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EXCELÊNCIA NO ENSINO
Letras Português/Espanhol
Funorte é 4 no MEC
Nota

4
noMEC

ASemana
Estudantes de Gastronomia
elaboram prato
exclusivo para Congresso
de Cirurgia Oncológica

Criatividade e bom gosto são as palavras
chave dos profissionais da gastronomia. No
último fim de semana, seis estudantes do curso
de Gastronomia da Fasi/Funorte desenvolveram
um cardápio especial e exclusivo para
participantes do III Congresso de Cirurgia
Oncológica e 3ª Jornada de Oncologia do
Hospital Dilson Godinho. O evento foi de 14 a 16
de março e reuniu os mais experientes e
renomados profissionais da cirurgia oncológica
do país.
Coordenados pelo professor e chef Jonas
Sacchetto, os estudantes universitários criaram
pratos novos que foram serviços, durante o
almoço, no segundo dia de evento, no
restaurante Favorito. Entre as especialidades
foram feitos: Salada de folhas nobres com carne
de sol marinada, queijo de Minas, Coullis de
seriguela e Croutons de Pão de Cristo; Trounedos
de MignoM Juste Tiéde em Crosta de Funghi e
Farofa de Barú servidos sob molho de Pimentas
Frescas do Norte; Sauté de Legumes do Terreiro
na Manteiga de Requeijão Sables Mouvants no
Perfume de Pequi; Lombo de Surubim do São
Francisco Moquecado; Rolet de abobrinha
recheado com Mousseline de galinha caipira e
folhas de mostarda com velouté de milho verde.
Sacchetto destacou que o maior desafio
enfrentado pela equipe foi tentar associar a alta
gastronomia com a cozinha regional que foi
tema do Congresso. “Tentamos dar uma
roupagem e cozinha mais sofisticada. Demos a
nossa cozinha que é mais familiar, essa
roupagem mais elaborada”.
Ao ser questionado sobre a elaboração dos
pratos, o chef explicou que eles trabalharam
com a “desconstrução”. “Transformarmos o
frango caipira num rolê de abobrinha de frango
caipira, entre outras inovações”.
Os estudantes de Gastronomia Bárbara
Souza e Pascoal Línio da Silva foram co-autores
dos pratos. “Foi uma experiência muito
interessante. Pesquisamos muito e vimos que já
tinham vários pratos com produtos regionais
semelhantes aos que queríamos criar. Assim,
conseguimos ousar bastante. Adicionamos
pequi ao molho para dar um sabor de
regionalidade, fazendo o mesmo com outros
pratos”, contaram.
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Medicina da Funorte é
premiada em Congresso Mineiro
de Cirurgia Oncológica

Acadêmico Anderson Frederico
conquistou o primeiro lugar

Dois estudantes de Medicina da
Funorte foram premiados no III
Congresso Mineiro de Cirurgia
Oncológica, no último fim de
semana. Eles conquistaram o 1º e
segundo lugar, o 3º ficou com
estudante da Universidade do São
Francisco. A organização do
Congresso selecionou cinco
melhores trabalhos e premiou os
três primeiros nos valores de R$
1.000,00, R$ 600,00 e R$ 400,00.
A premiação aconteceu na sala
Montes Claros, no Portal Eventos, e
foi realizada pelos cirurgiões
oncológicos Samir Almeida Borges,
Gilberto Pedro Rodrigues, Aciole
Moreira Maia, Armando de Oliveira
e Silva, Sérgio Barcalla e Fernando
Gusmão Batiago. O cirurgião Samir
Almeida explicou como foi feita a
escolha dos trabalhos. “Procuramos avaliar de forma objetiva. Foi
muito difícil a escolha, porque
vários trabalhos estavam muito
bons. Cerca de 15 mereceram ser
premiados. Então, optamos entre
outros critérios, considerar primeiramente a metodologia usada nos
trabalhos, isso foi decisivo”, disse
Samir.
Dos quase 80 trabalhos científicos apresentados em forma de
banner, durante os três dias evento,
a maioria foi de autoria de estudantes da Funorte
Os estudantes do 5º período da
Fu n o r t e A n d e r s o n Fr e d e r i c o

Estudante do 5º período, Fernando Erick
recebeu prêmio de 600 reais

Oliveira Dias e Fernando Erik
conquistaram o 1º e 2º lugar,
respectivamente. Eles fazem parte
de um grupo que tem linha de
pesquisa que estuda aspectos
moleculares do câncer gástrico.
Foram premiados, dois trabalhos
na modalidade pôster que são
fragmentos dessa linha de pesquisa.
Os títulos dos trabalhos foram:
Análise do fator de gravidade do
Adenocarcinoma gástrico através
da expressão imunohistoquímica
da endoglina CD105 e Correlação
da expressão imunohistoquímica
de receptores e fatores de crescimento endotelial vascular com
características anatomoclínicas do
Adenocarinoma gástrico.
Os acadêmicos da 9ª Turma de
Medicina da Funorte também
participaram do evento. Eles foram
responsáveis por 21, dos quase 80
pôsteres selecionados para o
congresso. A estudante Márjorie
Márjorie Monteiro Rodrigues teve
seu trabalho classificado entre os
cinco melhores em pôster que
pesquisou sobre o câncer de mama.
O III Congresso Mineiro de
Cirurgia Oncológica e a 3ª Jornada
de Cirurgia Oncológica do Hospital
Dilson Godinho foram realizados
de 14 a 16 de março. O evento
reuniu renomados cirurgiões
oncológicos de todo o Brasil.
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EXCELÊNCIA NO ENSINO
Letras Português/Espanhol
Funorte é 4 no MEC

ASemana
Funorte aprimora
habilidades de docentes

Professores membros do Núcleo
Docente Estruturante - NDE dos cursos
da Rede FUNORTE/FASI/SOEBRAS
participaram de treinamento para
revisão de elaboração de questões das
Verificações de Aprendizagem - VAs,
promovido pela Diretoria Acadêmica
Professores Elma, Elton e a coordenadora do curso de Letras Alba

O Curso de Letras Português/Espanhol da Funorte recebeu
nota 4 do Ministério da Educação (MEC), numa escala que vai de

da instituição. O encontro foi no dia 9
de março.
A proposta do curso, segundo a
Diretoria Acadêmica, é de aprimorar as

0 a 5. A avaliação com resultado positivo é fruto de um trabalho

habilidades dos professores do NDE,

integrado e que busca a qualidade em excelência do ensino,

para que possam colaborar com o

afirma a coordenadora Alba Valéria Niza Silva.
A visita dos professores do MEC Cleomar de Sousa Rocha e

corpo docente de cada graduação na
elaboração de questões baseada na

Carlos Roberto Pires Campos ao Campus Funorte/São Luis, para

lógica apresentada pelo ENADE nos

avaliação e regulação do Curso de Letras, aconteceu nos dias 25

últimos anos.
“Essa proposta permitirá que as

e 26 de fevereiro. “Considerando os esforços de toda a equipe

provas aplicadas pelos professores da

de professores e da Diretoria Acadêmica e do Campus, podemos

rede estejam cada vez mais próximas

todos comemorar o resultado atribuído ao curso, que recebeu a

do formato do exame, permitindo

Nota 4. Parabéns aos alunos, professores, dirigentes e funcioná-

inclusive melhor avaliação das compe-

rios!

tências e habilidades requeridas pela
ENADE”, explica a diretora acadêmica

Nota

4
noMEC

Thalita Pimentel.
O treinamento foi conduzido pela
professora Nely Raquel que procurou
associar metodologia de elaboração de
questões discursivas e objetivas a
modelos de gestão de provas, visando
a hierarquia do conhecimento desde o

Nota de excelência no MEC.
Competência reconhecida!

Parabéns a toda comunidade acadêmica!
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mais simples ao mais complexo e
trabalhando competências e habilidades intelectuais dos acadêmicos.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E BELEZA
Comunidade recebe atendimento
de estudantes da Funorte
Gincana de integração
encerra Semana
do Acolhimento

O campus Funorte/Fasi, no bairro
Ibituruna, foi palco das atividades finais da
Semana do Acolhimento, no mês de fevereiro. Durante uma semana, o Núcleo de
Extensão (NEX) da Funorte desenvolveu
ações de integração e entretenimento em
todas as unidades de Montes Claros. A Fasi
foi a última a receber as atividades e responsável por realizar a gincana da integração que envolveu estudantes universitários
de todos os cursos.
A dupla sertaneja João Vitor e Matheus
animou os acadêmicos em grande estilo ao
ritmo de muito arrocha, forró, sertanejo e
axé. Dentro das provas da gincana foram
realizadas doações de alimentos, doação
de sangue com a prova universitário sangue bom, desfile caracterizando os cursos
da Fasi e várias outras provas surpresas que
envolveram os estudantes.
Participaram os cursos de Biomedicina,
Ciências Biológicas, Cosmetologia e
Estética, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Psicologia e Gastronomia.
As atividades foram desenvolvidas pelo
Nex, através dos professores Deivid Wilker,
Edward Martins e Marcela Pomponet.
Os alunos do curso de Fonoaudiologia
esbanjaram criatividade e garra levando o
primeiro lugar da gincana.

Massagem, atividades recreativas, maquiagem, tipagem sanguínea, orientações jurídicas e avaliação
nutricional. Esses foram alguns dos
serviços prestados pelos acadêmicos
da Funorte à comunidade, em recente acontecimento, realizado na
Praça de Esportes de Montes Claros,
em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.
O evento foi realizado em parceria com a prefeitura de M.Claros e
Núcleo de Extensão da Funorte –
NEX e atendeu cerca de 600 pessoas. Participaram do evento acadêmicos dos cursos de Educação Física,
Cosmetologia e Estética,
Enfermagem, Nutrição,
Biomedicina, Farmácia, Direito e
Fisioterapia.
O acadêmico de Biomedicina,
Everton Barrichelo, salientou que
eventos desta natureza são importantes para mostrar à população os
serviços que a Funorte possui e a
importância de seus cursos superiores. “Nós prestamos atendimento
desta natureza durante todo o ano,
e na área de Biomedicina nós esclarecemos dúvida da população e
damos orientação em relação a tipagem sanguínea”, explica o futuro
biomédico quer atuar na área de exames laboratoriais.
Acompanhando os acadêmicos

do curso de Direito, a professora de
Direito Constitucional e da
Propriedade, Daniela Rabelo, destacou que os estudantes universitários
já cumprem carga horária de prática
jurídica, e o fato de eles participarem
do evento é uma extensão do Núcleo
de Prática Jurídica da Funorte. “Eles
estão prontos para o trabalho voluntário e para matar a sede de justiça
de muitas pessoas. A demanda neste
evento tem sido o Direito
Previdenciário e Civil. Esse contato
com o público é importantíssimo
para os estudantes. Eles tiram as
dúvidas mais comuns da população,
que tem sede de justiça e não tem
como pagar um trabalho particular”.
A professora revelou que o NJP
da Funorte oportuniza ao acadêmico de Direito a aprendizagem prática
e ao mesmo tempo proporciona a
população carente a resolução dos
seus problemas jurídicos.
As estudantes de Cosmetologia e
Estética Jacinta Cesário Lemos e
Clara Sampaio ficaram entusiasmadas com as atividades extra-sala de
aula. “Aproveitamos esse evento também para divulgar nosso curso, que
é novo, e tem um campo muito
abrangente com mercado em
expansão, associamos saúde e beleza”
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INDYU BI-CAMPEÃO
BASQUETE DO JEMG – INVICTO

ASemana
Ex-aluna da FUNORTE
é aprovada em Residência
Multiprossional da UNIMONTES

Léo Queiroz

Pedro Miranda e Kamila Soares
se destacaram nos jogos

O Indyu é Bi-campeão Basquete
do Jemg. A final do basquete dos
jogos escolares de Minas Gerais
aconteceu no dia 18, no ginásio da
praça de esportes. O Colégio Indyu
venceu de 47x4 pontos a escola
Antonio Figueira se tornando bicampeão da competição. Os
resultados seguem positivos e o
Indyu vem somando uma boa
colocação em todas as outras
modalidades.
Um dos maiores destaques no
JEMG foi o aluno Pedro Miranda de

apenas 13 anos, aluno do 9° ano
do Indyu que somou 103 pontos
na competição. Pedro conta que
no início era tudo uma brincadeira
e com os treinos o basquete veio se
tornando algo importante em sua
vida. Salienta que ser o aluno
destaque da competição requer
treinamento, persistência e muita
disciplina. Hoje seu maior sonho é
ser um grande atleta e um dia jogar
na NBA. Também é destaque o
grande desempenho da atleta
Kamila Soares da equipe de
basquete feminino do Indyu, que
vem somando muitos pontos na
competição.
Para o professor e técnico de
basquete do Indyu Rubem Ribeiro,
estar na categoria de base não é só
ganhar, é ganhar e ver o resultado
do que foi aprendido e colocado
em prática em curto período de
tempo.
Os campeões de cada categoria
vão para a competição da Microregional que acontece no mês de
Abril em Montes Claros. Os
treinamentos seguem durante
todo o ano uma vez por semana e
muitos campeonatos serão
disputados.

Coral Universitário
Raquel Muniz abre inscrições
O Coral Universitário da Funorte
Raquel Muniz abriu inscrições para
receber novos integrantes. Os
ensaios do Coral acontecem toda
Terça, Quarta e Sexta, de 16h as 18h,
no Campus Funorte São Norberto
(Campus do Curso de Direito,
próximo à Praça da Catedral). As
inscrições são gratuitas e podem ser
feitas nas primeiras aulas do Coral,
onde será feito o teste de seleção
vocal.
O Coral Universitário Raquel
Muniz surgiu com o intuito de levar a
música a todos os cantos da

Faculdade. Sob regência da Soprano
Simone Santana, os acadêmicos
trabalham a técnica vocal, a fala em
público, a entonação correta ao
falar, e outras técnicas que ajudam o
acadêmico a perder a inibição,
controlar o nervosismo e ter segurança aos apresentar os trabalhos
em sua carreira acadêmica.
Atualmente, o Coral se apresenta em
formaturas, congressos e seminários. Para este ano, tem o projeto de se
apresentar nos hospitais, asilos e
orfanatos, levando a música além do
ambiente acadêmico.
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A enfermeira Danuse Silveira Martins,
24 anos, formou-se em 2012 nas
Faculdades FUNORTE. Com dedicação e
esforço conseguiu o terceiro lugar na
Residência Multiprofissional da
UNIMONTES. Ela disputou a vaga com
outros 153 concorrentes.
A especialização começou no início
deste mês. “Na verdade eu tinha feito a
inscrição para Unimontes, mas estava
estudando mesmo era para o concurso
de Curvelo – MG, mas ele foi cancelado.
Então fiz a prova sem muitas expectativas
e graças a Deus consegui”, afirmou a
estudante.
Para Danuse, essa experiência irá lhe
proporcionar uma grande qualificação,
tanto na área profissional quanto na
pessoal, melhorando seu currículo e
experiência, onde ela poderá conhecer e
trabalhar em maiores setores da área da
saúde.
A professora e enfermeira da Funorte,
Andra Aparecida Dionízio Barbosa,
orientou Danuse em sua monografia.
“Fico feliz porque conheço esses alunos,
são estudiosos e dedicados. Além da
Danuse, outros egressos da Funorte
também passaram como a Carolina
Maria Silva e Joiciana Silva Fonseca”.
Segundo Andra, essa especialização
abrirá uma gama de oportunidades no
mercado de trabalho. “Esses profissionais serão especialistas em saúde da
família que é um excelente mercado de
trabalho. Essa residência é pioneira no
país”.
Os programas de Residência possuem
a duração de dois anos. O próximo
processo seletivo ainda não tem data
definida, mas as inscrições poderão ser
feitar a partir do mês de dezembro de
2013, o valor ainda não está definido.
Mais informações:
http://www.cotec.unimontes.br/

ASemana

Professores participam
de programa de
desenvolvimento

Manter a excelência nos serviços
prestados e aperfeiçoar a qualidade da
educação oferecida aos mais de 11 mil
alunos da Rede Funorte/Soebras. Esse foi o
objetivo do 1º Encontro de
Desenvolvimento de Docentes realizado em
2013. O evento faz parte do cronograma de
atividades da instituição e contou com a
presença de mais de 250 professores. O
encontro foi no Clube AABB.
Além de professores, diretores e
gestores de unidades também prestigiaram
o evento. A primeira-dama de Montes
Claros que é diretora presidente da Funorte,
Raquel Muniz, acompanhou parte dos
trabalhos e desejou um ano de excelentes
resultados a toda a equipe. Convidou os
professores para que levem seus alunos para
conhecerem e fazer estágio na prefeitura,
que é um local de diferentes atividades,
portanto, que atendem vários cursos, quer
seja na área do Direito, Saúde, Exatas e
Humanas. “Esse profissional que vivenciar
este estágio será cobiçado por vários
empregadores, um profissional de
excelência”, garantiu.
Pedro Almeida, diretor de qualidade e
gestor do campus JK, ministrou breve
palestra sobre Indicadores de Qualidade na
Educação. A qualidade só é possível,
segundo Almeida, quando se trabalha em
equipe. Citou a frase do Padre Antônio Vieira
“Nós somos o que fazemos. O que não se
faz não existe. Portanto, só existimos nos
dias em que fazemos. Nos dias em que não
fazemos apenas duramos” – lembrando
que a Rede Funorte está cada vez mais forte.
Durante a palestra, Pedro Almeida falou
sobre a avaliação institucional, avaliação de
curso e o Enade(Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes).
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Hemominas recebe voluntários da FUNORTE

Trote solidário mobilizou calouros,
veteranos e professores do Curso de
Direito da Funorte neste mês de março.
Para reforçar o estoque do banco de
sangue, 30 voluntários se disponibilizaram para a doação ao Hemominas.
“Foi ótima a experiência. No ano
passado era apenas eu e mais duas
amigas, a Nayara e a Camila, e o nosso
objetivo era fazer algo diferente. Mas
quando Camila expôs a situação que a
irmã dela se encontrava, nós resolvemos ampliar o movimento e não fazer
somente um trote, mas sim um projeto
em toda faculdade para todos os
cursos. Este ano fizemos de novo em
homenagem a “Carol Vilela” com 150
a 200 acadêmicos entre veteranos e
calouros. Queremos que esse ato seja

uma cultura na Faculdade, e que
estabeleça uma data no seu calendário”, relatou a acadêmica de Direito
Nivea.
Para Adriano de Abreu Silva, esse
ato de solidariedade é importante para
o ensino, pois nos dias de hoje as
pessoas estão mais egoístas e individualistas. O trote solidário é segundo ele,
uma estratégia para despertar nos
acadêmicos o aspecto social e a ajuda
ao próximo.
Já o coordenador do Curso de
Direito da Funorte, Wilson Medeiros,
lembrou que eventos desta natureza
traduzem uma importante interdisciplinaridade, enriquecendo o aprendizado e, sobretudo contribuindo para
com os que necessitam de apoio.

Apas recebe doação da Funorte/Fasi

Donativos são resultado de gincana

Cerca de 500kg de alimentos não
perecíveis foram doados a Associação
de Promoção e Ação Social – APAS,
durante cerimônia na Faculdade de
Saúde Ibituruna – FASI. O evento
reforçou a parceria da instituição com
a Prefeitura de Montes Claros.
Os alimentos foram arrecadados
durante Gincana do Acolhimento, na
segunda semana de aula de fevereiro e
envolveu todos os cursos da
FASI/Funorte. Participaram estudantes
das graduações de Farmácia,
Fisioterapia, Ciências Biológicas,
Gastronomia, Cosmetologia e Estética,
Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição,
Biomedicina e Enfermagem.

Entre as provas realizadas durante
a semana foram solicitadas a doação
de sangue ao Hemominas e a arrecadação de alimentos. Saíram vencedores os acadêmicos do curso de
Fonoaudiologia. O curso de Fono da
FASI/Funorte tem mais de 100 alunos,
nos 1º, 2º e 3º períodos.
As diretoras da Fasi, Sabrina
Gonçalves e Ana Paula Nascimento
informaram que os alimentos
entregues a APAS serão doados a
famílias carentes. Enfatizaram que as
atividades dessa natureza atendem os
princípios do SUS que é a integração
da comunidade acadêmica com a
sociedade.
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Calouros de Medicina se unem
em Meeting integrado

Estudantes universitários recémaprovados nos vestibulares das
Faculdades Funorte, Unimontes e
Pitágoras participaram do 1º
Meeting de estudantes do Curso
Médico do Norte de Minas. O
acontecimento foi no espaço OAB e
contou com cerca de 300 pessoas.
Coordenado pelo Diretório
Central dos Estudantes da Rede
Soebras – DCE, o Meeting teve como
principal objetivo discutir a formação do médico nos dias atuais e ao
mesmo tempo fazer a integração
dos acadêmicos matriculados em
instituições distintas.
Coordenadores dos cursos das
três instituições estiveram presentes
e fizeram importantes considerações

sobre o evento e a profissão médica.
O conselheiro e delegado do
Conselho Regional de Medicina,
Itagiba de Castro Filho, chamou a
atenção dos futuros médicos para a
seriedade da profissão e os desafios
enfrentados a cada atendimento.
O presidente do DCE e membro
do Colegiado Médico da Funorte –
Ronneo Lúcio Silva Rodrigues abriu o
evento cumprimento a mesa de
honra e os futuros colegas de
profissão. Em seu discurso, pediu
integração entre estudantes e
cooperação. Aos professores, pediu
que reavaliassem o método de
ensino e a didática usada durante as
aulas.

Siga a Funorte
no Facebook
www.facebook.com/funorte
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ASemana
Estudantes de Nutrição participam
de Jornada Acadêmica/PISEC

A coordenação do curso de Nutrição
realizou, dentro do cronograma de
atividades pedagógicas, sua primeira
jornada acadêmica de 2013 para
apresentação de trabalhos da disciplina
de PISEC (Programa de Integração Ensino
e Comunidade).
Esta disciplina visa propiciar ao
estudante a aplicação dos conhecimentos
adquiridos durante a vida acadêmica,
estando ela voltada para a educação,
prevenção, pesquisa e assistência
nutricional coletiva e individual.
A apresentação dos trabalhos
aconteceu no último dia 9, e contou com
as presenças das professoras Ilana
Gonçalves, Kátia Pinta, professora
doutora e coordenadora do NTCC
Kimberly Jones, além de estudantes
universitários do curso de Nutrição da
Fasi/Funorte, do 1º ao 7º período.
Antes de dar início aos trabalhos de
apresentação, a professora Kimberly fez
uma breve abordagem sobre a importância da pesquisa científica na faculdade.
A doutora se colocou a disposição dos
acadêmicos e explicou que a instituição
vem aprimorando e investindo cada vez
mais nos professores pesquisadores e em
seus alunos através de projetos e programas de pesquisa.
Foram apresentados os seguintes
projetos: Alimentar Bem para viver bem,
das acadêmicas do 5 °período: Amanda
Valéria e Helen Márcia; Educação
Nutricional na cidade de Bocaiúva, das
estudantes do 5º; Avaliando hábitos
alimentares de idosos freqüentadores do
grupo da melhor idade do AABB, feito
pela acadêmica Margarete, do 5°
período; Perfil dos vendedores de comida
do mercado municipal de Montes Claros,
das estudantes do 2°período, Kássia
Hellen Vieira e Márnia Thaís Ferreira;
Conscientização Alimentar para crianças
do 2º período de determinada escola
infantil da Cidade de Montes Claros, de
autoria dos estudantes Everton Matheus
e Rosana Andrade e Projeto sobre
Hipertensão, das acadêmicas Ana Claudia
e Amanda.

