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Acadêmicas de Nutrição participam
de Congresso em Ouro Preto

Alunos do curso de Ciências
Biológicas realizam saída de campo

As acadêmicas Luana Lemos Leão, Kátia Francielly
Bezerra e Andrea Carvalho participaram do "II Congresso
Nacional de Alimentos e Nutrição (CONAN) e V Congresso
Mineiro de Alimentação e Nutrição (COMAN)", realizado
na cidade de Ouro Preto/MG.
O evento aconteceu de 31 de março a 4 de abril. As estudantes apresentaram trabalhos cientícos desenvolvidos
sob orientação das professoras Lucinéia de Pinho e
Wanessa Casteluber Lopes, do curso de Nutrição Funorte,
campus Fasi.

Foi realizada no último dia 29 e 30 de Março, uma saída
de campo com os alunos do 3º e 5º período do curso de
Ciências Biológicas, na comunidade de Campos Elízio,
zona rural de Montes Claros.
Os alunos orientados pelos professores José Bento,
Pablo Moreno e Suerlani Moreira realizaram práticas relacionadas às disciplinas de zoologia, ecologia de comunidades e organograa. Na oportunidade foram realizadas
coletas de material vegetal para posterior herborização,
além de capturas de insetos e montagem de armadilhas.

Acadêmica Funorte fará intercâmbio
através do Programa Ciência Sem Fronteiras
Acadêmica do
8° período de
Odontologia da
Fu n o r t e , C a r l a
Carneiro Soares
Macedo, acaba
de ser selecionada para participar
do programa do
Governo Federal Ciência sem Fronteira.
O Ciência sem Fronteira é um projeto
que busca promover a consolidação,
expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional.
O objetivo do projeto, segundo o
Governo Federal, prevê a utilização de
até 101 mil bolsas em quatro anos para
promover intercâmbio, de forma que
alunos de graduação e pós-graduação
façam estágio no exterior com a nalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação. Além disso, busca
atrair pesquisadores do exterior que queiram se xar no Brasil ou estabelecer
parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias denidas no
Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas
recebam treinamento especializado no
exterior.

A estudante montesclarense, de 23
anos, diz que cou sabendo do projeto
através da internet, nos sites vinculados
à pesquisa cientíca brasileira: CAPES e
Cnpq. A escolha pela Odontologia deuse pela anidade com a área de Ciências
Biológicas e da Saúde, além da inuência familiar já que possui duas irmãs que
se formaram na área.
Para ser aprovada no projeto, Carla
participou de várias etapas, bastante
concorridas (com todo o Brasil) e bem
demoradas. “Da inscrição até o resultado com as alocações nas universidades
foram quase 6 meses. Se você tem certeza que se encaixa nos requisitos, deve
manter a calma, car atento aos prazos
e centrar no seu objetivo, pensando que
todo o processo é um investimento para
o seu futuro, uma grande oportunidade”, diz a estudante.
A acadêmica irá para Western
Kentucky University (WKU), na cidade de
Bowling Green, estado de Kentucky nos
Estados Unidos, no qual cará durante
13 meses.
De acordo com Carla: “primeiramente terei 1 mês de aperfeiçoamento em
inglês com o programa ESLI (English as a
Second Language International) da universidade WKU, e seguirei mais 12 meses
de atividades acadêmicas e pesquisa”.
As expectativas para este novo desa-

o são grandes, mas a acadêmica está
muito conante. “É uma oportunidade
única. Só o intercâmbio em si já soma
como uma grande experiência de vida. A
WKU é uma excelente universidade, de
renome em pesquisa internacional, com
alunos de mais de 46 países diferentes.
Espero poder aproveitar tudo ao máximo”.
Para Carla, esta experiência será
muito enriquecedora para sua vida de
uma forma geral. “Será importante
tanto no aspecto pessoal, com toda a
experiência de vida de um intercâmbio,
quanto prossional, com a uência em
outro idioma e bolsa de estudos e pesquisa em uma instituição de ensino superior estrangeira, que contam muito no
currículo, além de poder criar vínculos
com prossionais da minha área”.
A estudante ainda arma que o ensino da Funorte corroborou para essa
aprovação, já que a instituição tem um
bom ensino, que soma-se a qualidade
do corpo docente e ao interesse dos alunos.
Para o futuro Carla pretende depois
de formada seguir a carreira acadêmica.
“O intercâmbio me ajudará bastante,
além de me especializar em algumas
áreas da Odontologia”.
As aulas da acadêmica iniciam-se no
dia 16 de junho.
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Semana Integrada de Atividades Acadêmico-Prossionais
mobiliza cursos de várias áreas da Funorte

Uma sexta-feira, 4 de abril, movimentada para os acadêmicos dos cursos de Administração, Direito e
Farmácia das Faculdades Funorte / Fasi
no segundo dia do SIAP – Semana
Integrada de Atividades Acadêmico
Prossionais.
Formam debatidos diversos temas
ligados aos novos desaos e tendências para a prestação dos serviços em
cada prossão. Palestras, debates e
workshops tiveram como temas centrais: as novas tecnologias e a humanização, conceitos que estão em questão para a capacitação dos novos prossionais.
O Curso de Administração da
Funorte teve seu encontro marcado no
Auditório do Colégio Indyu. O espaço
cou tomado por acadêmicos que
acompanharam a palestra do
Professor Mestre Emerson Araújo que
abordou o tema: Criando negócios na
internet - da ideia ao investidor.
O Professor Emerson Araújo apresentou aos futuros prossionais da
Administração o caminho por onde o
empreendedor digital passa, desde o
surgimento da idéia, a busca por parcerias, e como lançar o negócio no
ambiente virtual até chegar aos clientes. O evento também contou com a
participação de alunos que estudaram
na Funorte e que hoje já estão atuando
no mercado de trabalho. Eles também
tiveram a oportunidade de mostrar os
segredos da prossão.
Roberto Douglas, acadêmico do 2º
período de Administração é um dos
organizadores do encontro. Ele destacou a troca de experiência entre os acadêmicos e prossionais que estudaram
na Funorte. Para o estudante, é um
sinal do que poderemos encontrar em

nossa futura prossão. “Isso faz com
que tenhamos mais segurança na prestação dos serviços,”ressaltou.
Humanização
O Espaço de Eventos Gold contou
com a presença dos acadêmicos do
Curso de Farmácia da Funorte/Fasi que
debateram os desaos da assistência
farmacêutica no âmbito do sistema
único de saúde: o acesso, humanização e o uso racional de medicamentos.
Segundo uma das palestrantes, a especialista na área da saúde Bianca
Montalvão Santana, o encontro é uma
oportunidade de mostrar aos acadêmicos do curso de Farmácia que a atenção ao paciente vai muito mais além
do que a informação simples sobre o
remédio a ser tomado. “É preciso que
façamos com que os pacientes tenham
a atenção precisa, de forma que o mesmo, não deixe de dar continuidade ao
tratamento estabelecido”, revelou.
No Auditório da Faculdade de
Direito da Funorte, no Campus São
Norberto, os estudantes assistiram a
palestra: Processo Judicial Eletrônico e
Modernização da Justiça do Trabalho
com o palestrante: Sergio Mourão de
Britto que falou sobre as mudanças
que ocorrerão em curto prazo, e a
exclusão do papel para a entrada dos
meios tecnológicos. Outra questão
importante abordada pelo palestrante, está ligada ao formalismo que dará
lugar a humanização, principalmente
na justiça trabalhista, onde são discutidos direitos sociais do trabalhador relacionados à própria subsistência. “A
ideia de humanização ganha muito
mais força para buscar a justiça nas
decisões. Aproxima. Aproxima a justiça ao trabalhador dos seus próprios
direitos”, destacou.

O Acadêmico de Direito Andersom
Barros de Britto, do 10º período noturno, comentou a importância do evento: “é uma ferramenta que nos permite
termos informações atualizadas das
mudanças que estão sendo implementadas no âmbito jurídico. Mudanças
que irão agilizar a tramitação processual, permitindo o acesso fácil da população. No caso da justiça do trabalho, a
implementação está por acontecer, e
na faculdade, não tivemos a oportunidade de cursar esse tipo de matéria,
pois se trata de uma inovação no processo judicial. Portanto, um evento
dessa magnitude, permite que tenhamos as informações sobre as tendências e manuseio práticos das ferramentas que estão sendo disponibilizadas
aos advogados e a sociedade”.
Para Erikson Rodrigo Magalhães,
estudante do 6 º período de Direito
noturno, a introdução da humanização no atendimento judiciário é uma
maneira de fortalecer o que a constituição garante. “A igualdade das pessoas
é garantida pela constituição. E daqui
pra frente, com o fortalecimento do
conceito de humanização na prestação dos nossos serviços, passamos a
compreender que por trás dos nossos
ternos, existe também um ser humano”.
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SIAP: “Atuação da Fonoaudiologia
na rede municipal de ensino"

Medicina Veterinária discute prevenção
e controle de acidentes ofídicos

Com uma visão empreendedora e atualizada sobre o
mercado de trabalho, o fonoaudiólogo Rivaldo Henrique
Teles Oliveira, especialista em Audiologia e Fonoaudiologia
da rede municipal de ensino, da cidade de Várzea da
Palma, mostrou aos acadêmicos diversas possibilidades de
atuação do fonoaudiólogo na rede municipal de ensino.
A palestra foi proferida durante a Semana Integrada de
Atividades Acadêmicos Prossionais - SIAP. No mesmo
evento, foi debatido com os participantes as diversas formas de como "abrir portas" no mercado de trabalho na
área de fonoaudiologia. Para Rivaldo, o interesse dos alunos em buscar oportunidades futuras no mercado de trabalho faz com que eventos como a SIAP, se tornem a cada
ano mais atraentes aos olhos dos participantes.

Durante a SIAP 2014, o curso de Medicina
Veterinária levou para seus alunos a palestra: "Acidentes ofídicos em Medicina Veterinária: prevenção e controle". O tema foi abordado pela professora Neide
Judith Faria de Oliveira. “O tema proposto teve um
duplo propósito: alertar os alunos em relação ao tratamento dos animais quando forem atacados, e ao risco
que os prossionais estão correndo em trabalhar em
áreas com incidência de ataque de cobras. Outro ponto
importante foi instruir os alunos em serem multiplicadores dessas informações, quando forem trabalhar em
áreas que podem ser atacados. A palestra aconteceu na
sexta-feira, 4 de abril, no campus JK Funorte.

Curso de Administração realiza atividades durante SIAP
Como parte dos eventos da Semana
Integrada de Atividades AcadêmicoProssionais (SIAP) do curso de
Administração da Funorte, ocorreu no
dia 04, no auditório do Colégio Indyu,
palestra proferida pelo professor
Emerson César Lemos Araújo sobre o
tema: "Criando Negócios na Internet: da
Ideia ao Investidor".
Emerson citou experiências próprias
com as quais teve que lidar para conseguir criar um empreendimento pelo
meio digital, o qual que superar inúmeros obstáculos.
Após a palestra, foi realizado um "coffee
break". Logo depois, teve início uma mesa de
debates sobre o tema: "O Mercado de
Trabalho para os Administradores da
Funorte".
Os debates foram mediados pelo docente
Paulo de Tarso Ramos, coordenador do curso
de Administração, e contou com a participação dos seguintes ex-alunos de Administração
da Funorte: Ivonei Trezena Silveira (da 1ª
turma do curso de Administração), Fábio
Gonçalves Soares (2ª turma), Marcos Antônio
de Mendonça (4ª turma), Wilian Toneli da
Silva (5ª turma), Leonardo Tadeu Almeida (6ª
turma), Amoaci Alves da Cruz (7ª turma) e
Elaine Beatriz da Silva Azevedo e Kely Ariane
Silva Fernandes (ambas da 9ª turma).
Todos os oito egressos do curso tiveram a
oportunidade de falar para os atuais discentes
sobre suas experiências antes da graduação e
seu crescimento prossional após receberem
o merecido diploma, crescimento este, conquistado graças ao esforço pessoal de cada
um e aos conhecimentos adquiridos durante
sua vida acadêmica na Funorte.

Os trabalhos foram encerrados com o
agradecimento do coordenador Marcus
Gonçalves Caldeira, que falou do empenho e
participação de todos, particularmente dos
ex-alunos da Funorte.
Para o Diretor Administrativo da rede
Soebras, Ivoney Trezena, que participou dos
debates como ex-aluno, o convite para participar do evento foi muito importante e construtivo. “Me senti lisonjeado pelo convite para
participar do SIAP - Curso de Administração.
Espero que tenha contribuído com o mínimo
para a formação dos discentes nas questões
prossional e pessoal. Quando testemunhei
sobre as diculdades que passei enquanto
estudante, foi com objetivo de expor que,
independente do grau de diculdade, nunca
podemos nos permitir de não continuar na
luta dos nossos sonhos, e que enquanto alunos precisamos compreender e sermos sensatos quanto ao posicionamento dos professores. Quando um Professor é ' pulso rme' com
o aluno, ele não está sendo carrasco, mas está
contribuindo para sua formação”, arma
Trezena.

De acordo com o coordenador do
curso de Administração Paulo Ramos, os
eventos do SIAP foram conduzidos
pelos alunos do 2º período do curso,
que na oportunidade demonstraram
planejamento, espírito de equipe, dedicação e capacidade de trabalho, características imprescindíveis para o futuro
administrador.
O também coordenador, Marcus
Caldeira, explicou que o curso de
Administração realizou ainda, no dia 05,
algumas atividades no Campus
Amazonas, no horário de 8 às 12h.
Dentre as ações realizadas estavam:
• Consultorias para estudantes com orientações para elaboração de currículos e dicas
para entrevistas de emprego. As atividades
foram realizadas por acadêmicos do 2º período do curso de Administração a favor de estudantes de escolas de ensino médio localizadas
nas imediações do Campus Amazonas (Grande Santos Reis, Distrito Industrial e bairro
Amazonas).
• Consultorias e orientações para criação
de empresas e alavancagem de negócios para
micro e pequenas empresas. As atividades
foram realizadas pelos professores Emerson
Araújo e Frederico Bida e direcionadas para
empreendedores e empresários locais.
“Os participantes agradeceram a oportunidade e parabenizaram a Instituição pela brilhante iniciativa. Ao nal dos trabalhos os
professores avaliaram de forma positiva a
experiência e decidiram apresentar à
Coordenação do Curso uma proposta para
aplicar com frequência a atividade em formato de Projeto de Extensão”, ressalta Caldeira.
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Dia do Jornalista é comemorado na Funorte

Acadêmicos do curso de Comunicação Social – Jornalismo comemoraram
na última segunda-feira (7), o dia do Jornalista. O evento é uma atividade extracurricular da disciplina de Organização
de Eventos e Cerimonial, ministrada pela
professora Ana Carolina Barbosa Rametta. Os alunos planejaram, organizaram e
executaram o evento de acordo com o
aprendizado em sala de aula.
O evento contou com programação
especial, na qual teve a presença dos
assessores de comunicação, Wesley Gon-

çalves da Master Cabo, Ulisses Vasconcelos do banco do Nordeste; Ana Maria
Babosa do clube Max Min, o repórter da
Inter TV Grande Minas, Délio Pinheiro e a
jornalista Helen Santos.
O acontecimento contou com debate, exposições de trabalhos acadêmicos
de egressos da Funorte, com destaque
para o ensaio fotográco sobre "Marginalidade", e lançamento da revista "Síntese". Durante as discussões, foram lembrados assuntos de repercussão na mídia
nacional como, por exemplo, o rato na
Coca Cola, no qual os jornalistas e assessores deram a opinião sobre a atuação
do prossional do jornalismo em cada
caso. O evento foi aberto a perguntas
dando oportunidade aos alunos questionar e debater os assuntos com os prossionais.
O acadêmico do 6° período e um dos

organizadores, Victor Michel, relata a
experiência. “Esse evento é de grande
valor, pois nós alunos aprendemos na
prática, como é desenvolver um evento,
seja ele de grande ou pequeno porte. A
professora Ana Carolina, nos direcionou
como uma assessoria deve atuar em uma
harmonia com os demais, sejam eles nossos clientes, empregados e etc.”.
O 7 de abril foi escolhido como dia do
Jornalista em homenagem a Giovani
Batista Líbero Badaró, defensor da liberdade de imprensa, assassinado em 1930.

Eu sou FUNORTE: Ellen Aparecida Guimarães Bezerra
Egressa da instituição obtém sucesso no mercado de trabalho
A Soebras/Funorte é uma das maiores
redes de ensino de Minas Gerais, presente em diversos estados brasileiros com
cursos de graduação e pós-graduação.
Responsável pela formação de milhares
de prossionais nas diversas áreas do
conhecimento, ela vem consolidando
seu papel social preparando homens e
mulheres para exercerem com qualidade
sua prossão. Prova disso é o sucesso dos
egressos da instituição, que hoje estão
com suas carreiras consolidadas no mercado de trabalho.
O Jornal O
Norte publicará
semanalmente
histórias de exalunos que através do curso
superior tiveram
sua vida transformada. Nesta
edição, a entre-

vistada é a biomédica Ellen Aparecida
Guimarães Bezerra.
“Ser biomédica veio do sangue”. Esta
frase é da egressa do curso de
Biomedicina das Faculdades Funorte,
Ellen Aparecida Guimarães Bezerra, que
hoje trabalha no Hemocentro Regional
de Montes Claros – HEMOMINAS, e é responsável pela gestão interna da qualidade do laboratório Labonorte.
Ellen concluiu sua graduação em
2010 e fez especialização em
Hematologia Avançada na Universidade
de São José do Rio Preto- SP. Segundo a
prossional, o sonho de se tornar uma
biomédica veio desde criança. “Eu cresci
vendo meu pai trabalhar no seu laboratório, ele era bioquímico e sempre achei
fascinante atuar com microscopia, além
disso, pesquisei e descobri a vasta área
de atuação da prossão. Escolhi estudar
na Funorte por acreditar que era o
melhor curso de Biomedicina na cidade e

tive a certeza disso”, arma.
O primeiro estágio da biomédica foi
no Laboratório do Hospital Aroldo
Tourinho, no qual foi contratada e cou
por três anos. Ellen relata a importância
dessa experiência: “O estágio é fundamental para formação do prossional,
pois é através dele que conseguimos colocar em prática o que aprendemos na teoria”.
“O grande diferencial da Funorte é a
qualidade do estágio acadêmico que realizamos na própria instituição e do apoio
que temos dos professores após concluirmos a graduação em especial Fabricio
Monteiro e Karina. O curso de
Biomedicina possui uma área de atuação
muito ampla. Para os que estão ingressando no curso, não quem restritos a
área de análises clínicas, pois a
Biomedicina oferece ao prossional um
leque de opções no quesito área de atuação”, conclui Ellen.

SIAP discute inserção do cirurgião dentista no mercado de trabalho

Com o tema: “Importância do especialista na formação
generalista”, a professora e dentista Aline Soares Figueiredo
proferiu palestra dentro da SIAP 2014. Ela discutiu a inserção
do cirurgião dentista no mercado de trabalho.
Para o acadêmico Antonio Carlos, do 6° período de Odonto-

logia Funorte, a palestra foi enriquecedora, pois lhe proporcionou uma visão mais ampla do funcionamento do Centro de
Especialidades Odontológicas à atenção secundária e terciária (
CEO), teve uma ideia de como direcionar seu futuro prossional e uma noção do funcionamento do SUS e do sistema particular.
Ainda palestraram o professor e coordenador do curso de
Odontologia Altair Soares, que falou sobre “Clareamento dental: estética e Cosmética”, em que abordou a Odontologia
daqui a 20 anos; professora Cibele Aquino Nascimento que
falou sobre: “Lesões corporais cancerígenas"; e o professor Castelo Cidade que nalizou os trabalhos da sexta-feira, 04 de
abril, na área de odontologia com a palestra:“Odontologia Hospitalar: uma realidade”.
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Caravana da Educação Funorte leva
Ação Saúde para a Escola Estadual

Serviço de Atendimento ao Estudante
da Funorte (SAE) será reestruturado

No sábado, 12 de abril, a Funorte participou do evento
“Família na Escola”, que foi realizado na Escola Doutor
Augusto Veloso e contou com a participação de pais, professores e alunos. Através da Caravana da Educação, a
Funorte levou atendimentos na área da saúde.
Participaram do evento, os cursos de Medicina, Estética
e Cosmética, Biomedicina, Farmácia e Educação Física que
realizaram diversas atividades e atendimentos como consultas, tipagem sanguínea, glicemia, limpeza de pele, aferição de pressão, recreação, ocinas de crochê, confecção
de pipas e calendários.
A Funorte, através de seus cursos, vem conrmando
seu compromisso social desde sua fundação. O Projeto
Caravana da Educação, que visita escolas municipais e estaduais desde 2009, tem como objetivo aproximar a
Faculdade da Comunidade, através da prestação de serviços na área social e da saúde. Neste mês de abril, mais duas
escolas receberão a visita da Caravana.

No sábado, 12 de abril, aconteceu no campus São Luís
Funorte, reunião com os colaboradores do SAE da Rede
Soebras/Funorte, da cidade de Montes Claros. O evento foi
coordenado pelo diretor administrativo Ivoney Trezena,
diretor de qualidade Pedro Almeida e diretora acadêmica
Thalita Pimentel.
A proposta, segundo Trezena, é que os encontros do
setor aconteçam a cada 15 dias, já que o SAE está passando
por uma reestruturação. A reunião do dia 12 foi direcionada a assuntos referentes a secretaria acadêmica, na qual foi
apresentado um novo modelo de gestão de SAE, reestruturação de todas as equipes e nova divisão de trabalhos.
No próximo dia 22, a reunião envolverá os SAEs de
Montes Claros, Janaúba e Januária para apresentar cronograma de treinamento, qualicação do nanceiro, parte
pedagógica e reunião com coordenadores de curso para
que haja uma integração entre todos os setores da Rede de
ensino.

Fasi reúne calouros e apresenta instituição

A gestora do campus Fasi, Sabrina
Gonçalves, em parceria com as coordenações de laboratório, biblioteca e
assistentes administrativo-pedagógica
organizaram no período de 10 a 12 de
março, no auditório da instituição, um
encontro para apresentação de normas e rotinas da IES – Campus Fasi aos
calouros dos cursos de Biomedicina,
Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,

Nutrição e Psicologia, dos turnos matutino, vespertino e noturno.
Nas reuniões, a coordenadora de
laboratório, Flávia Edilene Fagundes,
apresentou o potencial de cada laboratório, bem como as regras de biossegurança, além de frisar a oportunidade
que os acadêmicos têm de serem monitores dos laboratórios a partir do 2º
período de curso. A bibliotecária, Gisélia Maria Oliveira, apresentou o siste-

ma de empréstimo / renovação / devolução de livros e como consultar o acervo de livros da IES. Ressaltou ainda, a
comodidade do acadêmico em fazer
empréstimo de livros em qualquer unidade da rede. As assistentes administrativo-pedagógica, Alessandra e Juliana, apresentaram o manual do acadêmico e reforçaram pontos importantes
como requerimentos, prova nal, atestado, frequência e também a ideia de
rede, ou seja, qualquer assunto pode
ser resolvido em todos os campi.
Foram dadas as boas-vindas ao corpo
discente e explanadas informações
sobre o corpo diretivo da IES, além de
apresentação das potencialidades dos
campi de Montes Claros, com ênfase
no Amazonas e Hospital das Clínicas
Mário Ribeiro. Os coordenadores Farley Eleandro (Biomedicina) e Ilana Gonçalves (Nutrição) estiveram presentes
nos encontros e também deram uma
palavra de boas-vindas e desejo de
sucesso a todos os calouros.
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Funorte realiza
16ª Corrida "Volta da Lagoa”

Acadêmicos do 3º período do curso de Educação Física da
Funorte realizarão no próximo sábado, 26, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação a 16ª Corrida Rústica
Escolar “Volta da Lagoa”.
A corrida está prevista para iniciar às 9 horas e tem como
objetivo estimular a prática da corrida nas aulas de Educação
Física e no cotidiano dos alunos, além de popularizar a prática do atletismo no meio escolar, tornando-o esporte de base
nas escolas.
Segundo um dos organizadores, o professor e coordenador de desenvolvimento de projetos do Programa Mais
Educação Escola em Tempo Integral, Walter Moura, “esse
tipo de evento é muito importante para o desenvolvimento
das crianças, uma vez que a promoção e o incentivo da prática regular de atividades físicas estão intimamente relacionados com a promoção da saúde e qualidade de vida dos indivíduos”.
A 16ª Corrida Rústica Escolar “Volta da Lagoa” é uma competição esportiva aberta à participação de alunos/atletas
regularmente inscrito nos ensinos Fundamental e Médio das
escolas públicas e particulares de Montes Claros e região.
Poderão participar da competição alunos com idade igual ou
superior a 10 anos, que deverão estar autorizados pelos pais
ou responsáveis. (Com informações da Ascom/Prefeitura)

Disfunções Lombares é
tema de palestra no SIAP

O professor mestre Rafael Freire ministrou palestra no
último dia 05 de abril, no auditório da Amams sobre o
tema: “Terapia Manual aplicada às disfunções lombares e
sacro-ilíacas” para alunos de curso de Fisioterapia Funorte.
O docente fez uma abordagem falando dos conceitos,
tratamentos, riscos e dos músculos associados em relação
à terapia manual aplicada a estas disfunções. O acadêmico
Adson Nascimento, estudante do 5° período de
Fisioterapia, revelou que a Semana Integrada de Atividades
Acadêmicos Prossionais - SIAP é importante porque traz
vários temas relacionados a diversas áreas do conhecimento, no nosso caso a palestra na área de saúde foi muito enriquecedora. "Não sabia que poderiam ter tantas disfunções
relacionadas à esta articulação e o quanto poderiam afetar
vários segmentos corporais”,disse o estudante.

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte
Januária - 18/07/14
Montes Claros - 25/07/14
Janaúba - 26/07/14
Mais informações ou dúvidas entrar em contato com a
Assessoria de Comunicação (ASCOM)
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215

Fonoaudiólogos realizam Semana da voz
Em comemoração ao Dia Mundial da Voz, foi realizada nos dias
14 a 16 de abril uma séria de eventos relacionados a campanha de
prevenção da voz. No dia 14, acadêmicos do curso de Fonoaudiologia da Funorte, campus Fasi,
zeram uma recepção aos demais
alunos divulgando a campanha
através de folders e show musical
da dupla Fabiana Lima e Bruno.
No dia 15, terça-feira, houve
mais distribuição de folders para
a comunidade em pontos estratégicos: Ibituruna Shopping Center, Colégio Indyu, Centro Cultural Hermes de
Paula, Colégio Sólido, Colégio Biotécnico e vários outros lugares. Ao todo
foram distribuídos 4000 folders informativos sobre os cuidados e importân-

cia da voz.
No dia 16 de abril, quarta-feira, os
trabalhos foram encerrados com duas
importantes palestras direcionadas
aos acadêmicos do curso de Fonoaudiologia e pessoas da comunidade. A pri-

meira foi ministrada por Gracielle
Ferreira que é fonoaudióloga, cantora e egressa da Funorte, com
tema “Seja amigo da sua voz”. E
logo em seguida, “Interface Otorrinolaringologia X Fonoaudiologia no tratamento da voz”, com a
otorrinolaringologista Ana Paula
Marques.
De acordo com Lílian Melo,
professora do curso de Fonoaudiologia Funorte, o objetivo principal da Semana Mundial da Voz foi
conscientizar a população sobre a
importância, bem como estar atento
aos sintomas que favorecem diagnóstico das doenças da voz. Para ela, a surpresa maior foi o interesse das pessoas
em pedirem informação sobre como
manter a saúde da voz.
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