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Farmácia Escola garante
atendimento ecaz a população

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Psicologia Funorte
comemora Semana da
Luta Antimanicomial
Marcando as comemorações do dia
Nacional da Luta Antimanicomial, 18 de maio, a
Funorte, através do curso de Psicologia realizou
uma semana de atividades, com palestras, psicolmes, ocinas e discussões.
O objetivo foi humanizar os tratamentos psiquiátricos e resgatar a participação familiar e
comunitária substituindo o modelo baseado apenas na hospitalização.
A coordenadora do curso de Psicologia, Leila
Silveira, explicou que esse movimento é fundamental para os futuros psicólogos e para a sociedade terem outra visão das pessoas com problemas psiquiátricos. “Essas pessoas são gente
como nós. Essa luta é uma luta diária devemos
humanizar o tratamento a m de facilitar a inserção de pacientes com problemas psiquiátricos e
psicológicos na sociedade”.
Houve mesa de discussões sobre a história da
Reforma Psiquiátrica e a luta antimanicomial, em
que palestrantes e professores explicaram a
Reforma Sanitária Brasileira da qual resultou a
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a experiência de desinstitucionalização da Psiquiatria
desenvolvidas em Gorizia e em Trieste, na Itália,
por Franco Basaglia, nos anos 60.
Os acadêmicos do nono período de
Psicologia comentaram o PsicoFilmes, O Bicho de
7 cabeças, lme de drama brasileiro, de 2001
dirigido por Laís Bodanzky e com roteiro de Luiz
Bolognesi baseado no livro autobiográco de
Austregésilo Carrano Bueno, Canto dos
Malditos.
O psicolme foi exibido no segundo dia de
atividade e trata de uma temática da saúde mental e manicômio. O ator Rodrigo Santoro é o personagem principal.
Para Leila Silveira, é fundamental que as pessoas e os governantes pensem em fazer mais
pelos doentes mentais. “A proposta é acabar com
os manicômios. Acabar com o tratamento institucionalizado e criar mecanismos para que após
a crise de loucura, o paciente pode voltar para
casa, para fazer o tratamento mais humanizado,
inserido socialmente”, aconselhou.
Outra alternativa sugerida pela psicóloga
para a inserção social do paciente que sofra de
transtornos mentais, é que cada Faculdade, construa um centro de convívio para oferecer lazer e
ocinas de arte.
Assim, segundo ela, será combatido um dos
maiores problemas da loucura. “O paciente de
transtorno mental é considerada uma pessoa
que não produz. A nossa proposta é que a loucura seja entendida com outros olhos”, frisou.
A Semana da Luta Antimanicomial foi nalizada com ocinas realizadas pelos acadêmicos
do curso de psicologia com a participação de pacientes do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).
Foram apresentados talentos artísticos como
desenho e poesia que retrataram o estado emocional e psicológico de cada paciente.
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Universitários de Direito
atendem comunidade

O estudante de direito Ivanio Alves Mangueira
atendendo Josiane de Souza Gonçalves

O Núcleo de Práticas Jurídicas
Funorte- NPJF faz atendimentos gratuitos às pessoas que não possuem condições de arcar despesas com advogado.
Os atendimentos são feitos por acadêmicos do 7º ao 10º período do curso
de Direito, que são orientados por professores.
Os universitários realizam ações judiciais nas áreas de: alimentação, divórcio
e investigação de paternidade dentre
outros. “As únicas ações que o núcleo
não executa são ações criminais e trabalhistas, pois estes tipos de processos são
vedados pela OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil)”, explica o coordenador do NPJ, Roberto Ribeiro Lopez.
O Núcleo de Atendimento de Práticas
Jurídicas é uma disciplina existente em
todo curso de Direito. É através dele que
o acadêmico aprende a lidar diretamente
com as pessoas e colocam em prática o
que aprendem em sala de aula. “Esse
atendimento é crucial e de extrema
importância para nós acadêmicos. É o
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olho no olho com a realidade da sociedade. Os coordenadores acompanham ativamente. Esse canal professor e aluno,
aluno e professor são importantes para o
futuro. eles ajudam a montar a peça e
vão com a gente até o juiz”, relatou o
estudante do curso de Direito Funorte,
Ivanio Alves Mangueira.
Segundo o coordenador do NPJF, o
Núcleo executa em média 15 a 20 ações
por dia. Qualquer pessoa que tenha até
dois salários mínimos pode requerer atendimento no núcleo. “Todo acadêmico
deve fazer essa disciplina. Ela é ministrada uma vez por semana. Aquele acadêmico que não mora em Montes Claros e
não tem a possibilidade de se deslocar
para fazer a disciplina, existe a possibilidade de substituir o estágio curricular
pelo extracurricular. Ou seja: o acadêmico pode fazer seu estágio em fóruns,
escritórios de advocacia dentre outros”,
completou.
A disciplina de Práticas Jurídicas avalia o aluno como um todo: postura do
acadêmico, atendimento, além de trabalhar a humanização, pois os atendimentos são gratuitos e eles lidam com diversas situações.
“Procurei o NPJF, porque recebi boas
recomendações de pessoas que já foram
atendidas aqui, e ainda de graça, pois
não tenho condições de pagar advogado”, relatou a dona-de-casa Josiane de
Souza Gonçalves. Ela procurou o Núcleo
para requerer pensão alimentícia.

Direito, Engenharia e Odonto são
os mais concorridos no vestibular

Quase cinco mil candidatos zeram prova de Vestibular no domingo

As Faculdades Unidas do Norte de
Minas – Funorte receberam quatro mil e
oitocentos candidatos, no domingo, 26
de maio, durante a realização do
Vestibular Tradicional Ação Soebras.
Os vestibulandos tentaram vagas
para quase 30 cursos superiores nas mais
diversas áreas do conhecimento. Eles
também concorreram a bolsas de até
90% de desconto.
Os cursos mais concorridos foram
Direito Noturno – 30 candidatos por
vaga, Direito Matutino – 17 por vaga;
Engenharia Civil Noturno – 22 por vaga,
Engenharia Civil Matutino – 12 por vaga

e Odontologia – 13 candidatos por vaga.
O gabarito foi divulgado no site
WWW.funorte.com.br na noite de
domingo, 26. Conforme o manual do
candidato, o resultado poderá ser divulgado até 1º de junho, com possibilidade
de sair antes da previsão.
Em Montes Claros, as provas foram
aplicadas em três campi: JK, São
Norberto e Fasi. Em Januária, houve processo seletivo na Faculdade Incisoh/Ceiva
e, em Janaúba foi aplicada prova na
Faculdade Promove, também pertencente a Rede Soebras/Funorte.
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Funorte e prefeitura garantem
atendimento ecaz à população

ASemana

Campus Amazonas
comemora dia das Mães

Centenas de mães que moram na comunidade
participação da comemoração

Prefeito Ruy Muniz garante parceria com Farmácia Escola

Na segunda-feira, 27, a Prefeitura
Municipal de Montes Claros, através da
Secretaria de Saúde, e as Faculdades
Unidas do Norte de Minas (Funorte)
inauguraram ocialmente o serviço de
dispensação da Farmácia-Escola
Campus Amazonas.
Fruto de parceria entre a Funorte e
a Prefeitura Municipal, através do
termo Convênio de Cooperação
Técnico Cientico de 10 de abril de
2013, a Farmácia–Escola vai facilitar a
distribuição de remédios para os pacientes do Sistema Único de Saúde –
SUS, já que o Campus Amazonas está
próximo a bairros populosos como
Amazonas, Bela Paisagem, Jardim
Brasil, Santos Reis, Eldorado e Cidade
Industrial.
Para a dona de casa, Marlene
Ferreira Alkimim, o novo posto de distribuição de medicamentos facilita a
vida dos moradores, por ser mais próximo de casa e ainda, oferece um serviço
mais qualicado, já que os farmacêuticos que entregam os medicamentos
explicam o uso e até mesmo, os efeitos
colaterais dos remédios a quem vai utilizá-los. ”Ficou mais fácil, porque é próximo da minha casa, além disso, o atendimento é rápido e as pessoas são
muito atenciosas.”, armou.
Serviços
Para ter acesso ao serviço basta que
o paciente após ser consultado pelo
médico em um dos Postos de Saúde se
dirija ao Campus Amazonas com a receita e apresente o pedido. Então receberá atenção farmacêutica, o medicamento e a orientação de como utilizá-lo. Na farmácia estão disponíveis
todos os medicamentos da classe antihipertensivos, anti-diabéticos, antiin-

amatórios e analgésico, contraceptivos, anti-parasitários e psicotrópicos
(medicamentos controlados) ou seja,
todos os medicamentos disponíveis na
rede do município.
Para o prefeito Ruy Muniz, a parceria é uma forma de descentralizar os
serviços e mais, “a parceria não onera
em nada a prefeitura. As cláusulas
garantem que a Funorte vai oferecer,
gratuitamente, a estrutura e os funcionários, além de promover um atendimento de excelência. Precisamos
garantir à nossa população, de todas
as formas, uma saúde qualidade e o
mais próximo de casa”, salientou.
O farmacêutico Luciano Guedes,
representante do grupo Drogaria
Minas Brasil, acredita que a FarmáciaEscola além de beneciar a comunidade, seu primeiro objetivo, será de grande importância para o aprendizado e
preparo dos acadêmicos. “Diante da
estrutura que vi aqui no Campus
Amazonas, tenho certeza de que receberemos, no mercado de trabalho, prossionais mais qualicados, o que é
outro ganho para a população”, frisou.
Já a primeira-dama, Raquel Muniz,
fez questão de salientar que assim
como as Faculdades Pitágoras e a
Funorte já oferecem o serviço, gratuito,
à comunidade, também a Santo
Agostinho será convidada a participar.
A Funorte atende, diariamente,
cerca de 50 pacientes, que recebem
toda a orientação necessária para a utilização do medicamento.
Durante a solenidade os presentes
visitaram as instalações da Farmácia
–Escola e ainda, as obras do Hospital
da Funorte, que será inaugurado no
segundo semestre deste ano.
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Uma das datas mais importantes do
calendário foi comemorada em grande estilo,
no Campus Funorte Amazonas. A festa das
mães foi realizada no dia 15 de maio, data em
que também se comemorou o Dia do
Assistente Social.
O evento foi organizado pelos acadêmicos do curso de Serviço Social, em parceria
com outros cursos da instituição.
Mães de vários bairros adjacentes ao campus, como: Castelo Branco, Edgar Pereira,
Vila Áurea, Distrito Industrial, Eldorado, Bela
Paisagem, Jardim Brasil e Grande Santos Reis,
foram homenageadas durante a programação. Houve ainda, apresentação da soprano
Simone Santana, sorteio de brindes e prestação de atendimento como aferição de pressão, vacinação, massagens e outros serviços
sioterápicos e tipagem sanguínea.
A diretora administrativa do Amazonas,
Luciana Santana, destacou que a comemoração das Mães é uma forma de a instituição
homenagear a comunidade que tanto participa dos projetos sociais ali existentes. “Ao
mesmo tempo é um evento em que envolve
todos os nossos cursos da área da saúde, liderado pelo Serviço Social. A maior preocupação da Soebras/Funorte é formar prossionais
mais humanizados, que tenham habilidades
que possam ir além do conhecimento técnico”, comentou.
Atualmente o Campus Amazonas presta
gratuitamente os seguintes serviços: laboratório de análises clínicas, clínica médica, sioterapia, fonoaudiologia, serviço social, odontologia e psicologia.
Presente no evento, a diretora geral da
Funorte e presidente da APAS, Raquel Muniz,
disse que estuda a possibilidade de criar no
campus Amazonas um centro de convívio
para que após as consultas a comunidade
participe de atividades de lazer.
A coordenadora do curso de Serviço
Social, Simone Torres, aproveitou para parabenizar os futuros assistentes sociais e lembrar que 15 de maio é a data em que a categoria se mobiliza em nível nacional para fortalecimento da prossão.
Moradora do bairro Jardim Brasil, Flávia
Beatriz Ribeiro, estava emocionada com a
festa das Mães. “Faço exame pré-natal e
acompanhamento aqui no Amazonas desde
o início da minha gravidez. O atendimento
aqui é de primeira qualidade. Obrigada pela
festa maravilhosa”,agradeceu.

ASemana
Indyu participa de
Super Blitz da Saúde
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Funorte desenvolve projeto social
na área de tecnologia

Ação saúde mobilizou centenas de moradores
no bairro Independência

Tradicionalmente realizada no bairro
Independência, o projeto social Super Blitz da
Saúde envolve prossionais liberais, comunidade e empresários que prestam atendimento
gratuito a população.
A blitz aconteceu no domingo, 19, e contou com a participação do Colégio Indyu.
Cerca de 1500 pessoas foram assistidas.
Orientados pelos professores Jane
Tolentino, Zeca Alves, Marcos Maia e Mozer
Araújo, os estudantes do curso Técnico de
Enfermagem prestaram vários atendimentos
na área de saúde física e mental. Também participaram voluntariamente, o sioterapeuta
Rafael Coelho e a cabeleireira Sanie Ribeiro.
A Super Blitz da Saúde faz atendimentos
como aferição da pressão arterial, glicemia
capilar, salas de massagem,avaliação bucal,
corte de cabelo gratuito e assessoria jurídica,
entre outros atendimentos.
Segundo o coordenador do evento, professor Mozer Araujo e o produtor de eventos,
Ernane Leite Grillo, a Super Blitz da Saúde foi
criada para detectar doenças crônicas degenerativas na infância e adolescência, como a
hipertensão e a diabetes, que são considerados um problema de saúde pública.
Durante o acontecimento, foram realizadas ainda atividades de entretenimento como
show de manobras radicais com motos, em
parceria com a Palimontes Motos Yamaha.
De acordo com Mozer, o projeto já passou
por outros bairros e tem recebido uma excelente aceitação da comunidade. O projeto é
realizado a cada dois meses. A próxima bliz
está marcada para ser realizada no bairro Alto
da Boa vista, próximo ao Samu.

Curso é ministrado nas dependências do campus JK

Ler notícias, assistir vídeos, escrever
textos e editar fotos são hábitos simples
na atualidade. Mas, manusear essas ferramentas no computador ainda pode
parecer um bicho de sete cabeças para
muitas pessoas. Pensando nisso, as
Faculdades Unidas do Norte de Minas –
FUNORTE desenvolveu um projeto de
Cidadania e Responsabilidade Social na
área da tecnologia, visando promover a
inclusão digital de jovens, adultos e idosos que não tem condições nanceiras
para custear um curso de informática.
Para o curso de Informática Básica
foram oferecidas 90 vagas, distribuídas
em três turmas de 30 alunos. O curso é
totalmente gratuito, e iniciou nesta
segunda feira, 20 de maio, no Campus
JK, com carga horária total de 60 horas.
Os alunos aprenderão a editar documentos, planilhas, acessar a internet,
entre outras atividades. Ao nal, os alunos que atingirem o mínimo de 80% de
rendimento, receberão certicado emitido pela própria instituição de ensino.
Segundo a Assistente Social da
FUNORTE Andréa Ruas, essa iniciativa
integra o esforço da instituição de ensino
em diminuir as carências básicas que
essas pessoas possuem em informática,
de modo que possam se inserir no mercado de trabalho com maior facilidade; e
no caso dos idosos, facilitará o manuseio
com a tecnologia, principalmente em
terminais eletrônicos bancários, onde
diariamente, necessitam da ajuda de
estranhos.

Márcio Alan Custódio, coordenador
de tecnologia da Funorte, deu boasvindas e falou da importância do curso
de informática para o mercado de trabalho. O professor Alano David fez a apresentação dos conteúdos e iniciou as
aulas. O Diretor de Qualidade da
Funorte, Pedro Almeida, também esteve
presente na abertura.
Estão sendo assistidos pelo projeto
moradores dos bairros Castelo Branco e
Eldorado. A maioria dos alunos da primeira turma é da terceira idade. A segunda turma começará na segunda quinzena de junho, com 30 alunos, e a terceira
no nal do mês de junho.
Para a aluna Kely Francine, moradora
do Castelo Branco, o curso será de grande relevância, pois será o momento de
ela aprimorar os conhecimentos na área
de informática, hoje fundamentais na
vida de qualquer pessoa.
A seleção dos participantes foi realizada em parceria com alguns Centros de
Referência em Assistência Social – CRAS e
associações de moradores em diversos
bairros de Montes Claros. Foi utilizado
como critério de seleção para o curso, o
perl socioeconômico dos candidatos. A
renda total familiar não poderia ultrapassar a três salários mínimos vigentes.
Para facilitar o acesso dos alunos ao
curso, tendo em vista a situação nanceira dos mesmos, a FUNORTE também disponibilizou o transporte aos participantes.

VESTIBULAR

MEDICINA
FUNORTE

16 DE JUNHO
FIQUE LIGADO!
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Gestão de sala de aula
é tema de IV PDD

Holandeses recém-formados
visitam Funorte
A Funorte recebeu uma ilustre visita no
início dessa semana. Um grupo holandeses
formado por Rianne Lamers, Jonas
Swarttouw, Jeroen Semeijn, Hans Van´t Sant
e Annika Dossow esteve no campus Funorte
JK e Clínica Escola Amazonas para conhecerem de perto o funcionamento dos cursos.

Professora Mestre em dança também participou do PDD

Professores da Rede Soebras,
Funorte e Fasi participaram do IV
Programa de Desenvolvimento
Docente –PDD. O evento aconteceu
no sábado, 18 de maio, no Max Min
Clube, e abordou o tema: “Gestão de
sala de aula: um estímulo a autonomia”.
Os docentes aproveitaram a oportunidade para externarem suas experiências e discutirem novas propostas
para assegurarem a qualidade do ensino superior.
O Diretor de Tecnologia da Rede
Soebras, Willian Borges, abriu o
encontro mostrando aos docentes o
funcionamento do Sistema de Banco
de questões e envio e vericação de
avaliações, do Virtual Class. “Buscamos facilitar a vida do professor e
garantir maior segurança e facilidade
para a geração de provas”, explicou.
Para garantir uma boa gestão em
sala de aula é preciso ter estratégia e
fazer a interdisciplinaridade.
Esses são dois, dos vários pontos
apresentados pela diretora acadêmica
Thalita Pimentel. Ela explicou que o
tema abordado durante o encontro
foi sugerido por vários docentes.
“Esse é o momento de apresentarmos
sugestões e realmente discutirmos
como está ocorrendo a autonomia
em sala de aula”, destacou.
Segundo Thalita, é importante
que o professor se relacione bem com
a turma, e que tenha tempo para um

encontro virtual ou telefônico com
seus alunos, aos domingos. Sugeriu
ainda que sejam feitos exercício de
resgate de conhecimento e correção
durante as aulas. A diretora garantiu
que diversicar a forma de explicação
durante as aulas é outra forma de
garantir a autonomia da turma e excelência nos resultados.
Conversar com a turma desde o
primeiro dia de aula e já deixar acordado como é o funcionamento da disciplina. É assim que trabalha a professora de Filosoa Alessandra Almeida.
Ela revelou que após apresentar a
ementa, já dene e repassa para os
alunos como serão as suas aulas. A
docente explica que durante as provas
não permite que os alunos quem
com materiais escolares e ou mochila
sob as carteiras. Todo o material é colocado na frente da sala, próximo ao
quadro. “Cada professor tem uma
maneira de administrar suas aulas. O
melhor é que já que acordado com a
turma todo o funcionamento das
aulas, uso de metodologias e elaboração das provas”, contou.
O encontro teve ainda um
momento cultural com apresentação
de Tango, encenada pela professora
mestre em dança, Michele e o coreógrafo Cássio.
O PDD foi encerrado por volta de
meio-dia. O próximo evento de professores acontecerá no dia 15 de
junho.

07

SÍTIO PATARO’S

APOIO:

REALIZAÇÃO:

INFORMAÇÕES: (38) 9864-0773 / 9967-2499 / 3222-4211

Eles são recém-formados e fazem intercâmbio com outros países para conhecerem
as técnicas e metodologias ligadas à sua prossão, assim como a cultura e o dia a dia de
povos de outros países.
No Brasil desde o mês de abril, eles vem
visitando diversas cidades, previamente escolhida pelo Rotary, para obterem informações
sobre cursos das áreas da Saúde,
Engenharias e Humanhas. Áreas em que
eles possuem formação.
O Intercâmbio de Grupo de Estudos (IGE)
é organizado pela Fundação Rotária do
Rotary Internacional e possibilita que jovens e
adultos de até 40 anos de idade, e que estejam iniciando sua carreira, conheçam outras
faculdades, em diferentes países.
Durante um período de quatro a seis
semanas, os integrantes das equipes estudam as instituições e o modo de vida do país
antrião.
Observam como suas prossões são exercidas no exterior, estabelecem amizades e trocam ideias com acadêmicos. Os membros das
equipes pertencem a corporações, pequenas
empresas, organizações comunitárias, instituições médicas e educacionais, órgãos
governamentais e agências sem ns lucrativos.
Na Funorte, os holandeses foram recebidos pelo diretor de qualidade, Pedro Almeida
e a coordenadora de Pesquisa Kimberly Jones.
Eles acompanharam o grupo mostrando e
explicando cada detalhe, desde os laboratórios até os hospitais e clínicas escolas.
O grupo visita as principais instituições da
cidade e participa de palestras e eventos do
Rotary. Durante a visita a Funorte, os holandeses acompanharam os trabalhos no laboratório de Medicina Veterinária, conheceram o
laboratório de Anatomia do campus JK, a
Clínica Odontológica no campus Amazonas,
o atendimento sioterápico.Quem acompanha o grupo na cidade é a rotariana Lourdes
Matos do distrito 4760.
O intercâmbio é nanciado pela
Fundação Rotária de Rotary International.

Atração Nacional

2013

ASemana

GRÁFICA
IMPREMOC
(38) 3221-3790
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O grupo cará em Montes Claros até dia
25/06, quando participarão da Conferência
Distrital de Rotary International nos dias
23,24,25.

ASemana
Funorte participa de Mostra
de Prossões do Prisma
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Acadêmicos do Promove de
Janaúba visitam Epamig

Estudantes do Prisma conheceram de perto o
funcionamento de cada curso

Orientar o estudante para a escolha de sua
futura carreira prossional. Esse foi o objetivo
da Mostra de Prossões realizada nos dias 16 e
17 de maio, no Prisma Hall, em Montes Claros.
O stand da Funorte foi um dos mais visitados durante o evento. Os futuros universitários
conheceram um pouco sobre cada um dos
cursos da instituição, mercado de trabalho,
missão do curso e disciplinas estudadas durante a graduação.
O evento contou com cerca de 400 alunos
do Ensino Médio. Houve palestras vocacionais, momento cultural e exposição de cursos e
atividades realizadas por acadêmicos como
teste de glicemia, alongamentos, cinesioterapia global, massagem, orientação nutricional
e dicas de gastronomia.

: Universitários participaram de aula de campo

Sair do ambiente da sala de aula
para conhecer outros espaços de
construção do conhecimento. Foi
com este objetivo, que acadêmicos
do 1º período de Geograa e
Pedagogia das Faculdades Promove
de Janaúba, da Rede Soebras, visitaram a Epamig - Unidade Regional
Norte de Minas, no dia 18 de maio.

Participaram da Mostra: professores e estudantes dos cursos de Fisioterapia, Medicina
Veterinária, Gastronomia, Farmácia,
Enfermagem, Nutrição e Engenharia Civil.

Coordenados pela professora
Doutora Luciana Nogueira Londe, os
estudantes participaram de aula de
campo, com o tema Agroecologia.

De acordo com o professor e sioterapeuta Carlos Borém,“o curso de Fisioterapia aborda todas as disfunções orgânicas: as doenças
relacionadas com as estruturas músculoesquelético, as relações sobre a evolução
motora da criança, na terceira da idade, as alterações que ocorrem no idoso e nos jovens”.

Após palestra ministrada pela pesquisadora Doutora Polyanna Mara
de Oliveira (chefe do centro de pes-

quisa), os universitários foram conduzidos à estação climatológica e,
posteriormente, o Coordenador de
Difusão de Tecnologia Kellson
Tolentino os conduziram à horta
agroecológica.
A professora Luciana Nogueira
salientou que a visita técnica a
Epamig constitui de preocupação
em equacionar a teoria e a prática,
levando os acadêmicos a uma maior
preocupação com o meio ambiente
e o maior entendimento da atuação
deste órgão no Norte de Minas
Gerais. Esta é a segunda vez que acadêmicos são levados a Epamig.

Funorte e Fasi atendem
população em evento do Exército

Para Borém, o campo de atuação da
Fisioterapia é bastante promissor, podendo o
prossional trabalhar em hospitais, empresas,
clínicas, ergonomia, prevenção, promoção e
intervenção direta no curativo dos pacientes e
dos indivíduos.

Cerca de 4 mil pessoas foram atendidas
nos três dias de ação

Dentro das comemorações da
Semana da Infantaria, o 55º Exército
Brasileiro realizou Ação Cívico Social na
Praça Doutor Carlos Versiane, área central de Montes Claros.
Em três dias, o Exército e diversas instituições atenderam cerca de 4 mil pessoas nas áreas de saúde, cidadania e serviço

social.O evento foi de 21 a 23 de maio, e
teve como um dos parceiros a
Funorte/Fasi.
Durante o evento, acadêmicos dos
cursos de Fisioterapia, Farmácia,
Nutrição, Enfermagem, Biomedicina e
Direito prestaram serviços à população.
Entre as atividades realizadas, foram aferidas pressões arteriais, glicemia, tipagem sanguínea, atendimento sioterápico, cálculo de IMC (Índice de massa corporal), atendimento jurídico, alongamentos e tratamentos a base de argila
para face e corpo.
O evento contou com a participação
dos professores Luciane Rosário, Alice
Abreu, Wagner Coutinho, Enio Talles,
Dolores Tiago e das coordenadoras
Luciane Risério e Luciana Ricardo.
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Seminário discute
humanização do professor

ASemana
Pisec leva orientação
nutricional a crianças

Alunos do colégio Ímpar descobrem as delícias
de uma alimentação mais saudável

Diretora Thalita Pimental proferiu palestra

N a Fa c u l d a d e P r o m o v e d e
Janaúba, seminário abordou a humanização do professor no processo
educativo. O evento foi proposto
com o intuito de trazer a discussão o
papel do docente no século XXI,
onde a revolução tecnológica e a
globalização fazem com a informação esteja acessível de forma quase
instantânea.
Ao mesmo tempo, as redes sociais envolvem a sociedade com uma
avalanche de informações que seduzem e levam a sensação de coletividade, com uma variedade de amigos
do facebook. Saber o que é ser humano, e se atualmente há mais humanização ou desumanização foram
algumas das abordagens realizadas
durante o seminário.
Antenada com essa situação,
durante os dias 9,10 e11 de maio, a
Faculdade Promove de Janaúba aprofundou a discussão. A idéia de organizar o seminário, segundo o professor mestre Andrey Lopes de Souza,
surgiu a partir da I Reunião pedagógica dos cursos de Geograa e
Pedagogia.
O evento contou com a participação dos acadêmicos da Faculdade,
além da presença do público externo
e dos representantes da Rede
Soebras das unidades de Montes
Claros, Ruth Figueiredo (assessora
pedagógica) e Ivonei Trezena (diretor
administrativo).
A palestra foi proferida pela diretora acadêmica da Rede

SOEBRAS/Funorte/Fasi, a Mestranda
Thalita Pimentel. O evento foi aberto
com uma apresentação artística
organizada por Evanir Cunha (Tiazinha) com alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Luzia
Mendes.
Mesa - No segundo dia de
Seminário, houve a mesa-redonda
“Direitos e deveres do estudante nas
escolas” que foi composta pelo
Tenente Coronel PM Klevson Pires
Martins e o Sargento Almir, a
Defensora pública Claudijane dos
Santos Gomes e a diretora da Escola
Estadual Ione Silveira, de Mato
Verde, Ana Lúcia Alves Rocha.
A Diretora das Faculdades
Promove de Janaúba, Marielle de
Almeida Cavalcanti Araújo, ressaltou
a importância do evento para a formação acadêmica. A coordenadora
do Curso de Pedagogia Gislaine
Santos Silva destacou que: “a realização do seminário, na sequência de
outros que a Faculdade PROMOVE
de Janaúba já realizou com sucesso,
constituiu indiscutivelmente para a
comunidade acadêmica e docente,
momentos de aprofundamento
temático e partilha de experiências
prossionais nesta área de tão grande importância - a educação”.
A acadêmica Gláucia Santos parabenizou a iniciativa da instituição e
comentou que a escolha do tema
caiu como uma luva para a realidade
em que a sociedade está vivenciando.
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Dos bancos da faculdade para a comunidade. Assim tem sido o trabalho dos acadêmicos de Nutrição da Funorte. Eles têm
realizado diversas atividades de orientação
nutricional em escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. Em Abril, acadêmicas do 3º período participaram do
projeto de PISEC III com a orientação da
professora Kátia Pina, na Escola Ímpar.
O objetivo do Pisec é conscientizar as
crianças sobre a importância de se possuir
hábitos alimentares desde os primeiros
anos de vida.
O projeto está sendo realizado em várias escolas simultaneamente, entre elas
Escola Estadual João de Freitas Neto, Ruy
Lages e Colégio Impar. “Incentivamos as
crianças a adquirirem hábitos de vida mais
saudáveis de forma que elas queiram adotá-los pelo resto de suas vidas. Falamos e
estimulamos sobre o consumo de fruta,
mostramos vídeos educativos, fazemos
brincadeiras e músicas. Nosso objetivo é
atingir o almejado desfecho e trabalhar a
consciência dessas crianças”, conta a professora Kátia Pina.

