O administrador Fillipe de Melo
Alencar é um desses colaboradores,
que com apenas sete meses de estágio

foi contratado pela instituição.
Fillipe de Melo Alencar concluiu sua
graduação em Administração nas
Faculdades Funorte, no ano de 2013.
De acordo com o egresso, a escolha
pelo curso se deu através de experiência como vendedor. A partir daí percebeu que o curso de Administração
poderia ajudar a melhorar a vida profissional, principalmente, na área de
gestão de pessoas. “Escolhi fazer o
curso na Funorte pelo fato de ser considerada umas das melhores faculdades
de Montes Claros e pelas oportunidades de estágio oferecidas ao acadêmico durante o curso”, justifica.
O primeiro estágio de Fillipe foi no
Departamento Pessoal da Funorte campus JK, segundo o administrador, o
estágio concretizou realmente a escolha pelo curso. “O estágio é importante porque é nele que o acadêmico irá
descobrir realmente se é essa a profissão que ele irá seguir em sua vida. Foi

no estágio que percebi que lidar com
pessoas seria o meu foco”, completa.
Após sete meses de trabalho, o egresso
foi contratado e hoje é assistente de
Departamento Pessoal da Rede
Soebras – Regional Norte. “A Soebras é
uma Rede ampla e atua nas diversas
áreas do mercado de trabalho, contribuindo assim para formar um bom profissional preparado para atuar na própria instituição, ou em outra empresa
de igual ou maior porte,” relata Fillipe.
O curso de Administração das
Faculdades Funorte tem como objetivo
preparar profissionais para atuar na
área da administração, estimulando o
desenvolvimento de capacidades para
compreender o contexto, encaminhar
soluções e tomar decisões visando os
resultados organizacionais, promovendo o crescimento econômico e social, respeitando os valores e conduta
ética.
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Jornada busca contribuir para
formação prossional dos estudantes

das, ele conduziu de maneira engraçada a palestra, interagindo com
todos os presentes e arrancando
longas gargalhadas.
A palestra de Engenharia foi ministrada pelo Engenheiro Eletricista e
Mestre em administração Ênio Padilha,
fundador e Diretor da Trifase Engenharia. Padilha atuou durante 12 anos
como projetista, consultor e assessor
técnico, tendo realizado mais de 500
trabalhos em diversos estados brasileiros, além disso, é autor de sete livros.
O consultor organizacional do
Sebrae, Cristiano Lopes, ministrou
palestra no dia 13 de novembro, no
Portal de Eventos, sobre o tema: “Carreira profissional: escolha o seu sucesso”.
Todos as demais áreas e cursos da
Funorte/Fasi tiveram atividades específicas para cada uma. Minicursos,
cursos de oratória e outros eventos
aconteceram em locais variados.
Temas com fotografia, entomologia
forense, trabalho voluntário, avaliação
física, erros laboratoriais, uso indiscriminado de medicamentos, foram
algumas das abordagens da jornada.
Para Andrey Souza, a ideia do
Jonafes é integrar todas as áreas do
conhecimento, oportunizar esse aluno
neste intercâmbio de informação,

através das diversas áreas de seu próprio curso. "Esses 10 anos que viemos
desenvolvendo o evento demonstram
de grande valia para instituição e faz
com que realmente os alunos saiam
dos muros da faculdade e façam atividades diferenciadas, também sendo
profissionais diferenciados no mercado do trabalho", disse ele.
Para Thalita Pimentel, a Jonafes é
um dos instrumentos mais eficientes
para permitir que de maneira dinâmica
o estudante tenha acesso a uma formação de qualidade e de alta produtividade de forma compacta, acessível e
com um investimento seguro, cujo
retorno é uma grande expressão de
conhecimento. "Por essa razão, há
pelo menos uma década, a faculdade
se orgulha de realizar uma formação
tão significativa para sua comunidade
acadêmica, num movimento integrado entre funcionários, professores,
coordenadores, diretores e principalmente acadêmicos. Uma das propostas mais intensas que a Funorte/Fasi possui e se esforça para realizar,
é a promoção do nosso estudante
como ser humano e profissional diferenciador que significa agregar uma
série de valores e ações que permitam
alcançar esse objetivo", enfatizou.

2014

Foi realizada entre os dias 12 a 14
de novembro, a Jonafes: Ciências Exatas, Humanas, Sociais, Biológicas e da
Saúde, que é a maior jornada acadêmica do interior do Brasil. A abertura
do evento ocorreu no prédio da OAB
para todos os cursos da instituição,
exceto as Engenharias, que participaram de palestras no clube da AABB.
Já as atividades promovidas pelo
evento ocorreram nos Campi das
Faculdades Funorte durante os dias
posteriores.
O evento, que teve como tema principal “Educação, saúde, tecnologia,
esporte e cultura visando responsabildade social”, promoveu diversos cursos, palestras, mesas de discussão e
apresentação de trabalhos científicos,
atraindo um público bastante amplo.
A Jonafes 2014 contou com a presença
de profissionais e professores das mais
renomadas universidades e empresas
do país.
A cerimônia de abertura na OAB
contou com a palestra Stand Up Motivacional, com o publicitário carioca
Paulo Vinicius, para público de mais de
800 convidados. O comediante vem
trazendo para o mercado cultural um
humor autoral mais ácido e crítico
sobre o cotidiano e vida das pessoas.
Com muito humor e histórias diverti-

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

Pirapora - 16/12/14
Montes Claros - 17 e 18/12/14 Mais informações ou dúvidas entrar em contato
com a Assessoria de Comunicação (ASCOM)
Januária - 19/12/14
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215
Janaúba - 20/12/14
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Estudantes de Farmácia/Fasi
visitam a AEFA

Aluno da Funam ganha
concurso de redação da Marinha

No dia 15 de novembro, acadêmicos do 6° período do curso
de Farmácia FASI, acompanhados pela professora Suerlani
Moreira, realizaram visita técnica à AEFA - Área de Experimentação e Formação em Agroecologia/Centro de Agricultura
Alternativa do Norte de Minas.
Durante a visita foram abordados temas como uso de plantas medicinais e plantas do Cerrado com potencial farmacêutico, recebidos pelo técnico responsável pelo extrativismo de
plantas na região, Honório Dourado Neto, que através de suas
pesquisas já identificou mais de 600 plantas nativas que apresentam alguma propriedade farmacológica. Os alunos puderam observar as plantas medicinais, bem como receber informações quanto indicação e formas de uso.
De acordo com a professora Suerlani Moreira, esta visita
técnica é uma forma de colocar em prática as informações que
foram repassadas ao longo do semestre na disciplina de Farmacognosia, tendo também a possibilidade de conhecer plantas
que até então ainda não haviam sido estudadas, principalmente, as pertencentes ao Bioma Cerrado, que apresenta uma grande biodiversidade podendo ser uma fonte imensa de novos fitoterápicos.

O estudante Lucas Miguel Soares Rodrigues, do 8° ano do
Colégio Funam/Funorte, ficou em primeiro lugar na cidade de
Pirapora, no concurso de redação realizado pela Marinha
Brasileira.
A oportunidade de participar do concurso, ocorrido em
setembro, surgiu depois que integrantes da Marinha
Brasileira ministraram palestra em escolas de ensino fundamental da cidade de Pirapora, com o objetivo de explicar
como funciona o trabalho da Marinha. Na ocasião, eles também falaram sobre o concurso de redação que a organização
estava coordenando.
O tema da redação de Lucas foi: A Nova Estação Brasileira
na Antártica: a reafirmação do compromisso do país com o
continente gelado.
Segundo o estudante, a leitura tem que envolver totalmente a pessoa. “Adoro ler, sou muito exigente com a história
do livro. Gosto de livros grandes e com histórias longas. Este
ano já li seis livros e todos muito grandes”, afirma.
“Os professores da Funam/Funorte são inovadores, e é
isso que me chama atenção neles. Procuram nos ensinar e
incentivar de mil maneiras diferentes” relata o estudante.

Dia do Biomédico é comemorado com palestras de egressos
No dia 19 de novembro, na
Gold Eventos, aconteceu evento
em comemoração ao dia do
Biomédico, promovido pelos
coordenadores do curso de
Biomedicina: Fabrício Monteiro
da Funorte e Farley Eleandro da
Fasi.
Na ocasião, cerca de 250 acadêmicos assistiram palestras
ministradas por egressos da
Funorte/FASI.
A primeira palestra foi com o
egresso da Funorte Maximino
Alencar, que se formou em 2008
e atualmente é doutorando da
Universidade Federal Fluminense. Ele
abordou o tema: “Cultura de célula
como ferramenta para triagem de
novos quimioterápicos”. Falou ainda
sobre as mutações celulares, citando
os tipos de câncer, tratamentos, cirurgias e do desenvolvimento de outros
quimioterápicos com substâncias
extraídas de plantas vegetais, algas
marinhas e até mesmo de bactérias e
fungos.
O segundo momento foi coordenado pela egressa da Fasi, Ticiane Lima,
que é pós-graduanda pelo Instituto

Nepuga e atualmente presta serviço
para clínica Revitalize Essecialle em
Belo Horizonte. Sua palestra intitulada: “Biomedicina Estética Novas áreas
de atuação” falou das novas possibilidades do biomédico, revelando que
este profissional já pode prescrever
medicamentos para fins estéticos e
fazer procedimentos invasivos não
cirúrgicos, que antes só médicos podiam fazer. Falou ainda o que pode e não
pode, dentro da Biomedicina Estética,
que é uma área nova, citando os tipos
de disfunções estéticas que são tratadas e os vários procedimentos que

podem ser executados.
O terceiro momento ficou
por conta da egressa e atualmente docente da Fasi, a professora especialista Elisânia Rocha,
que falou da atuação do profissional biomédico no diagnóstico por imagem. Ela abriu um
leque de possibilidades que é
uma novidade para atuação do
biomédico como: controle de
qualidade de equipamentos
que envolve elaboração de
pops, emissão de laudos para
vigilância sanitária e controle de
qualidade dos equipamentos. Citou
também a área de informática médica,
venda de equipamentos, e deu como
exemplo a mamotomia, que é um aparelho que faz demarcação no nódulo e
consegue retirar totalmente, ou parte
desse tumor para o diagnóstico.
Para Elisânia, o evento teve importante relevância reunindo quase 100%
dos alunos de biomedicina da instituição Funorte/Fasi, oportunizando aos
discentes informações atuais sobre a
profissão como novas áreas de atuação e as perspectivas para o futuro profissional.
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II Simpósio dos Centros de Pesquisa é proferido na Funorte
O Centro de Pesquisa das
Faculdades Funorte realizou
nos dias 17 e 18 de novembro,
o II Simpósio dos Centros de
Pesquisa, com o tema: “Uma
exposição dos trabalhos de
conclusão de curso”. A abertura foi realizada no auditório
da Funorte/São Norberto, com
palestra ministrada pelo professor, doutor em gestão e
coordenador do Centro de Pesquisa da Rede Soebras, Eduardo Manuel de Almeida Leite.
Segundo a gestora do Centro de Pesquisa da Soebras/Regional Norte, Kimberly Marie
Jhones, o simpósio tem como intuito
divulgar os resultados das pesquisas
que foram desenvolvidas pelos acadêmicos, como os trabalho de conclusão
de curso em 2014. “Essa atitude valoriza os projetos feitos com qualidade e
oferece uma oportunidade para os alunos apresentarem os trabalhos em um
evento científico”, diz Kimberly.

A palestra abordou a importância
dos acadêmicos realizarem pesquisas
científicas e a valorização do idioma
português. Eduardo Manuel também
fez comparação do número de pesquisas científicas realizadas no Brasil e em
Portugal. Segundo ele, o Brasil tem
mais pesquisas publicadas do que Portugal. “A graduação hoje é um meio
para facilitar o ingresso no mercado de
trabalho. Já a pesquisa científica é uma

contribuição teórica e prática
para o mercado de trabalho”,
completa Eduardo.
Os trabalhos científicos
foram expostos e apresentados em forma de banners na
Funorte/JK. Os acadêmicos do
curso de Farmácia, Luiz André
Santos Pereira e Evileide Anacleta da Silva apresentaram o
trabalho de conclusão de
curso realizado pelos dois. “É
uma forma mais tranquila de
apresentar a pesquisa, pois já
apresentamos para a bancada
de TCC. Agora nossos colegas
de curso e da instituição têm a possibilidade de assistir nossas apresentações”, relata Luiz André.
“É importante os acadêmicos pesquisarem para depois que concluírem a
graduação, consigam lidar com as
necessidades sociais e da saúde, além
de saber o tamanho da natureza do problema”, pontua Kimberly Marie Jhones.

Indyu sensibiliza pais e alunos sobre conservação do planeta
O colégio Indyu realizou no dia 26 de novembro, o projeto “Do lixo ao
luxo”. Envolvendo os alunos do ensino fundamental, médio e técnico de
enfermagem, o evento
buscou conscientizar os
alunos e participantes da
importância de preservar
o meio ambiente e da reciclagem do lixo.
Idealizado pela professora de ética, Carla
Patrícia Pereira, cada
turma trabalhou em tema
referente ao objetivo do
projeto. O sexto ano trabalhou com o
lixo gerado pelo papel. Já o sétimo ano
abordou o lixo plástico. Os alunos do
oitavo e nono ano, discutiram lata e
vidro, respectivamente. O ensino
médio trabalhou a importância da preservação, os malefícios do lixo, e o conceito de civilidade.
Segundo a professora Carla
Patrícia, o projeto surgiu da necessidade de trabalhar as questões comportamentais e sociais dos estudantes em
relação ao cuidado com o plantes. “O
projeto visou sensibilizar os alunos

sobre a preservação do meio ambiente
mostrando como a civilidade é fundamental para a eficácia destas atitudes”, diz a docente.
De acordo com a coordenadora
pedagógica do ensino fundamental,
Patrícia Silveira, o evento foi fundamental para conscientizar os alunos
sobre os cuidados com o lixo. “Durante
o trimestre foi trabalhado em todas as
disciplinas, com os alunos do ensino
fundamental e médio as temáticas que
envolvem o lixo”, afirma a coordenadora.

Durante o evento, os
alunos apresentaram para
os pais que visitaram a
escola e para os colegas,
os trabalhos que fizeram.
Com todas as salas ornamentadas de acordo com
o assunto escolhido, os
estudantes recebiam os
visitantes e explicavam
sobre como ele podem
ajudar a melhorar o planeta. No fim, entregaram
brindes para os participantes.
Os objetos expostos
pelos alunos, assim como
algumas fantasias foram confeccionadas por eles mesmos e o material utilizado foi todo reciclado.
A aluna do sexto ano, Stephanie Lara,
que vestiu uma fantasia de papel, mostrando a importância de reciclagem
disse que: “aprendi muito com os estudos e com as coisas que fizemos. A partir de hoje vou cuidar mais da natureza”.
Para Carla Patrícia, ao fim do evento, os alunos fortaleceram sua formação social, formação moral e seus valores ambientais.
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Trabalho de campo leva
acadêmicos a Grão Mogol

No dia 11 de outubro, sob a coordenação da professora
Lusdete Dasmeires Damascena, alunos do curso de Geografia e Pedagogia da Faculdade Promove Janaúba visitaram a
cidade de Grão Mogol para realizar trabalho de campo.
Durante a visita foram analisados contexto histórico, geográfico e social da cidade.
A cidade de Grão Mogol possui elementos históricos
anteriores ao século XVIII e uma vegetação típica e variada
com um relevo formatado por vales e montanhas que
abraçam a cidade. “Os acadêmicos puderam ver de perto as
heranças deixadas pelos nossos antepassados no tempo e
no espaço. A história é marcada e desenhada pelos interesses de uma sociedade elitista e escravocrata ,o que dá sentido á prática de ensinar e aprender a respeitar as diferenças
étnicas, em especial devido ao campo estudado. Os afrodescendentes que apesar do contexto marcado por violência e exploração contribuíram muito com o crescimento
econômico e incrementaram a cultura brasileira”, afirma a
professora Lusdete XXX. Ainda segundo a professora, Grão
Mogol se insere na historicidade do povo janaubense, pois,
Janaúba pertencia a cidade de Grão Mogol. Os locais visitados pelos acadêmicos são carregados de significados históricos e geográficos.
Segundo a acadêmica do 7° período de Pedagogia, Eliane Mércia de Sá Araújo Souza, a visita foi uma viajem no tempo. “Quando estava lá tive a sensação de estar em outra época. Foi uma viagem cheia de encantos do início ao fim, pois
quando se caminha por aquelas ruas estreitas se tem a sensação de que se está no passado, de uma época em que as
pessoas andavam a pé ou em cavalos e carroças”, completa.

Mostra de Empreendedorismo/Marketing
é realizada na Funorte

O 4° período do curso de Administração das Faculdades
Funorte promoveu no dia 26 de novembro, no campus São
Luís, Mostra de Empreendedorismo/Marketing. O evento
faz parte da disciplina do curso ministrada pela professora
e diretora da Fac Funam/Funorte, Elaine Soares Silva.
O evento contou com exposição de produtos exclusivos
nos mercados criados pelos acadêmicos durante o semestre. A proposta do trabalho segundo a professora Elaine
Soares é possibilitar aos acadêmicos a oportunidade de
colocarem em prática os conhecimentos adquiridos em
sala de aula. “Eles criaram tudo, desde a elaboração e confecção do o produto até a divulgação dos mesmos”, afirma a professora.
A mostra contou ainda com show de dupla sertaneja.
Os produtos expostos foram: aliança com GPS, achocolatado em sachê, biquíni salva vidas, pincel laser e resfriador
feito com caixa de isopor e gelo. Segundo os criadores do
resfriador, o produto foi elaborado pensando na região
quente de Montes Claros e o baixo custo.
“O mercado hoje busca por profissionais que tenham
ideias inovadores. Esse trabalho foi um verdadeiro aprendizado para a vida toda”, afirma a estudante Viviane
Santos de Oliveira.

Soebras/Funorte lança edital para eleição de CIPA
Nesta
No
diaquarta-feira,
26 de novembro,
26/11,começaram
começam as
as inscrições
inscrições de
de colaboradores que queiram se
candidatar a membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) gestão
2014/15 da Soebras/Funorte e Faculdade de Saúde Ibituruna.
Os interessados devem preencher o formulário de inscrição nos Campi da Fasi, Funorte campus Amazonas e na unidade do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro da Silveira.
Mais informações com o técnico de segurança do trabalho: Efraim Pereira, no campus
Amazonas: (38) 8414 3019.
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Acadêmicos participam do
22º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia

Durante o mês de outubro, os acadêmicos das Faculdades
Funorte/Fasi, Erasmo Daniel Ferreira e Bruno Santos Costa, sob
orientação do coordenador do curso de Fonoaudiologia, Jadson Rabelo, participaram do 22º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e do 1° Congresso de Fonoaudiologia em Educação
da promoção à reabilitação, realizado pela Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia (SBFa), na cidade de Joinville em Santa Catarina.
O congresso abordou assuntos relacionados à linguagem
oral e escrita, alfabetização, leitura, gêneros textuais, dislexia,
disgrafia, voz e audição. Na oportunidade, o acadêmico Erasmo Daniel Ferreira apresentou trabalho científico em forma de
pôster com os temas: “Os professores frente ao transtorno do
déficit de atenção com hiperatividade: revisão integrativa” e
“Influências da otite média em escolares no processo de aprendizagem”. O coordenador Jadson e o estudante Bruno Santos
Costas também apresentaram trabalhos durante o congresso.
Segundo Erasmo Daniel Ferreira, o congresso teve impacto
positivo tanto na vida acedemica, quanto a pessoal. Em que
permitiu um contato avançado com o mercado, comunidade e
suas atuais demandas. “Foi uma oportunidade ímpar para
quem almeja ter sucesso profissional, pois através do congresso foi possível aumentar nossa rede de contatos e o fato de ter
conviver com pessoas de diversas cidades proporcionou-me a
troca de experiências sobre os assuntos de Fonoaudiologia”,
conclui o estudante.

Indyu recebe pais e
realiza tradicional Bolsão

Aproximadamente 500 estudantes fizeram no último sábado, 22 de novembro, o tradicional Bolsão do Colégio Indyu. O
objetivo da avaliação foi proporcionar aos estudantes de escolas municipais, estaduais e privadas, descontos nas mensalidades no valor de 50%, 80% e 100%.
Para isso, os participantes do 6° ano fundamental ao 3°
ano do ensino médio tiveram que responder questões de português, matemática e redação.
Para a diretora do colégio, Karina Almeida, o bolsão visa
oportunizar aos bons alunos uma forma de premiação e aqueles que estão entrando na escola, um desconto especial.
“Além disso, o bolsão é um momento da família conhecer a
escola e a prática pedagógica ofertada na instituição”.
Os pais que estiveram presentes e esperaram os filhos
foram recepcionados pela Assessoria de Comunicação e
Marketing da Rede Soebras e equipe de profissionais do
Indyu.
Segundo a coordenadora do ensino médio, Edilene Alves:
“O bolsão, além de testar as habilidades dos alunos, preparam os estudantes que já são e irão continuar no colégio.
Assim, o bolsão representa uma porta de entrada e contínua
de conhecimentos”.
Ao final do Bolsão, os participantes foram presenteados
com picolés e pipoca.
O gabarito oficial das provas já está disponível no site
www.indyu.com.br. O resultado final será divulgado no dia 25
de novembro, até as 18h. A equipe do colégio entrará em contato com os pais e alunos que conseguiram os descontos.

Alunos do Betel participam de Mostra de Talentos

O Colégio Betel realizou no dia 07
de novembro, no auditório do SESC,
edição do projeto Mostra de Talentos
com o tema: “Ritmos Musicais”, envolvendo alunos do maternal ao 3º ano
do ensino médio. O objetivo do projeto é valorizar e incentivar o talento dos
alunos.

O evento reuniu estudantes, professores, funcionários, coordenação,
direção e familiares. Cada turma apresentou uma dança caracterizada pelo
estilo musical da época, além disso,
houve teatro e desfile de moda.
Compareceu ao evento um público
aproximado de mil pessoas. De acordo

com os coordenadores, Giulliana
Vieira Mota e Aline Silva e Souza: “Foi
uma noite muito animada e divertida.
As apresentações foram de alto nível,
que esquentou o público com muitos
aplausos, elogios e demonstração de
carinho pelo trabalho desenvolvido”.
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