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Curso de Geograa obtém
nota de excelência no MEC
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ASemana
Colégio Ímpar promove
Luau Tropical
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Curso de Estética e Cosmética
Funorte ganha SPA Escola

SPA ESCOLA
SAÚDE E BEM-ESTAR

O Ímpar - Escola de criança da Rede
Soebras - promoveu no dia 8, o Luau
Tropical para os alunos da instituição. O
evento, que é um dos mais aguardados do
ano, mobilizou todos os funcionários da
escola para proporcionar as crianças um
dia inesquecível.
Várias atividades foram desenvolvidas especialmente para a noite, tendo em
vista que os participantes dormiram na
escola. Ambientado com vários espaços
cuidadosamente ornamentados, as crianças puderam desfrutar de salão de beleza, danceteria, salão de jogos, muro de
escalada esportiva e cinema. Além disso,
um variado cardápio composto de frutas,
coquetéis, doces e diversos petiscos ﬁzeram a alegria da garotada. Durante a festa
foram escolhidos o Garoto e Garota Luau.
Houve ainda gincana, na qual as equipes
competiram, mostrando o valor do trabalho em grupo.
Para a diretora pedagógica do colégio,
Fernanda Fernandes, o luau foi extremamente gratiﬁcante para os funcionários da
escola. “Aos poucos, após algumas crianças se divertirem durante toda a noite, as
mesmas foram dormir. A diversão, porém,
não parava. Cada proﬁssional estava atento a todos os detalhes para que esse evento fosse ímpar”, disse.
Ao ﬁnal da festa, já na manhã de sábado, os alunos desfrutaram de café da
manhã e logo após foram recepcionados
pelos pais e responsáveis que os levaram
para casa.

A Funorte inaugura mais um espaço voltado à saúde e bem-estar. O SPA
Escola é um ambiente preparado para
desenvolver atividades do curso de
Estética e Cosmética, integrando a proposta pedagógica multidisciplinar do
Campus Amazonas às práticas de ensino, pesquisa e extensão.
A cerimônia aconteceu no dia 20,
às 19h, no campus Amazonas.
O SPA funcionará em três turnos:
manhã, tarde e noite, sendo que no
turno da manhã e tarde haverá atendimento à comunidade, já no turno da
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noite as alunas do curso de Estética e
Cosmética usarão o espaço para aulas
práticas.
Alguns dos serviços oferecidos
pelo SPA Escola serão: drenagem linfática (massagem redutora); Estética
facial e corporal (tratamento de acne,
banho de lua, limpeza de pele, argiloterapia, depilação, peeling); Colorimetria
(tratamento capilar- ceborréia, dermatite); Podologia (reﬂexologia podal);
Tricologia capilar (estudo dos cabelos);
Maquiagem; Penteado; Visagismo e
Design de sobrancelha.
Segundo a coordenadora do curso
de Estética e Cosmética, Alessandra
Ribeiro e a coordenadora do SPA
Escola Lígia Martins, a intenção do
SPA Escola é buscar a integração com
os diversos cursos da área da saúde
que já atendem no Campus Amazonas,
formando assim forte parceria preocupada no bem-estar físico e mental dos
assistidos.

Funorte divulga resultado Ação Soebras

As Faculdades Funorte divulgaram
o resultado de seu Processo Seletivo
Ação Soebras. Os aprovados poderão
se matricular até o dia 25 de novembro.
A partir do dia 26, serão chamados os
candidatos aprovados na lista de espera.
O Vestibular Ação Soebras é tradicional e oferece centenas de bolsas de
estudo semestralmente. O resultado
oﬁcial pode ser conferido no link:
https://funorte.virtualclass.com.br/Usu
ario/Portal/Educacional/Vestibular/Veri
ﬁcaResultado.jsp
No último dia 10, mais de 7 mil candidatos ﬁzeram prova em unidades da
Funorte: Campus Fasi, Campus JK,
Campus São Norberto, Campus São
Luís, Campus Januária e Campus
Janaúba.
Além dos cursos de Direito,
Engenharia Civil e Odontologia que
foram os mais concorridos do processo
seletivo, a Funorte ofereceu vagas
para outros 23 cursos superiores nas
mais diversas áreas do conhecimento.
As bolsas ofertadas variam de 25 a
90%.
Os candidatos aprovados devem

procurar quaisquer unidades da
Funorte levando a seguinte documentação:
-Requerimento em formulário próprio, devidamente preenchido e autenticado pela tesouraria;
-Prova de conclusão do Ensino
Médio ou equivalente, diploma,
Histórico Escolar original ou declaração.
-Cópia da certidão de nascimento
ou casamento;
-Prova de quitação com o Serviço
Militar (cópia), se do sexo masculino;
-Título de eleitor (cópia);
-Prova de quitação com as obrigações eleitorais (cópia dos dois últimos
turnos);
-Carteira de Identidade (cópia);
-Cadastro de Pessoas Físicas CPF
(cópia);
-02 fotos 3x4, recentes.
-Comprovante de residência.
-Cartão de vacinação.
Os candidatos contemplados com
bolsa, devem consultar manual do vestibular no site da Funorte e levar documentação complementar. Mais informações: 38 2101-9292.
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Nota 4 do MEC reconhece
qualidade do ensino oferecido pela
Faculdade Promove de Janaúba

Nos dias 11 e 12 de novembro, o
curso de Geograﬁa da Faculdade
Promove de Janaúba recebeu a
visita do MEC para renovação de
reconhecimento de curso.
Em visita organizada pelo professor Doutor Emerson Galvani da
USP e o Doutor Valmir França da
UEL, o curso de Geograﬁa apresentou suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
Em reconhecimento aos trabalhos realizados por alunos, professores e funcionários, o curso de
Geograﬁa recebeu nota 4, numa
escala que vai do 1 ao 5.
Esse resultado, de acordo com
a diretora Marielle Cavalcanti, indica o empenho e compromisso do
corpo docente, coordenação, direção e equipe técnica que vem realizando trabalho diário na busca pela
elevação do nível da IES na região
da Serra Geral.
A Faculdade Promove de
Janaúba atualmente possui destaque na região em função dos diversos trabalhos de pesquisa e extensão realizados. O curso de
Geograﬁa vem ganhando destaque nos dois últimos anos com
diversas atividades de impacto soci-

al. Além de contar com visitas técnicas como à SADA, EPAMIG e FIAT
CONTAGEM, o curso realizou pesquisas de campo em Ouro Preto,
Projeto Jaíba e Rio de Contas na
Bahia.
Dentre os eventos realizados e
que, devido à importância e impacto, entraram no calendário do curso
destacam-se o Café Geográﬁco
realizado no primeiro semestre, no
qual foi desenvolvido debate envolvendo a estiagem e o problema do
racionamento de água, o
Seminário de geograﬁa realizado
no segundo semestre de cada ano
(esse ano discutiu a questão agrária que tanto movimentou a região),
a Mostra da Cultura norte - mineira
realizada no mês de junho e a
Pedalada Sustentável que terá a
sua segunda versão no mês de
dezembro.
O coordenador do curso de geograﬁa, Andrey Lopes de Souza
(foto) destaca a importância do
resultado. “Esse é o resultado do
trabalho coletivo entre direção, funcionários, professores e acadêmicos que, juntos, têm se dedicado
ao curso e a IES. Procuramos a formação humana do aluno agregando valores morais e sociais".

Começa nesta sexta VII
Jornada de Odontologia Funorte

O curso de Odontologia das
Faculdades Funorte em parceria
com a Unimontes, Conselho
Regional de Odontologia e
Associação Brasileira de
Odontologia realiza nos dias 22 e 23
de novembro, a VII Jornada de
Odontologia da Funorte. Podem par-

ticipar estudantes do curso de
Odontologia de qualquer instituição e
proﬁssionais dentistas.
A VII Jornada de Odontologia
este ano irá homenagear o professor
Denisar de Araújo Fonseca, que trabalhou durante oito anos no curso de
Odontologia da Funorte e se aposentou aos 70 anos de idade.
As inscrições podem ser feitas na
Funorte campus JK e campus
Amazonas, com os alunos do NAE e
voluntários. O investimento é de R$
40,00, com direito a certiﬁcado de
20h.
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Acadêmicos realizam
eletrocardiogramas gratuitos
aos nais de semana

Professor Kléber Souza ao centro
da foto com acadêmicos do curso

O Grupo de Engenharia Biomédica
Aplicada – GEBA das Faculdades Funorte,
sob a orientação do professor Kléber Souza
e equipe médica do PSE de Montes Claros,
realiza exames de eletrocardiograma – ECG
em pacientes carentes.
O projeto do GEBA surgiu durante uma
visita dos acadêmicos da Engenharia
Biomédica ao Pronto Atendimento Municipal
Alpheu de Quadros para conhecerem o serviço de telemedicina.
Segundo Kléber Souza, durante a visita
eles perceberam que aparelhos de ECG não
eram utilizados aos ﬁnais de semana, e que
os pacientes esperavam muito para realizar
esse exame. Ao analisar que eles tinham
como recurso a tecnologia e a disponibilidade dos estudantes de engenharia biomédica, resolveram se mobilizar para levar até
aos bairros os aparelhos que ﬁcavam ociosos. Ao mesmo tempo, facilitaria a vida de
muitos usuários já que eles não precisariam
se deslocar para fazer o exame no Hospital
Alpheu de Quadros. Pouparia tempo e
dinheiro, uma vez muitos pacientes teriam
que pegar duas conduções para cada deslocamento.
“Um usuário do SUS que pegue dois ônibus para se deslocar ao Alpheu de Quadros
gasta R$ 9,20. Já a tecnologia com um notebook e um modem 3G pode ser levada a qualquer lugar de Montes Claros”, pontuou.
Kleber Souza aﬁrma ainda que: “A telemedicina é uma tecnologia que possibilita
Postos Remotos, afastados entre si e não
conectados por uma rede local, que realizam
exames de ECG e que dependem de uma
Central de Laudos, em outro local, a realização de laudos e diagnósticos através de
conexões com a internet. Os acadêmicos
montam esses equipamentos e analisam os
laudos. Os pacientes são encaminhados
através da Secretaria de Saúde de Montes
claros, que vai abrir suas unidades de saúde
aos sábados para realizarmos os exames”,
explicou.
O projeto já fez atendimento nos bairros:
Vilage do Lago, Novo Delﬁno e Vila São
Francisco de Assis, sempre aos ﬁnais de
semana e feriados no horário de 7h à 12h.
Em média 30 pessoas são atendidas por
ação. Os atendimentos nos bairros são deﬁnidos pela Secretária de Saúde de Montes
Claros.
O Geba pretende estender o projeto para
outros cursos da Funorte. Em 2014 a meta é
fazer atendimentos na zona rural de Montes
Claros.
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Feira de Empreendedorismo surpreende com criatividade

A Feira de Empreendedorismo 2013
realizada no último dia 18, no auditório
do Gold Eventos, contou com criação e
exposição de 13 produtos. Acadêmicos
do 4° e 5° períodos do curso de
Administração criaram novos produtos,
não existentes no mercado, e que
posteriormente podem ser lançados e
comercializados.
A realização do evento faz parte da
disciplina Marketing I e II do curso de
Administração onde os trabalhos são
avaliados e podem receber incentivos
para fabricação e comercialização. O que
não faltou foi a criatividade dos acadêmicos em criar uma marca, banners dos
produtos, projetos visuais e grácos,
modelos reais de alguns itens expostos
criados por eles mesmos:
1° - Biometro Card: é um cartão para
assistir jogos sendo ele individual e
intransferível. A intenção é combater os
cambistas e ingressos falsicados, dar
segurança às pessoas pois além de passar
o cartão é também ter a biometria
colhida.
2° - Consultor de Construção: é um
site onde são divulgadas informações de
prestação de serviços na área de construção civil, cotação de orçamentos,
promoções de lojas e saldo de material, e
ainda disponibilizador de catálogos.
3° - Mochila com Led Interno: Objeto
para quem vai acampar onde o led que há
dentro da mochila ajuda a encontrar
objetos dentro da bolsa. O material da
mochila é de algodão encerado para não
deixar ltrar água.
4° - Doser Free: é um conta-gotas para
decientes visuais com uma placa
programada que emite um som, dizendo

a quantidade de medicamento colocada.
Pode ser programada em ml ou gotas. A
sustentabilidade e inclusão social foram
os fatores determinantes na criação deste
produto.
5° - Look Diferente; é uma roupa com
um zíper ao meio e que pode ser usada de
quatro formas: como macaquinho,
vestido, conjunto saia e blusa e conjunto
blusa e short.
6° - Sandal Top Colors: uma sandália
única que pode ser 3 em uma. Você pode
mudar a frente da sandália em três cores.
Ideal para ser usada de uma forma
durante o trabalho e de outra em uma
festa após o trabalho.
7° - Predator 360°: é uma luva voltada
para o público de musculação, com tecido
anti-bacteriano, anti-aderente e que
previne lesões no pulso com faixa de
preço abaixo das que já possuem no
mercado.
8° - Suporte de água para motos:
suporte para carregar água em motocicletas podendo ser colocado no guidon, nas
canelas da moto ou próximo do retrovisor.

fundo da mesma irão promover resfriamento abaixo de zero conservando o
produto estocado ate 24 horas. Não há
custo de energia, bateria ou pilha.
12° - Legs Rest: é um aparelho de
descanso para as pernas evitando dores e
câimbras podendo ser ajustável.
13° - Suporte para Vara de Pesca: é
uma vara de custo acessível, simples
manejo e que quando o peixe for
capturado, estabelece uma garantia de
não quebrar a vara, pois a mola do
produto esraria em ação por ser exível.
Para Giovani Simões, acadêmico do 6°
período, a feira enriquece o currículo dos
acadêmicos, pois o produto criado
poderá posteriormente ser comercializado e patenteado por alguma grande
empresa no futuro.
A feira encerrou na ultima terça, 19
com palestra de Erasmo Vieira do SEBRAE
MG com tema: “Empreendedor com
Sucesso”.

9° - Card Unifácil: é um cartão que faz
a unicação da carteirinha universitária
agregando valores de cartão de crédito,
débito e descontos promocionais.
10° - Universal Face Mode: é um GPS
integrado que vai dar a distância e
localização do destino proposto. Quando
houver atraso na chegada, cinco pessoas
integradas receberão uma sms com local
onde ainda me encontro e local onde eu
deveria chegar.
11° - Garrafa Endotérmica: é uma
garrafa ideal para transportar insulina
onde ragentes químicos alojados ao
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