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Funorte realiza atendimentos na Ação Cívico-Social
Evento oferece atendimento e orientações gratuitas à população
Foi realizado de 9 a 12 de
setembro, a segunda Ação Cívico Social (Aciso) do ano, pelo
nono ano consecutivo.
Desta vez, em comemoração à Semana da Pátria. O evento é realizado com o apoio de
entidades públicas e privadas,
como a Prefeitura Municipal de
Montes Claros, Secretaria Municipal de Saúde, o 55° Batalhão
de Infantaria e as Faculdades
Funorte, entre diversas outras.
Serão oferecidos serviços
de avaliação de glicose, aferição de pressão, identificação
de índice de massa corporal (IMC),
exame de otoscopia, orientação médica,
identificação de tipo sanguíneo, informações sobre direito da família, prevenção à hipertensão arterial, vacinações e
serviços sociais, como assistência jurídica
e emissão de senhas para confecção da
primeira carteira de identidade.
De acordo com o Coronel Rubens, do
55° Batalhão de Infantaria, o objetivo da
ação é oferecer serviços aos cidadãos de
baixa renda do município, sem custos
para a população. “A importância do
evento é que atinge aquelas camadas
mais baixas da sociedade, que não possuem recursos financeiros para procurar
serviços especializados”, disse o coronel.
O Coronel Rubens disse ainda que
prevê aumento no número de atendimentos. “A cada ação que realizamos, o

público vem aumentando sua presença.
Na última, cerca de 8,5mil pessoas passaram pela Ação Cívico-Social. Creio que
chegaremos a um número maior este
ano”, ponderou.
Estavam também presentes na abertura do evento a banda da Polícia Militar
do estado de Minas Gerais, que fez as
honras no hasteamento da Bandeira Nacional, e autoridades da área da saúde,
que prestigiaram e elogiaram o evento.
O coordenador do curso Técnico em
Enfermagem do Colégio Indyu, Mozer
Araújo, falou sobre a importância da
ação: “Ao desenvolver esse projeto, a
gente tem por intuito principal detectar
algumas doenças crônicas degenerativas, principalmente hipertensão e diabetes, que são doenças que se não tratadas
a tempo, podem, consequentemente,

comprometer muito a vida do
paciente, inclusive levando a
óbito”, atentou.
Sobre os serviços prestados
e os benefícios à população:
“Hoje aqui, a gente está realizando teste de glicemia capilar,
para avaliar a concentração de
glicose sanguínea referente a
um paciente”, disse ele, “e também avaliando a pressão arterial, para avaliarmos a qualidade
dos batimentos cardíacos e o
funcionamento cardíaco do
paciente. A gente tem prestado
uma assistência sempre de qualidade e a população tem saído daqui
satisfeita”, finalizou.
Os cidadãos que se beneficiaram com
os atendimentos, também legitimaram a
eficiência dos serviços prestados. É o
caso do metalúrgico Cláudio Silva, que
realizou exames na tenda da Funorte:
“Sem dúvida, de muita importância (a
Aciso). Através não só dos exames, mas
também das orientações e dos cuidados
com a saúde. Um evento concentrado no
centro da cidade, onde a população
passa a todo o momento. As pessoas
estão resolvendo outros problemas e
aproveitam para fazer os seus exames
que, talvez no dia a dia, até passem despercebidos”, disse.
A Aciso foi até o dia 12, das 8h às
11h. O evento acontece na Praça Doutor
Carlos Versiani.

Acadêmicos de Pedagogia têm aula prática de anatomia humana
Para compreenderem
como funciona a anatomia e
fisiologia cardíaca, estudantes
do curso de Pedagogia das
Faculdades Funorte, durante a
disciplina de Fundamentos e
Metodologia do Ensino das
Ciências da Natureza, dissecaram um coração de boi. A disciplina é ministrada pela professora Mariângela Praes
Azevedo.
Segundo a professora,Mariângela
Praes Azevedo, o objetivo da aula é
colocar o aluno em contato direto
com o objeto de estudo, permitindo
assim a compreensão da importância
da "prática" no estudo das Ciências
Naturais. “A prática é de suma importância para a compreensão de processos e fenômenos. Vale lembrar
que a atividade prática deve, além de
permitir a aplicação da teoria estuda-

da, ser utilizada também como ponto
de partida para novos estudos. Ela
deve ser um meio e não um fim a conclusão dos estudos desenvolvidos”,
completa a professora.
O curso de Pedagogia da Funorte
busca uma vivência dos diferentes
recursos e metodologias que podem
ser utilizadas em sala de aula.
Aproximando o máximo da realidade
que os acadêmicos vivenciarão ao

longo de suas carreiras no
magistério. “Acredito no 'poder transformador da educação' à medida que seus futuros
educandos desenvolvam o
gosto pelo estudo e pela pesquisa”, afirma a professora
Mariângela.
“O curso de Pedagogia da
FUNORTE oferece ao pedagogo um repertório de informações e habilidades fundamentadas em princípios
preconizados
pelas Diretrizes Curriculares do curso
de Pedagogia. Nesta perspectiva
lança mão de metodologias ativas
onde a tríade ação-reflexão-ação
permeia todo o processo de formação, oferecendo uma verdadeira pluralidade de conhecimentos teóricos e
práticos para o exercício da profissão”, relata a coordenadora do curso
de Pedagogia, Rita Maciel.
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Funorte tem cursos estrelados por periódico

ADMINISTRAÇÃO • COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO
• EDUCAÇÃO FÍSICA • ENFERMAGEM • SERVIÇO SOCIAL

O Guia do Estudante (GE), publicação da Editora Abril divulgou a relação
de cursos de graduação que serão
estrelados na edição de 2015 do periódico, após avaliação em universidades
de todo o país.
As Faculdades Integradas do Norte
de Minas - Funorte possuem cinco cursos superiores com a avaliação de 3
estrelas. São eles: Administração,
Comunicação Social – Jornalismo, Educação Física, Enfermagem e Serviço
Social. O GE Profissões Vestibular
2015, passará a circular nas bancas a
partir do dia 10 de outubro.
Para o coordenador do curso de
Administração, Marcus Caldeira, o
Selo de Qualidade do Guia do Estudante Abril representa o reconhecimento
do valor do Curso de Administração da
FUNORTE. “Nosso curso tem como diferenciais: a qualidade de ensino, o profissionalismo e a competência do quadro docente e a proposta pedagógica
moderna em sintonia com as novas exigências do mercado de trabalho”.
Segundo o coordenador do Curso de
Comunicação Social – Jornalismo, Elpídio Rodrigues Rocha Neto, O reconhecimento confirma o bom trabalho realizado pela coordenação, professores,
funcionários e alunos pela valorização
e evolução qualitativa do curso. “É o
resultado de um trabalho constante

para superar as dificuldades e buscar
cada vez mais a melhoria do que é ensinado e desenvolvido nas salas de aula
e nos laboratórios da faculdade. Além
disso, O curso está sintonizado com as
exigências do Jornalismo atual e do
mercado de trabalho oferecendo uma
visão mais consciente do que o jornalista precisa conhecer e aplicar nas
diversas mídias”.
Ainda segundo Elpídio Rodrigues,
além das disciplinas de formação geral
(língua portuguesa, psicologia, filosofia, sociologia, etc.), o curso aborda a
perspectiva do trabalho em redação de
diversas mídias - rádio, TV, impresso e
internet - e em assessoria de imprensa/comunicação. “A matriz curricular
do curso traz disciplinas que evoluem
de forma complementar e gradativa
para uma formação crítica, cultural e
social do estudante. E o TCC, prioritariamente individual, é desenvolvido na
forma de Projeto Experimental, que
exige uma produção teórica associada
a um produto comunicacional concret o ” , c o m p l e t a o c o o r d e n a d o r.
De acordo com a coordenadora do
Curso de Serviço Social, Simone Gusmão, o reconhecimento do Guia do
Estudante agrega muito valor ao curso. “Esta é uma prova de que os investimentos estão gerando resultados. O
selo é um comprovante do crescimen-

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

to e desenvolvimento do curso. O
sucesso do curso de Serviço Social está
baseado no corpo docente extremamente qualificado, nas práticas de estágio, nas unidades que oferecem serviços a comunidade e aos projetos de
extensão e pesquisa”.
Para o coordenador do curso de
Educação Física, Paulo Eduardo Barros,
o reconhecimento demonstra que estamos desenvolvendo um projeto de
curso integrado às necessidades do
mercado. “A renovação da estrutura
curricular e do corpo docente conseguiu alavancar ações que produzem
efeitos positivos junto à sociedade.
Nosso diferencial está nas disciplinas
trabalhadas valorizando a formação
profissional inserindo o acadêmico no
mercado de trabalho desde o início do
curso, através de ações extensionistas
desenvolvidas pelos professores e
Núcleo de Extensão”.
A Funorte oferece os cursos de
Administração, Comunicação Social –
Jornalismo, Serviço Social no Campus
São Luís. Os três cursos tem duração de
quatro anos (8 períodos). Já o curso de
Educação Física é dividido em duas áreas, o Bacharelado (4 anos) e Licenciatura (3 anos), ambos são realizados no
Campus JK. O curso de Enfermagem
acontece nos Campi Fasi e JK e tem
duração de cinco anos (10 períodos).

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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Exposição de pássaros
marca Dia do Biólogo

Professores do PRONATEC
participam de PDD

Em comemoração ao Dia do Biólogo foi realizado no
campus Fasi, no dia 03 de setembro, palestra ministrada
pelo professor Santos Dangelo Neto, cujo tema foi: “Ave e
fauna: padrões de distribuição e conservação da avifauna
da cadeia do Espinhaço e áreas adjacentes”.
Alunos do curso de Medicina Veterinária fizeram exposição de aves e pássaros em gaiolas que são utilizadas para
reprodução e descanso. Segundo informações passadas
ao público, algumas das espécies expostas no evento são
raras e de origem internacional, porém, todas precisam de
registro para criação.
O curso de Ciências Biológicas da Funorte é realizado
no Campus FASI e tem duração de 4 anos (8 períodos). O
Biólogo é um profissional que pesquisa a origem, a evolução, a estrutura e o funcionamento dos seres vivos. Analisa
as relações entre os diversos seres e o meio ambiente. O
objetivo principal do curso de Ciências Biológicas da
Faculdade de Saúde Ibituruna é formar profissionais aptos
a aplicar seu conhecimento e as tecnologias disponíveis ao
uso racional e sustentável dos recursos naturais, associados à manutenção e equilíbrio dos ecossistemas, ao saneamento e à saúde pública, objetivando a preservação da
vida em todas as suas formas e manifestações. A FASI oferece o curso com ênfase na área Ambiental, mas com disciplinas que abrangem diversas áreas da Biologia, tais como:
Bioquímica, Botânica, Ecologia, Evolução, Fisiologia,
Genética, Imunologia, Microbiologia, Morfologia,
Parasitologia e Zoologia.

No dia 06 de setembro foi realizado no auditório Gabriel
Borges, do Campus São Norberto, o 1° Programa de Desenvolvimento Docente – PDD para os professores do
PRONATEC.
Estiveram presentes no evento a Diretora Acadêmica,
Thalita Nunes Pimentel, o Diretor Administrativo, Ivonei Trezena, o Gestor Administrativo do Campus JK e Diretor de
Qualidade, Pedro de Almeida Souza, além de assessoras de
ensino, coordenadores dos Cursos Técnicos dos Eixos Tecnológicos da área da Saúde e Infraestrutura, e diversos
docentes.
O PDD teve como foco principal fazer a interação entre
os professores e coordenadores, no qual teve na sua abertura com uma dinâmica da psicóloga Ana Cristina Martins.
Após a atividade, o Diretor de Qualidade, Pedro Almeida
apresentou aos presentes palestra sobre: “A Estrutura de
uma boa aula” e em seguida a Diretora Thalita Pimentel
debateu sobre “Didática da Educação Básica/Educacional
Profissional”. Após as apresentações foram entregues aos
participantes o Regulamento da Educação Profissional.
O PDD foi finalizado por Thalita Pimentel enfatizando a fala
do Educador Paulo Freire: “A Educação qualquer que seja
ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática, ou seja, a expressão essencial com a finalidade: EDUCAR
PARA O TRABALHO”.

Gestores de Saúde visitam Hospital das Clínicas
Foi realizada no dia 5 de
setembro, no Campus
Amazonas, a 87° Reunião da
Comissão de Inter Gestores
da Região Ampliada do
Norte de Minas – CIRA.
O evento que é realizado
mensalmente reúne todos os
secretários de saúde dos 86
m u n i c í p i o s
d a
Superintendência Regional
de Saúde de Montes Claros e
Governo de Minas Gerais. Além de
representantes de várias cidades, estava presente a Superintendente
Regional de Saúde de Montes Claros,
Olívia Pereira de Loiola.
De acordo com o gestor do campus Amazonas, Jonathan Rodrigues

um dos objetivos da reunião foi apresentar para os participantes o
Hospital das Clínicas Doutor Mário
Ribeiro da Silveira. “Após discutirmos
pontos importantes da comissão, os
gestores, conheceram as instalações
e a infra-estrutura do hospital, que já
possui 90% da construção pronta”.

• O Hospital das Clínicas é um
órgão complementar dos cursos da saúde da Funorte/Fasi
que desenvolve atividades de
ensino, pesquisa e extensão
ligadas a saúde. Ele presta serviço de assistência à saúde
desenvolvido por equipe
interdisciplinar nas áreas de
Medicina, Enfermagem,
Ps i c o l o g i a , F i s i o t e r a p i a ,
Fo n o a u d i o l o g i a , S e r v i ç o
Social, Odontologia, Biomedicina,
Farmácia, Nutrição, Engenharia
Biomédica e Gastronomia. O Hospital
presta serviços de forma humanizada
e é atualmente referência para o
município na área da saúde.
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Rede Soebras leva “Preservação da Água”
para desle de 7 de setembro

Em comemoração a Independência
do Brasil foi realizado no dia 7 de setembro , o tradicional Desfile Cívico Militar. O
evento que aconteceu na avenida Deputado Esteves Rodrigues celebra o 192°
aniversário da Independência do país.
Neste ano, o tema abordado foi a
“Água” com o intuito de conscientizar a
população sobre a importância de se preservar este recurso fundamental para a
vida humana.
Várias escolas municipais e estaduais
participaram do desfile, além de entidades como APAE, ADEMOC e a Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Exército.
A Rede Soebras estava representada no

desfile através das instituições: Funorte,
Fasi, Indyu e Ímpar, que juntas levaram
cerca de 400 componentes entre alunos
e professores.
Para a diretora do Ímpar – Escola de
Criança, Fernanda Tavares Castilho, o desfile é um momento muito importante
para as crianças, pois além de socializar
com outros estudantes, elas aprendem o
significado da pátria. “Além disso, o evento visa incentivar a questão cívica e neste
ano, em especial, preservar a água, suas
fontes e a fauna. Assim, desde cedo nossos alunos já aprendem a serem cidadãos”.
O Colégio Indyu levou para a avenida
os alunos do ensino fundamental, médio
e Técnico de Enfermagem e a tradicional
fanfarra, típica atração do desfile. O professor do colégio, Luciano de Jesus foi o
responsável por ensaiar os alunos.
Segundo ele: “Os ensaios da fanfarra
aconteceram cerca de dois meses antes
do desfile, que é um momento de integração que ensina disciplina para os alunos”.
De acordo com a diretora do Indyu,
Karina Almeida, todos os anos o colégio
participa do desfile, que é um espaço de

socialização e reconhecimento da relevância da pátria. “Este ano, o desfile teve
um diferencial. Como a temática foi a
água, nossos alunos tiveram que se
envolver com a proposta para além de
aprender, promulgar a necessidade de
preservar esse recurso natural”.
Para o aluno do 3° ano do Indyu, que participou do desfile tocando na fanfarra do
colégio, o evento foi muito organizado e
prazeroso. “Foi a primeira vez que desfilei e gostei de participar de um momento
tão importante e significativo para o
país”.
A dona de casa, Maria Izabel Costa,
vai todos os anos no evento. “O desfile
de 7 de setembro é uma forma de apreciarmos o trabalho das escolas e de repensarmos nosso papel na sociedade”.

Palestras e apresentações culturais marcam Semana do Administrador
Entre os dias 8 e 10 de setembro, a coordenação do Curso de
Administração da FUNORTE realizou A Semana do Administrador
em parceria com o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, em celebração ao dia do Administrador, que
é comemorado no dia 9 de Setembro.
O objetivo do evento foi promover a integração da comunidade acadêmica do curso e discutir
informações atualizadas sobre as
tendências da profissão e a realidade do
mercado de trabalho para o Administrador.
A programação contou com atividades diversificadas com o propósito de
estimular o interesse e com a participação do corpo discente e docente do curso, além de representantes da sociedade, como empresários, estudantes de
outras instituições de ensino e demais
interessados nos temas apresentados.
No dia 08 de setembro foi realizada,
no Espaço OAB, a abertura oficial com o
depoimento dos Coordenadores do Curso: Marcus Gonçalves Caldeira e Paulo
de Tarso Ramos, além da Diretora Acadêmica da FUNORTE, Professora Thalita

Pimentel Nunes e do representante do
SEBRAE/MG, Walmath Wellson Magalhães Ferreira.
Logo após a abertura, houve a apresentação da atriz Cida Mendes, que
divertiu o público com a peça teatral
"Concessa, Tecendo Prosa", interpretando as diferentes situações da vida de
uma empreendedora. Em seguida, o
público apreciou a apresentação musical do cantor regional Wander Daick
que prestigiou a plateia com belas canções da Música Popular Brasileira.
No segundo dia do evento, 9, no
auditório do Campus São Norberto da
FUNORTE, o Coordenador do Curso Marcus Caldeira, ministrou uma palestra
para apresentar o Desafio Universitário

Empreendedor, uma envolvente
competição realizada pelo
SEBRAE voltada para o público
acadêmico. Em seguida, apresentou também o regulamento da IF Incubadora de Empresas da instituição, um ambiente no qual os
empreendedores poderão instalar
os seus projetos de empresas e
contar com serviços de assessoria
e consultoria. No mesmo dia foi
realizada ainda, palestra do consultor empresarial Marcin Hasznos, que apresentou a sua experiência internacional e a diversidade cultural dos países onde viveu como Polônia e Hungria.
No último dia de evento, 10, foram
realizadas as palestras da Diretoria Executiva da Empresa Junior do Curso de
Administração da FUNORTE e da Administradora Elaine Soares Silva, gestora
da Unidade FUNAM/FUNORTE que abordou o tema “Marketing Pessoal”, destacando a importância desta ferramenta
para o sucesso profissional. Após as
palestras, os coordenadores encerraram
o evento agradecendo a participação
dos professores e acadêmicos e convidaram a todos para os eventos futuros
do curso.
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Acadêmicas da FASI comemoram
Dia do Nutricionista e Educador Físico

Em comemoração ao Dia do Nutricionista e do Educador
Físico, acadêmicas do 8° período de Nutrição da Funorte/Campus FASI participaram no dia 02 de setembro, de evento organizado pela educadora Ângela Magalhães e Nutricionista Éryka Jovânia, na Academia Feminina Bioativa.
O objetivo do evento foi orientar o grupo de corrida da academia sobre a importância de uma alimentação adequada
antes, durante e pós treino e hidratação durante a atividade
física.
Para a Nutricionista Érika Jovânia: “A nutrição pré e póstreino são úteis para que possamos causar alguns impactos
no corpo, os quais podem ser extremamente válidos para indivíduos que desejam o aumento de sua massa muscular”.
Neste sentido, a nutricionista nos fornece algumas dicas
importantes para os cuidados com a saúde:
• Carboidratos: Considerados os melhores fornecedores
de energia. Sua digestão resulta na glicose, forma rápida e
fácil de fornecer energia. Fornecem 4 kcal/g.
• Proteínas: Atua na formação e manutenção dos tecidos,
no processo de renovação e crescimento (pele, músculos,
cabelos e unhas). Estão presentes principalmente em alimentos de origem animal. Fornecem 4 kcal/g.
• Lipídeos: As gorduras são importantes e possuem inúmeras funções, porém, o consumo exagerado causa o acúmulo excessivo no organismo, resultando no aumento de peso.
Fornecem 9 kcal/g.
O Dia do Nutricionista é comemorado em 31 de agosto e o
do Educador Físico no dia 01 de setembro. A Funorte oferece
ambos os cursos nos Campi Fasi e JK.

Funcionário da Funorte
participa de Marujada
Para propagar o folclore
montesclarense, foram realizadas as tradicionais
Festas de Agosto. A festa é
composta pelos grupos folclóricos: Caboclinhos,
Catopés e Marujada.
Crianças, idosos e adultos tornam-se um só grupo
que tem um único objetivo:
levar alegria e cultura para
o público.
João Pereira dos Santos,
mais conhecido como "seu
João", tem 64 anos de idade
e está há sete anos na
Funorte. Durante esse tempo, ele foi porteiro do campus São Luís, e hoje ele é
marceneiro da instituição.
Seu João é integrante da
Marujada desde 2010. A
função do marujo é tocar
viola e dançar. Para a coreografia sair perfeita, os
ensaios começam quatro meses antes da festa, com duração de 3h diárias.
Segundo seu João, o folclore é um aprendizado. “O folclore de Montes Claros é muito rico, é uma mistura de
talentos e de outras culturas, consistindo em um verdadeiro aprendizado”, completa.
Orgulhoso, seu João conta que o diferencial de sua participação na Marujada é que os instrumentos tocados no
grupo são feitos por ele. “Vendo um amigo a fazer instrumentos, comecei a fazer. Mas não tinha tempo, pois trabalhava demais. Há 30 anos faço instrumentos profissionais.”, afirma seu João.
Hoje o marceneiro está construindo um local para ensinar outras pessoas a tocar e construir diversos tipos de instrumentos. Segundo seu João, a música é um tipo de terapia. “Quero repassar o que eu aprendi, conhecimento é
isso. Não adianta eu saber fazer algo e ficar só para mim e é
isso que é cultura”, explica.

Projeto Espelho de Farmácia recebe prossionais de destaque
Coordenação do curso de Farmácia
das Faculdades Funorte/Fasi promoveu
na última quarta-feira (11), a segunda
edição do Projeto Espelho. O evento foi
realizado no Automóvel Clube.
O Projeto Espelho tem como intuito proporcionar aos alunos de todos os períodos do curso de Farmácia, contato com
profissionais da área de destaque e
sucesso.
O evento visa também o contato
com os farmacêuticos egressos da instituição para que apresentem a realidade
do mercado de trabalho e as diversas
áreas que um farmacêutico pode atuar.
Um dos palestrantes foi o egresso,
Fernando Messias, que hoje é diretor de
uma empresa farmacêutica e membro

da diretoria a Associação de
Farmacêuticos do Norte de Minas
Gerais – Asfarnor. Durante o evento o
egresso relatou suas experiências e
como o estágio é importante na vida
acadêmica. Os alunos também tiveram
a oportunidade de tirar dúvidas sobre a
profissão.
Para ministrar a palestra sobre ges-

tão de drogarias e falar sobre o mercado farmacêutico, Luciano Frederico
Guedes e Paixão, empresário e diretor
de uma das maiores redes de farmácia
do Norte de Minas, ressaltou o compromisso que um farmacêutico deve ter
com os clientes. “As pessoas devem ter
uma relação de confiança com o farmacêutico”, afirma o empresário.
“Respiramos, vivemos e criamos a
farmácia diariamente e acreditamos
que o farmacêutico tem uma posição
estratégica na qualidade de vida do
cidadão”, pontua a coordenadora do
curso de Farmácia e conselheira estadual do Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais, Cléia Prado.
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