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Aluna de 78 anos conclui curso de
Informática Básica na Funorte

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Palestra marca início
de comemorações ao
Dia do Psicólogo

Dentro das comemorações da Semana
do Psicólogo, foi realizada a palestra “Humanizar o Tempo: Desaos do Mundo Público e
Privado”. O evento foi no auditório do
Campus Funorte São Norberto e contou
com a palestrante: psicóloga Marisa
Sanabria, conselheira da sub-sede do conselho de Psicologia - Alcina Mendes Brito e as
coordenadoras do curso de Psicologia Leila
Silveira (Funorte) e Monica Carvalho(Fasi).

A psicóloga Marisa Sanabria falou da diculdade da mulher em construir uma subjetividade livre por causa da questão social, institucional e civilizatória. Abordou os mais
diversos temas que envolve a mulher como o
mercado de trabalho e as questões políticas
e sociais.
Ela também citou vários estudos, sendo
um deles (CEPAL) que diz que as mulheres
chegam ao mercado de trabalho não
somente pelo dinheiro, mas com a perspectiva de construir um coletivo mais solidário e
melhor futuro para seus lhos. Marisa também citou que dados do Conselho de
Psicologia apontam que 89% dos psicólogos
são mulheres.
Para a acadêmica Ludmila Sena, do 4°
período de Psicologia Fasi, "ouvir prossionais com graduação avançada e vasta experiência, faz com que os alunos se espelhem e
tenham uma noção do que realmente vão
buscar ao concluir o curso".
A semana do Psicólogo vai até o dia 30 de
agosto com palestras no auditório do campus Funorte São Norberto e encerramento
na sala Ray Colares no campus JK/Funorte.
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Fasi comemora Dia do Nutricionista

Em comemoração ao Dia do
Nutricionista, 31 de agosto, a Fasi Faculdade de Saúde Ibituruna preparou uma programação especial para
os acadêmicos e prossionais da
área.
Nos dias 29 e 30 de agosto, a instituição promoverá diversas ativida-

des de confraternização e eventos
informativos.
Na quinta-feira, 29, haverá
recepção aos alunos e nutricionistas,
além de um lanche saudável de confraternização. Ainda será ministrada
no auditório da Fasi, uma palestra
com o seguinte tema: “Avaliação
Nutricional de adolescentes e abordagem nutricional”. Essa apresentação mostrará o relato de experiência
prossional do nutricionista no doutorado da professora Lucinéia Pinho.
Na sexta-feira, 30, a coordenação
encerrará as atividades com a entrega de lembranças para os nutricionistas do curso. Haverá ainda, entrega de certicados para os acadêmicos e sorteio de brindes.

Alunos de Medicina Veterinária
recebem vacina anti-rábica

No último dia 27 de agosto aconteceu no campus Funorte JK, a vacinação em acadêmicos de Medicina
Veterinária contra raiva humana. A
vacina vem para reforçar a segurança
dos estudantes principalmente nos
trabalhos em laboratórios, clínica
escola e hospitais.
A professora do curso de
Enfermagem da Funorte, Edilene
Oliveira Amaral, esteve representan-

do a Secretaria Municipal de Saúde.
Ela explicou que a vacina é administrada em três doses. Há 17 dias, foi
aplicada a primeira dose, e a última
será aplicada no dia 10 de setembro.
A vacina tem duração de um ano e
após um este período, é feita uma
avaliação para vericar se os acadêmicos ainda estão imunes.
A Funorte incentiva e oferece a
vacinação para todos os acadêmicos. Nos cursos de Enfermagem,
Medicina e Biomedicina, por exemplo, é garantida a vacinação contra
Tétano e Difteria. Contra Caxumba,
Rubéola e Sarampo, para menores
de 20 anos e contra Sarampo e
Rubéola para maiores de 20 anos. É
garantida também a vacina contra
Hepatite b e Febre Amarela para os
outros cursos da área da saúde.

Funorte abre inscrição para
Capacitação Auxiliar de Saúde Bucal

O Núcleo de Pós Graduação da
Funorte abre vagas para Capacitação
Auxiliar de Saúde Bucal - ASB. Podem
se matricular assistentes de dentistas
ou prossionais que já atuam na

área, ou ainda aqueles que buscam
uma prossão voltada para o atendimento odontológico.
O objetivo do curso é qualicar e
preparar os futuros ASB para o trabalho cotidiano em consultórios, clínicas odontológicas ou ambiente
hospitalar.
Os interessados devem ter cursado pelo menos o ensino fundamental completo. O curso tem duração
de 10 meses. Mais informações no
telefone 3221-1195, falar com
Fernanda ou Tatiana.
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Atletas com deciência participam
de capacitação prossional

Aconteceu nos últimos dia 22 e 23
de agosto, no campus Funorte JK, o
curso de Capacitação Prossional de
Área de Treinamento de Atletas com
Deciência em Atletismo e Natação.
A jornada é fruto de uma parceria
com o Projeto Colaborativo desenvolvido pela Universidade de Illinois/EUA,
a Associação de Amigos do Instituto
São Rafael - AAISR e a Secretaria de
Estado de Esportes e da Juventude –
SEEJ.
Participaram da capacitação estudantes de Educação Física dos últimos
períodos, prossionais das áreas de

Fisioterapia, Educação Física entre
outras.
A abertura do evento, no dia 22,
contou com a presença do coordenador de Inserção e Desenvolvimento do
Programa Tempo Integral, o professor
Walter Moura, A presidente da Rede
Soebras e diretora geral da Funorte
Dra. Tânia Raquel Muniz, a coordenadora de extensão da Funorte Marcela
Pomponete e a diretora de
Desenvolvimento de Paradesporto
Rosana de Carvalho.
O curso foi totalmente gratuito e
ofereceu 60 vagas, que integram uma
série de 4 etapas que acontecerão
ainda nas cidades de Varginha, Teólo
Otoni e Viçosa.
Para Cosme de Almeida, que é
vice-presidente do Conselho de
Pessoas com Deciência, esse cursos
de capacitação são ótimos porque
dão a oportunidade de os atletas se
prepararem para os desaos que sempre estão por vir.

Aluna de 78 anos conclui curso de
Informática Básica na Funorte

No último dia 20 de agosto, a
Funorte realizou formatura de três
turmas do curso de Informática
Básica. O curso foi totalmente gratuito e ofereceu 90 vagas, que foram distribuídas em três turmas de 30 alunos.
A maior parte dos assistidos são
moradores de regiões mais carentes,
como é o caso da aposentada Ana
Maria da Silva, de 78 anos. "O povo
tem mania de falar que Papagaio
velho não fala, mas hoje posso dizer
que isso não é verdade. Olha a minha
idade, só tenho a até a 4ª série, e
aprendi muito com o curso", disse a
estudante.
Os alunos puderam aprender a
editar documentos, planilhas, acessar
a internet, criar seu próprio email,

entre outras atividades. A seleção foi
realizada através do CRAS ( Centro de
Referência em Assistência Social) e
Associação de Moradores dos bairros
selecionados. O critério para seleção
desses alunos foi a carência nanceira
onde a primeira turma do curso foi
formada por alunos da terceira idade,
sendo a segunda por jovens e adolescentes e a terceira mesclou todas as
idades.
Os alunos são moradores dos bairros Jardim Eldorado, Castelo Branco e
Vilage II. Estiveram presentes na cerimônia de formatura, o professor
Alano Davi, responsável pelas aulas
do Curso de Informática, Pedro
Almeida que é diretor de qualidade
da Rede Soebras e gestor administrativo da Funorte Campus JK, Ivonei
Trezena que é diretor administrativo
Soebras plataforma Norte, Geraldo
Braga diretor da Justiça do Trabalho,
o advogado da Rede Soebras Ramon
Gonçalves Rocha e Tânia Raquel
Muniz que é a presidente da Rede
Soebras e diretora geral da Funorte.
Logo após a entrega dos certicados
houve um coquetel para os convidados.
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ASemana
GEPPSI reinicia atividades

No último sábado, 17, o GEPPSI
retornou com as atividades do segundo
semestre. Desde seu nascimento em
2011, o GEPPSI (Grupo de Estudos
Provocações Psicológicas) já realizou
mais de 30 encontros abordando os
temas centrais da Psicologia, além de
encontros com outras áreas do conhecimento através de convidados e participações especiais.
O estudo em grupo tem como objetivo, potencializar a capacidade de aprendizagem, buscando uma maior compreensão da dimensão da atuação do psicólogo, proporcionando maior interação
entre prossionais e estudantes, desenvolvendo assim o raciocínio crítico diante
dos temas propostos, evidenciando um
espaço de sensibilização, diálogo e ação,
com o objetivo de gerar uma análise conjuntural da realidade a partir dos princípios que permeiam a Psicologia. Nesse
sentido, desenvolve-se um grupo operativo, assim como conceituado por
PichonRiviére, onde o foco principal é o
desenvolvimento potencial da aprendizagem a partir do próprio Grupo.
No primeiro semestre de 2013, o
GEPPSI teve em suas pautas de discussão
temas como: cultura; ética; compromisso social; drogas; criminalidade; emergências e desastres; morte entre outros.
Foi realizado ainda, o "I Seminário de
Formação em Psicologia: Enfoque nas
Possibilidades e Desaos da formação
em Montes Claros" tendo como objetivo
ampliar o debate acerca da formação prossional na região.

Com o total de 18 integrantes, entre
estudantes e prossionais, o grupo retoma suas atividades nesse semestre visando garantir o espaço de debate, conhecimento e desenvolvimento da Psicologia
no contexto de Montes Claros MG.

ASemana
Funorte e Fasi
comemoram
Dia do Estudante

A Funorte e Fasi realizaram no mês de agosto, a semana do acolhimento que teve como
objetivo receber os novos alunos e comemorar
o Dia do Estudante. A data foi festejada no dia
11 de agosto. As atividades foram coordenadas pelo Núcleo de Extensão – NEX com apoio
da Assessoria de Comunicação.
O campus Funorte São Luis foi a primeira
unidade a desenvolver a integração entre alunos calouros e veteranos. Acadêmicos de
todos os períodos se reuniram no pátio da instituição para confraternizar e comemorar 'O
dia do Estudante', que contou com competição de dança, teve ainda apresentação de DJ e
muita diversão.
A diretora do campus São Luis, Ivanilde
Queiroz, relatou a importância desse evento.
“É importante esse momento de confraternização. É um momento onde calouros e veteranos têm a oportunidade de se entrosarem e se
conhecerem. Marcamos esse início de semestre como muita descontração e alegria”.
Os cursos de Jornalismo, Serviço Social e
Administração venceram o concurso de dança.
No Campus JK Funorte, aconteceu o tradicional Futebol das Virgens onde os acadêmicos se fantasiaram de mulher para o concorrido jogo. No mesmo dia, durante a noite, uma
super banda animou os acadêmicos, com brincadeiras e sorteio de brindes. Os estudantes se
divertiram num clima de festa e descontração.

A semana do acolhimento teve encerramento na Fasi, onde mais uma vez os acadêmicos foram recebidos por professores e coordenadores. Lá, houve apresentação de banda e
interação entre os cursos com a realização de
gincanas.
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Estudantes expõem trabalhos cientícos

Dentro da programação da 1°
Mostra Cientíca da Funorte/Fasi
que ocorreu no último dia 16, houve
a exposição de trabalhos cientícos
de acadêmicos de vários cursos da
instituição.
Os trabalhos fazem parte do
PROIC (Programa de Iniciação
Cientíca) em que os acadêmicos
desenvolvem projetos, previamente
aprovados, através de suporte nanceiro da instituição. Os estudantes
contemplados tiveram a oportunidade de apresentar os resultados obtidos ao longo de meses de trabalho e
estudos na exposição.
Dentre os vários trabalhos que
foram apresentados estavam os acadêmicos Patrícia Mendes do 8° período de Odontologia e Rafael Inácio do

5° período de Medicina Funorte que
discutiram com o tema: “Autopercepção e Flurose em Escolares de 12
anos em Montes Claros”. A pesquisa
fez parte do projeto Saúde Bucal e foi
aprovado pelo comitê de ética e
nanciamento da Fapemig. O objetivo desse estudo foi vericar em 3000
estudantes de 12 anos a satisfação e
a percepção de quem tem a Flurose
(machas nos dentes). Para Rafael:
“Apesar das manchas presentes nas
pessoas pesquisadas, isso não interfere na qualidade de vida delas”.
A acadêmica Carla Carneiro, do 7°
período de Odontologia Funorte,
abordou na sua pesquisa o tema:
“Avaliação da Microdureza em função da Profundidade para
Compósitos à Base de Metacrilato:
Revisão de Literatura”. A pesquisa se
embasou nos experimentos laboratoriais que foram feitos no laboratório da faculdade de Odontologia de
Diamantina. Ainda discutiu-se a
ação da resina, que é um material
restaurador odontológico.
Para o professor Marcos Caldeira
a instituição está vivendo um novo e
bom momento na área de pesquisa.

Seminário de Geograa debate gestão agrária

I SEMINÁRIO DE GEOGRAFIA
GESTÃO AGRÁRIA EM DEBATE
26 E 27 DE SETEMBRO DE 2013

O 6° período do curso de Geograa
e a coordenação da Faculdade
Promove de Janaúba realizam nos dias
26 e 27 de setembro, no auditório da
instituição, o I Seminário de Geograa
gestão agrária em debate.
Temas como, Reforma agrária:
Direito e questões sociais; Capitalismo
no campo: Agronegócio e questões
sociais no Norte de Minas Gerais serão
discutidos na mesa redonda.
A economia brasileira e a nortemineira, segundo o coordenador do
curso de geograa Andrey Lopes,
possui uma forte ligação com o ambiente rural. Historicamente o Brasil foi
colonizado por um modelo plantation
que sobrevalorizava o latifúndio e a
monocultura, o que até hoje marca a
organização do espaço rural brasileiro.
Tal fato contribuiu para que a luta pela

terra e a reforma agrária tenham sido
temas recorrentes na história brasileira.
Nos meses de julho e agosto aconteceram diversas manifestações protagonizadas no Norte de Minas Gerais
revelando nuances desses problemas:
o fechamento da estrada do Projeto
Jaíba - feito por pequenos agricultores
reivindicando melhores estradas - e a
entrada em cena da Liga dos
Camponeses Pobres com assentados
que fecharam a entrada principal do
município de Jaíba com objetivo de
impedir a restituição de posse de terras
onde moram há cerca de 10 anos.
As inscrições para o Seminário
estão abertas. Mais informações acesso o site: www.promovejanauba.com.br.
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Autismo e tratamento ABA
são discutidos em palestra na FASI

O autismo e os desaos que circundam esta temática foram debatidos na
Palestra: “Princípios básicos da análise do
comportamento e autismo: manejo possível”, que aconteceu nesta quarta-feira,
21, no auditório da Fasi.
O evento foi ministrado pela psicóloga analista de comportamento, Laura
Tatiany Mineiro Coutinho e a acadêmica
do nono período de Psicologia noturno,
Maria Márcia Colares Silveira.
O objetivo da palestra, além de mostrar aos acadêmicos do quarto período
de Psicologia as diculdades e os problemas enfrentados pelos autistas, foi informar aos estudantes sobre as formas e os
distintos tipos de tratamento.
Ainda foi abordada a utilização da
modelagem com animais domésticos
como fonte de pesquisa para o estudo
do autismo, uma vez que, as reações dos
trabalhos desenvolvidos nesses seres,
reproduzem reações semelhantes as que

seriam causadas nos humanos.
Segundo a psicóloga Laura Tatiany:
“Os alunos irão construir a estrutura, a
aquisição e a modelagem, tendo a possibilidade de trazer para a discussão em
sala de aula, os resultados das pesquisas
realizadas com os animais, inclusive no
âmbito domiciliar”.
A Gestora AdministrativoPedagógica da Fasi, Sabrina Gonçalves
ressaltou a importância de iniciativas
como esta. “Somos formadores e modicadores de opinião. Por isso, temos que
mudar e transformar a sociedade e uma
das formas de contribuir com essas intervenções sociais é através da qualidade
das pesquisas e os seus resultados, que
reetem diretamente no meio social”.
Atualmente na cidade, de acordo
com Maria Márcia, ainda é escasso os
locais especializados no tratamento do
autismo. “A clínica que existe atualmente
atende os pacientes por meio particular,
como nem todos terão acesso a este serviço é fundamental que busquemos
ajuda e conhecimento para amenizar e
tentar solucionar as questões que envolvem o autista”, arma a acadêmica do
curso de Psicologia.
Na fala ministrada pela estudante,
ainda foi discutido o Tratamento
Comportamental Aplicada (ABA), fundamental para os indivíduos que possuem
autismo.

Congresso de Medicina
reúne cerca de 300 estudantes

O I Congresso Norte Mineiro de
Especialidades Médicas organizado pela
turma 14 do 4° período do curso de
Medicina Funorte, realizado no auditório na AMAMS, nos dias 21 a 24 de agosto, reuniu cerca de 300 estudantes do
curso de Medicina. Entre os participantes
estiveram presentes estudantes do estado da Bahia.
O congresso teve como objetivo central apresentações de minicursos e palestras com as principais especialidades
médicas, ministrados por renomados
palestrantes da área médica como o
cirurgião oncológico Claúdio Henrique
Rabello, o radiologista Arlen Santiago, o
cardiologista Antônio Cedrim entre
outros.

Acadêmicos Funorte/Fasi expõem
trabalhos na capital mineira

Aconteceu em Belo Horizonte, do dia
8 a 10 de agosto, o XII Congresso
Mineiro de Pneumologia e Cirurgia
Torácica e II Congresso Mineiro de
Pneumologia Pediátrica.

Foram enviados trabalhos sobre
Asma e tabagismo, que são as linhas de
pesquisa da doutora Roseane Caldeira,
sioterapeuta e professora nos cursos de
Fisioterapia Fasi e Medicina Funorte. Os
trabalhos são de Iniciação Cientíca
(Proic) e TCC de Fisioterapia.
Participaram dos trabalhos os acadêmicos Rayane Fonseca, Jéssica Evangelista,
Jéssica Brandão e Iuri Braga do curso de
Medicina. Do curso de Fisioterapia, participaram Jéssica Maia, Valéria Veloso,
Anielle Ruas e Sara Trindade, ambos colaram grau em julho de 2013.

“O evento superou as expectativas.
Seguimos toda programação, apresentando 35 das 54 especializações médicas. Respeitados médicos ministraram as
palestras dando a possibilidade de os
estudantes terem um contato maior com
esses prossionais”, arma um dos
organizadores, o acadêmico Bruno
Porto.
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