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PDD
Programa de Desenvolvimento Docente
reúne 420 prossionais da Rede Soebras

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Planejamento estratégico
é tema de encontro de
gestores na Funorte/Soebras

Para se adequar às mudanças no processo de desenvolvimento da empresa em relação ao seu mercado e tendo como foco manter a qualidade, a Rede SOEBRAS –
Plataforma Norte promoveu na última quintafeira (06), na Funorte campus JK o primeiro
encontro de gestores e coordenadores de curso.
A palestra proferida por Ronaldo Santos
enfatizou os princípios básicos do desenvolvimento de um plano estratégico. Ronaldo
Santos tem experiência gestora em grandes
instituições como: Cemig, Santa Casa e
Hospital Dilson Godinho. O palestrante
Também abordou a importância de se adaptarmos aos novos conceitos administrativos
propostos pelo planejamento. Para ele, existe
em nós a resistência ao novo, e isso pode ser
um problema na hora da implantação de
novas propostas aos envolvidos.
O diretor administrativo da SOEBRAS
Plataforma Norte, Ivonei Trezena, ressaltou a
capacidade que o gestor e o líder devem ter
para relacionar com o seu universo de trabalho. “A diferença está em saber comandar,
delegar funções e atribuições aos colaboradores de forma respeitosa e comprometida”.
Segundo ele, não se deve tratar as responsabilidades e objetivos sem compromisso e sem
vontade. Somente assim, podem-se desenvolver estratégias eﬁcientes, capazes promover serviços necessários aos clientes.
A diretora acadêmica, Thalita Pimentel,
apresentou o cronograma de compromissos
que a instituição devera cumprir nesse ano.
“Manter a nossa qualidade de ensino é fundamental para a manutenção de credenciamento como o FIES. A instituição deve conhecer
os desaﬁos que a legislação rege, para que
possamos cumprir as exigências e mantermos a satisfação perante os nossos serviços”,
aﬁrma a diretora.
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Centro de Pesquisa Funorte realiza
reunião para apresentar novos membros

No último dia 3 de fevereiro, na sala
Ray Colares no Campus Funorte JK,
aconteceu a apresentação da nova
composição do corpo docente do
Centro de Pesquisa da Funorte.
Participaram da reunião os orientadores do TCC do semestre passado e os
que irão contribuir no TCC II este
semestre. Foram acolhidos 23 novos
professores da Funorte, agora membros, que irão dar a sua contribuição na
construção do saber.
Na pauta todos ﬁzeram uma breve
apresentação, momento em que cada
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um falou da sua experiência proﬁssional, sobre crescimento e aprendizagem e das novas metas do Centro de
Pesquisa.
De acordo com a coordenadora de
Pesquisa e Extensão, Kimberly Jones,
a maior meta para 2014 é o reconhecimento externo através de publicações
cientíﬁcas. A intenção é que mais professores participem. Nos próximos
dias, será iniciada uma seqüencia de
encontros para capacitação da nova
turma de docentes.

Hospital da Funorte inicia processo
para contratação de funcionários

No ﬁnal do mês de janeiro, foi
realizado na Funorte, campus
Amazonas, o processo de seleção
para Técnicos em Enfermagem para
atuarem no Hospital Doutor Mário
Ribeiro. Participaram da seleção 50
candidatos, que ﬁzeram avaliação
com questões técnicas, passaram
por entrevista e testes psicológicos e
de informática.
Para o gestor administrativo do
campus Amazonas, Jhonatan
Rodrigues, é uma satisfação receber
os participantes para a seleção dos
técnicos em Enfermagem para compor a equipe do Hospital Doutor
Mário Ribeiro. “Vamos contratar proﬁssionais para trabalhar desde o
setor de oftalmologia até o centro
cirúrgico. Queremos proﬁssionais
dinâmicos que saibam tratar bem o
paciente com um trabalho humanizado”, completou o gestor.

O hospital pretende contratar até
o ﬁnal deste ano cerca de 1800 trabalhadores. Nessa primeira etapa
serão realizadas por dia, cerca de 12
cirurgias comuns, 20 oftalmológicas
e 200 consultas e exames oftalmológicos.
Formado em técnico em enfermagem pelo Colégio Indyu, Hemerson
Andrade concorre a uma vaga para
trabalhar no hospital. Segundo ele:
“É a oportunidade de fazer parte de
um novo grupo em nossa comunidade uniﬁcando minha experiência com
a necessidade do trabalho”.
“Em 2005, a Soebras assumiu a
Fundação Hilton Rocha e em 8 anos
alcançamos a marca de 500 mil pacientes atendidos. No Hospital das
Clínicas esperamos chegar a esta
marca em cinco anos, com qualidade
eﬁciência e nas diretrizes do
Professor Hilton Rocha. Para vê é
preciso ter olhos, mas, para enxergar
e necessário ter alma”, aﬁrmou a
diretora da Fundação Hilton Rocha e
do centro de oftalmologia do Hospital
Doutor Mário Ribeiro, Ariadna Muniz .
A Soebras está recebendo currículos
para compor a equipe de colaboradores do Hospital. Os currículos
devem ser deixados na Funorte campus Amazonas.

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz, Estevão Mendonça.
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PDD apresenta planejamento
para o primeiro semestre

O Salão da OAB foi palco do 1º
Programa de Desenvolvimento
Docente 2014 da Rede
Funorte/Soebras. O encontro foi no
último sábado, 8 de fevereiro, e
reuniu 420 proﬁssionais dentre
eles gestores, professores, coordenadores e colaboradores.
A diretora acadêmica da Rede
Soebras plataforma Norte, Thalita
Pimentel, deu boas-vindas aos
participantes e convidou os coordenadores de curso para se apresentarem aos demais colegas.
O diretor de qualidade e de
relações institucionais da Rede
S o e b r a s /P l a ta fo r m a N o r te e
Gestor Administrativo da
Funorte/Campus JK, Pedro de
Almeida Souza, falou sobre diretoria de qualidade e a responsabilidade do docente em sala de aula.
A presidente da Rede Soebras
e diretora geral da Funorte, Raquel
Muniz, falou do crescimento da
instituição e de novas parcerias.

Ela revelou que a Soebras é um
dos principais grupos escolares de
Minas e também do país, presente
em várias cidades brasileiras.
Citou como parceria recente a
Fundação Funam de Pirapora e a
Faculdade Fac Funam.
Thalita Pimentel ﬁnalizou os
trabalhos, seguindo uma pauta
importante para este ano que
abordou itens como os desaﬁos do
ensino superior e ensino médio
para o ano de 2014, o calendário
acadêmico e planejamento escolar. Ao ﬁnal do encontro, foi servido
um descontraído almoço com
música ambiente.

Fac Funam Pirapora implanta
sistema Virtual Class
Na última terça, 4 de fevereiro,
o analista de sistemas da Rede
Soebras, Luis David, implantou na
Fac Funam Pirapora o sistema
Virtual Class e ministrou treinamento para todos os funcionários.
O Virtual Class é um sistema de
gestão acadêmica usado em toda
a rede Soebras desde Montes
Claros, Brasília, Belo Horizonte e
demais unidades.
O sistema permite lançamento
de notas, gestão ﬁnanceira e muitas outras funções. Pode ser acessado pela parte acadêmica,

secretaria, ﬁnanceiro, almoxarifado, biblioteca, etc, através da
internet.
Os funcionários se mostraram
satisfeitos com o novo sistema, e
acreditam que irá facilitar o trabalho do dia a dia.
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ASemana
Docente e egressas da
Faculdade Promove
publicam artigo em revista

A professora mestre do curso de
Letras/Espanhol da Faculdade Promove de
Janaúba, Maria Lina de Santana Freitas em
parceria com as egressas Eunice Veras e
Aline Nogueira divulgaram artigo publicado
na Revista Prática Hospitalar da Editora
Ofﬁce, de São Paulo. O artigo teve como
tema “A Pedagogia Escolar”.
A Revista Prática Hospitalar é uma
publicação bimestral, com distribuição nacional em hospitais, secretarias de saúde,
clínicas, entidades de pesquisa entre
outros setores da saúde. O artigo foi fruto
de uma pesquisa monográﬁca desenvolvida na Faculdade Promove de Janaúba sob
a orientação de Maria Lina. “Nossa pesquisa foi feita no Hospital Universitário
Clemente de Faria. Após o levantamento
bibliográﬁco, as acadêmicas se deslocaram para a cidade de Montes Claros a ﬁm
de desenvolver a pesquisa de campo”, aﬁrma a professora.
De acordo com a docente, o artigo teve
como intuito divulgar a importância de outro
contexto da pedagogia para que futuros
pedagogos tenham a oportunidade de
reﬂetir sobre as ações que podem ser
desenvolvidas no ambiente hospitalar.
Além disso, os proﬁssionais podem optar
pelo desenvolvimento da carreira, bem
como informar aos cidadãos da existência
desse serviço, para que possam usufruir de
seus benefícios.
“A pesquisa foi realizada através de
documentos e entrevistas. As acadêmicas
ﬁcaram uma semana observando o trabalho desenvolvido na “Escola Ciranda da
Vida”, um laboratório sócio educacional
que funciona nas dependências do HUCF,
onde puderam fazer análises importantes
para a conclusão da pesquisa”, diz Maria.
A Escola Ciranda da Vida dispõe de
uma sala de aula e brinquedoteca organizadas para atender as crianças e adolescentes hospitalizados assim como seus
acompanhantes. Desenvolve atividades
que auxiliam na recuperação escolar do
enfermo, tornando-se de grande importância, não somente no que se refere à fase
escolar dos educandos enfermos, mas também na formação motora, psíquica, social e
emocional durante o período de hospitalização, desenvolvendo assim, uma atuação
do pedagogo no cuidado humanizado.

