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divulga programação completa

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
UNICAMP seleciona estudante
de Fonoaudiologia para
realização de curso de Inverno

A acadêmica do terceiro período do
curso de Fonoaudiologia da Funorte/Fasi,
Tahiana Ferreira Freitas (foto), fez o Curso de
Inverno em Fisiologia Humana na
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP.
O curso de Inverno em Fisiologia
Humana da UNICAMP aconteceu entre os
dias 15 a 26 de julho de 2013 e foi realizado
através do Programa de Pós-Graduação em
Biologia Molecular e Funcional.
A proposta do curso foi oferecer aulas
teóricas e práticas abordando os principais
temas de Fisiologia, envolvendo as diferentes linhas de pesquisa do Instituto de
Biologia. As aulas teóricas abordaram conceitos básicos sobre o funcionamento dos
sistemas, envolvendo anatomia, histologia
e siologia de órgãos. Nas aulas práticas, os
alunos selecionados para o curso de inverno
tiveram a oportunidade de conhecer as
linhas de investigação cientíca de cada
laboratório.
Para participação do curso houve processo seletivo através da análise do currículo
e do histórico de graduação dos acadêmicos. No decorrer do curso, foi ressaltado
pela comissão organizadora que a primeira
aluna do curso de bacharelado em
Fonoaudiologia a participar do Curso de
Inverno em Fisiologia foi a acadêmica da
Funorte, Tahiana Ferreira Freitas.
Durante o curso houve Workshop, oportunidade em que Tahiana apresentou o trabalho intitulado “Fatores
Sociodemográcos associados a relação
cintura quadril em mulheres na pós menopausa”, recebendo o certicado de menção
honrosa pela brilhante apresentação do trabalho.
De acordo com Tahiana: “participar
deste curso despertou meu interesse pela
pesquisa, proporcionando crescimento e
maturidade diante das discussões e da troca
de experiência realizadas durante curso,
bem como aprofundar meus conhecimentos sobre a siologia”.
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Sebrae lança Desao Universitário Empreendedor

Participe da competição e seja o grande vencedor do Desao Universitário
Empreendedor. Coloque a prova sua
habilidade em gerir negócios participando das atividades virtuais e presenciais
que difundem conceitos de gestão, mercado, inovação e empreendedorismo.
Professores e alunos participantes
podem ainda faturar prêmios incríveis,
que vão desde troféus a viagens.
Os participantes melhores colocados
nos rankings serão recompensados por
sua dedicação e desempenho.
Encare o Desao Universitário
Empreendedor! É uma competição nacional de caráter educacional, desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Ao
participar do Desao o estudante será
estimulado a desenvolver atitudes
empreendedoras e cará mais preparado
para os desaos do mercado, por meio
da capacitação, aprimoramento e desenvolvimento de habilidades corporativas.

Neste ano, o Desao Universitário
Empreendedor será composto de várias
etapas com premiação para os melhores
colocados do ranking. Em 2014, novas
atividades inovadoras serão incluídas e é
claro que a competição cará mais desaadora.
Poderão participar estudantes universitários regularmente matriculados
em qualquer curso de graduação de quaisquer IES brasileiras, credenciadas e/ou
autorizadas pelo Ministério da Educação
– MEC; professores universitários vinculados a quaisquer IES brasileiras credenciadas e/ou autorizadas pelo MEC, mediante inscrição individual ou por indicação de estudante regularmente inscrito
no presente Desao e Instituições de
Ensino Superior brasileiras, credenciadas
e/ou autorizadas pelo MEC, desde que
vinculadas a estudantes inscritos no presente Desao.
Regulamento e inscrições pelo site:
www.desao.sebrae.com.br

Estudantes de Nutrição
apresentam trabalhos do PISEC

Professores da Funorte e Fasi, em parceria com os estudantes do primeiro ao
sétimo períodos de Nutrição, zeram no
dia 14, a apresentação dos trabalhos
desenvolvidos nas disciplinas de PISEC
(Programa de Integração Ensino e
Comunidade).
O evento coordenado pela professora Aiesca Sampaio e Éryka Jovânia com o
apoio das coordenadoras do curso, Ana
Cristina Monteiro Prates (Funorte) e
Luciana Caldeira (Fasi) teve como público
alvo, os acadêmicos do curso de
Nutrição.
O objetivo do evento foi contribuir
para o aprimoramento dos conteúdos
teóricos trabalhados durante a graduação, além de promover a integração dos
estudantes do curso de Nutrição e professores.

O PISEC, neste sentido, visa propiciar
ao estudante a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica, estando voltado para a educação,
prevenção, pesquisa e assistência nutricional coletiva e individual. Assim, o acadêmico aprende a utilizar ferramentas
para promover o aprendizado e uma prática nutricional promotora da saúde e
estimuladora das práticas alimentares
saudáveis, auxiliando desta maneira,
todas as comunidades atendidas.
Os trabalhos apresentados foram:
Aprendizes para uma vida Saudável. (Acadêmicos Marcilene Mendes e Josielle, 4°
período Nutrição Noturno).
Frequentadores de bares e restaurantes do Mercado Municipal de Montes
Claros (Liliane e Brenda 2° período
Nutrição Nortuno). Análise do perl
nutricional alimentar da promoção a
saúde dos recusos do presídio regional
da cidade Montes Claros/MG (Ana
Maria, Marilia e Sindy 4° período).
Adolescentes conscientes adultos saudáveis – Colégio São Noberto (Amada e
Carla 4° periodo). Educação Nutricional
para crianças no Sesc de Montes
Claros.Educação Nutricional e arte de ser
saudável no Cemei Mundo da Criança
(Angelica Fasi).Nutrição no Coração (Euslany e Anny Goes, 5° período)
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Abertura ocial Jonafes será na OAB
A programação completa da Jonafes
(Ciências Exatas, Humanas, Sociais,
Biológicas e da Saúde) que acontecerá
no período de 02 a 05 de outubro, já foi
divulgada pela organização.
No dia 02, ocorrerá a abertura ocial
da Jornada e I Simpósio Internacional de
Atividade Física, Esporte e Saúde.
Na área de Cosmética e Estética acontecerá na terça, dia 3, de 18h às 22h, no
auditório Fasi, o minicurso: “O Poder das
Terapias Naturais para a Saúde, Bemestar e Beleza” , com a palestrante,
Hellen Marques.
Hellen é especialista em Saúde
Terapeuta Complementar Integrativa.
Possui mais de 10 anos de experiência na
área Industrial Farmacêutica como a multinacional Pzer e a Nacional Eurofarma
em São Paulo. (...)
Na quarta, dia 4, haverá outro minicurso, também com Hellen Marques,
com a temática: “Aromaterapia Aplicada
a Estética Facial”.
No campo da educação, além das
palestras já divulgadas, no dia 3, às 19h,
no espaço da OAB haverá a palestra
sobre “Motivação de Carreiras” com o
consultor comportamental Antônio
Roberto Soares.

Antônio Roberto é
presença conrmada

Conhecido nacionalmente, Antônio
Roberto estudou Filosoa em um
Seminário Diocesano em Diamantina,
em Belo Horizonte concluiu as faculdades de Direito na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e de Administração
de Empresas na Fundação Mineira de
Cultura (FUMEC). (...)
No dia 5, de 8h as 9h30, acontecerá a

Palestra: “Intersetorialidade e Gestão: os
desaos de um fazer compartilhado”,
com Anna Cecília Koebcke de Magalhães
Couto Simões.
Anna Cecília é Graduada em Direito
pela UERJ, possui graduação em
Pedagogia pela mesma instituição e é
m e s t r e e m E d u c a ç ã o , Po l í t i c a e
Administração Educacional também
UERJ. A palestrante ainda tem
Doutorado em Educação: Estado Política
e Sociedade pela USP.
A programação da área de saúde, no
dia 3, contará com uma mesa de discussão cujo tema abordará: "Organização e
Gestão da Atenção Básica em Montes
Claros e no Norte de Minas”. Os palestrantes serão: Geraldo Edson - Secretário
Municipal de Saúde, Danilo Narciso Secretário Municipal Adjunto de
Atenção Primária a Saúde, Mestre
Cláudia Versiani - Coordenadora da
Atenção Básica de Montes Claros e
Cláudio Henrique Rebello Gomes.
No dia 4, das 20h30 às 22h, o professor Doutor Victor Reis - UTAD/PT ministrará a palestra: “Metodologia Cientíca
na Saúde”. O docente é graduação em
Educação Física e Desporto pela
Faculdade de Ciências do Desporto e
Educação Física Universidade do Porto.
(...)
No campo de Gestão, serão ministradas, no dia 3, as seguintes palestras: “Motivação: O Segredo da Vida”, com
Salviano Macedo Filho e “Liderança
Motivacional - A Arte de Inuenciar
Equipes e Garantir Resultados”, com
Nicácio Pereira.
No dia 4, Gregório Ventura fará
palestra, abordando o tema: “Os Novos
Te m p o s p a r a a L i d e r a n ç a
Empreendedora: uma abordagem de
inovação”.
A programação completa de todos
os eventos está disponível no site:
http://www.jonafes.com.br. (Matéria
completa no site www.funorte.com.br)

Doutora em Enfermagem fará palestra na Jonafes

A professora Maria Rizoneide
Negreiros de Araújo (foto) é mais uma
palestrante conrmada para Jonafes,
que será promovida pela Funorte/Fasi no
período de 02 a 05 de outubro.
A palestra será realizada no dia 4 e

terá como tema: “Atenção Básica para o
Programa Saúde da Família”. Maria
Rizoneide é graduada em enfermagem
pela Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG, possui mestrado em
Medicina Veterinária – Epidemiologia
também pela universidade norte mineira. É também doutora em Enfermagem
pela Universidade de São Paulo – USP.
Além de Professora Emérita da
Universidade Federal de Minas Gerais, a
palestrante também foi Diretora de
Enfermagem na mesma instituição.
Atualmente é membro da Comissão
Coordenadora do Curso de
Especialização em Atenção Básica em
Saúde da Família do NESCON/UFMG.
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ASemana

Grupo Soebras/Funorte
participa de Desle
7 de Setembro

Um dos mais organizados e prestigiados desles em comemoração à independência do Brasil aconteceu no último sábado, 7, com participação do grupo
Soebras/Funorte. O desle envolveu diretores, alunos e funcionários.
Como já é tradição, além das forças militares, participaram também o Corpo de
Bombeiros, as escolas com suas fanfarras e
ainda grupos folclóricos.
O desle foi aberto pelos Colégios
Indyu e Ímpar do Grupo Soebras, que levaram para a avenida parte da história de
Montes Claros, com alunos vestidos de formigas, catopês e caboclinhos. Estudantes
do curso Técnico de Enfermagem formaram um grande pelotão e também puxaram uma ala. Alguns ostentavam frases
sobre saúde e o compromisso do colégio
com a educação.
Os cursos da Funorte/Fasi também
foram representados na avenida por seus
estudantes. Entre eles participaram:
Jornalismo, Medicina Veterinária, Estética e
Cosmética, Engenharia Civil, Gastronomia,
Educação Física, Fisioterapia,
Fonoaudiologia.
Houve ainda, participação do Funorte
Esporte Clube com alguns de seus jogadores e da fanfarra do Colégio Indyu. Uma das
alas era aberta por placas grandes com
fotos do recém-inaugurado Hospital das
Clínicas da Funorte - Doutor Mário Ribeiro
da Silveira, e do futuro SPA Escola, que será
inaugurado no próximo mês.
O desle reuniu milhares de pessoas na
avenida Deputado Esteves Rodrigues e este
ano teve como tema: amor a pátria.

ASemana
Estudantes do Curso Técnico
Indyu visitam laboratório
de anatomia

A Anatomia é uma ciência milenar presente desde tempos remotos. O homem
das cavernas já demonstrava interesse pelo
entendimento do corpo humano fazendo
ilustrações de imagens/formas humanas
nas paredes.
Atualmente, a Anatomia Humana se
destaca por ser uma ciência básica para qualquer curso da área da saúde e da biologia,
pois é nela que se pode desvendar o fantástico arranjo orgânico que compõe essa
máquina chamada corpo humano.
No último m de semana de agosto,
cerca de 30 alunos da 1ª etapa “A” do Curso
Técnico em Enfermagem (Matutino) do
Colégio Indyu, visitaram o Laboratório de
Anatomia Humana da FUNORTE para aula
prática de Anatomia Humana.
“A visita tem o intuito de mostrar o laboratório de Anatomia Humana aos alunos,
para que possam ter uma real noção do que
é visto em sala de aula, como demonstrações práticas de órgãos, músculos e tecidos”, explica o professor de Anatomia, responsável pela visita, Zeca Alves.
Segundo a Coordenadora do curso
Técnico em Enfermagem do Colégio Indyu,
Jane Tolentino, esse Projeto de Extensão, em
parceria com o professor de Anatomia Zeca
Alves, já proporcionou a visita de 8 turmas
no ano de 2012 e esse ano continua com as
novas turmas com datas já denidas para as
turmas do Matutino, Vespertino e Noturno.
Para Jane Tolentino: “Essa iniciativa favorece a xação do conteúdo e a aquisição do
conhecimento”.
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Gestores Soebras traçam metas para 2014-2018

Cerca de 60 pessoas participaram
do 2º Encontro de Gestores da Rede
Soebras – EGRESS. O encontro foi promovido nos dias 29, 30 e 31 de agosto,
no
Campus São Norberto, em Montes
Claros.
O objetivo do evento foi traçar
metas e planejar ações para os próximos quatro anos. Entre 2014 a 2018,
todas as escolas da Rede Soebras,
desde a educação básica a educação
superior vão passar por uma série de
mudanças visando o fortalecimento e a
excelência do ensino.
A diretora da Funorte e presidente
da Rede Soebras, Raquel Muniz, abriu
o evento e revelou que o grupo
Funorte/Soebras representa a cumplicidade de seus parceiros. “A nossa unidade Incisoh em Januária é prova disso.
Lá, começamos nossa primeira escola
através do curso de Pedagogia, com a
diretora Denise Falcão. Sua lha é
nossa gestora hoje, isso demonstra que
nossa parceria é duradora. Muitos de
vocês têm história longa conosco ou
com a instituição que nós assumimos”,
disse.
A professora Ana Angélica
Gonçalves Paiva, gerente educacional
de toda a Rede Soebras e uma das organizadoras do evento, destacou que o
EGRESS é uma jornada para que cada
um dentro de sua experiência e qualicação prossional possa dar o melhor
para o grupo.
“Precisamos nos reinventar. Temos
a obrigação de nos anteciparmos, pensarmos o que fazer e como fazer para
melhorarmos a qualidade do nosso trabalho. Vamos identicar qual é o problema, e partir disso saber o que fazer

para solucioná-lo.”
Gestores, mantenedores, professores e técnicos de diferentes regiões
onde existem escolas da Rede Soebras
e Única Educacional, como: Curvelo,
Brasília/DF, Sete Lagoas, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Montes Claros,
Januária e Janaúba aproveitaram o
encontro para discutir aspectos relevantes e propor estratégias para o
desenvolvimento institucional.

Durante o encontro, os gestores se
dividiram em grupos de trabalho – GTs:
D i r e ç ã o A c a d ê m i c a ,
Pesquisa/Extensão, Secretaria
Acadêmica, NASS, Administrativo,
CPA, Educação Básica. Juntos, em equipes menores, trocaram experiências
sobre a unidade de origem, falaram
sobre o cenário do grupo SOEBRAS e
sugeriram novas ações para o próximo
quadriênio.
Carta Compromisso – Ao nal do
encontro os gestores assinaram uma
carta compromisso com todas as propostas de trabalho. Apresentaram e
traçaram metas para a educação superior e básica como: elevar o IGC – Índice
Geral de Cursos da Rede Soebras, delizar o aluno e proporcionar ao aluno
ingressante condição de suprir eventuais deciências de conhecimentos básico entre outros.(Leia matéria completa
no site www.funorte.com.br)
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Acadêmicos manipulam shampoo
de Jaborandi de Barbatimão

O 10º Fórum Biotemas na
Educação Básica, promovido pela
Universidade Estadual de Montes
Claros e organizado pelo departamento de Estágios e Práticas Escolares da
instituição, contou este ano com a participação de professores e acadêmicos
dos cursos de licenciatura e bacharelado, assim como de alunos de diversas
escolas públicas.
Nesta edição, que aconteceu de 10
a 13 de setembro houve inclusão no
projeto dos alunos das primeiras séries
do Ensino Fundamental e médio das
escolas: Professor Plínio Ribeiro, Dulce
Sarmento e Clóvis Salgado e da
Faculdade de Saúde Ibituruna (FASI),
Faculdades Unidas do Norte de Minas
(Funorte), das Faculdades Santo
Agostinho, Instituto Federal do Norte
de Minas Gerais, Faculdades Pitágoras
de Montes Claros (FIP MOC), e a
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG).

Acadêmicos de vários cursos da
Funorte/Fasi como Fonoaudiologia,
Fármacia e Nutrição, aderiram ao evento.
O curso de Fonoaudiologia da Fasi
promoveu nos dias 10 e 11, nas escolas Professor Plínio Ribeiro e Dulce
Sarmento, uma Mostra de Prossões
com o seguinte tema: “Fonoaudiologia e suas perspectivas para o mercado
de trabalho futuro”, em que eles divulgaram informações sobre a
Fonoaudiologia.
Para o coordenador do curso,
Jádson Rabelo de Assis, este tipo de
evento é muito importante para os acadêmicos e a instituição. “O principal

objetivo da participação dos acadêmicos no Fórum é oportunizar que os
estudantes possam interagir com a
comunidade, sensibilizando-os participantes a conhecer e cuidar melhor
das áreas onde o fonoaudiólogo
atua”.
Além disso, ele salientou: “Estamos mostrando a importância da
Fonoaudiologia para os prossionais
que serão inseridos no mercado de
trabalho, disponibilizando informações para que o aluno possa se cuidar
e prevenir de futuros problemas ligados a comunicação humana e seus distúrbios”, arma Jádson.
Uma das acadêmicas participantes
do Biotemas, Tahiana Freitas, do 3°
período de Fonoaudiologia, ressalta
que para participar do Fórum, todos
os envolvidos passaram por uma preparação para que pudessem informar
os estudantes da melhor maneira possível.
“Acho estas iniciativas fundamentais, tendo em vista que, além de
divulgarmos o fonoaudiólogo como
prossional e a Fasi, que é a única instituição no norte de Minas a oferecer o
curso, nos possibilita colocar em prática o que aprendemos em sala de
aula”, diz Tahiana.
O curso de Farmácia proporcionou
aos estudantes das escolas publicas
um maior conhecimento sobre a
Fitoterapia através de palestras e minicurso sobre: o uso de plantas medicinais. Acadêmicas do curso de
Farmácia mostraram a utilização do
jaborandi e barbatimão e os produtos
toterápicos. As atividades foram
desenvolvidas nos quatro dias do evento.
Além das informações da palestra,
os estudantes puderam conferir na
prática, através da manipulação em
laboratório, como são feitos o shampoo de Jaborandi, assim como uma
pomada de Babartimão e quais são as
utilidades destes produtos na vida cotidiana.
De acordo com Karoeny Dias
Xavier, acadêmica do 6° período de
Farmácia: “este tipo de atividade é
muito interessante, pois além de ajudar os estudantes a conhecer vários
tipos de prossões e apresentar as
habilidades do farmacêutico, possibilita um contato com uma realidade
que as escolas não podem proporcionar”.
Leia matéria completa no site:
www.funorte.com.br
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ASemana
Semana do Administrador
movimenta acadêmicos
e prossionais

Foi realizado de 11 a 13 de setembro, a
Semana do Administrador no auditório do
campus São Norberto. O evento foi idealizado pelos acadêmicos dos 5° e 8° períodos de
administração do campus São Luís.
A palestrante Laís Cristina Gonçalves
abriu o evento abordando o tema “O
Prossional Administrador e os Novos
Paradigmas do Mercado de Trabalho”.
Durante seu discurso, ela falou sobre os paradigmas do mercado de trabalho, citou vários
modelos de prossionais e destacou sobre a
responsabilidade social do administrador,
citando a importância de se ter atitude e idéias enquanto prossional. Para Laís, o administrador não é só quem administra a empresa, mas aquele que consegue administrar a
sua vida e a vida do outro.
Logo em seguida, foi a vez do palestrante
Hercílio Henrique que palestrou com o tema:
“ Desenvolvimento Organizacional pela
Metodologia LEAN – a Jornada da Novo
Nordisk”. Ele destacou sobre a implantação
dessa metodologia na empresa, metodologia
esta, voltada para qualidade e eliminação de
desperdício.
Para o acadêmico Geovani Simões do 6°
período de administração, esses eventos são
de grande importância para enriquecer o
conhecimento, divulgar o curso e ainda se ter
uma visão mais abrangente da área de atuação, uma vez que o mercado de trabalho para
ao administrador está bastante abrangente.
Na quinta-feira, foi a vez do palestrante
André Ricardo Pimenta, com o tema “Desconstrução, Desaos e Conquistas: na rota do
Everest e ainda o professor Alexandre Araújo
Sacchetto Filho com o discurso sobre: “ Como
se reinventar na Carreira? O Desao para
Brilhar no Novo Mundo”.
Uma roda de debate com empreendedores e acadêmicos fez o fechamento da
Semana. O Dia do Administrador é comemorado em 9 de setembro.

ASemana
Faculdade Promove
de Janaúba realiza
III Mostra de Talentos

A Faculdade Promove de Janaúba realizou no Espaço Cultural de Janaúba, a III
Mostra de Talentos, inspirada na letra da
música de Milton Nascimento, “Nos Bailes
da Vida”. Na música o compositor expõe
que a arte e talento não tem explicação.
O principal intuito do evento, segundo o
coordenador do curso de geograa Andrey
Lopes, é reconhecer, valorizar, divulgar e
incentivar os talentos dos acadêmicos da
instituição.
A equipe de jurados foi composta por
prossionais reconhecidos regionalmente,
entre eles: o diretor de cultura da Prefeitura
Municipal de Janaúba Ney Barbosa, a professora e coreógrafa Tiazinha e Marcos
Vinicius.
A coordenadora e professora do curso
de pedagogia Gislaine Santos deu início as
atividades lendo uma citação de Rezende:
“Qualquer pessoa pode descobrir quais são
os seus talentos se tiver um bom conhecimento sobre si mesma, pois descobri-los é
como uma investigação profunda nas atitudes e nos gostos individuais”.
Acadêmicos dos cursos de Pedagogia e
Geograa mostraram diversos talentos
como: declamações de poesia; apresentação artística de danças e canto dentre
outras. A Banda Anarkia animou os participantes.
“O evento superou as expectativas, os
alunos possuem grandes talentos que
devem ser cada vez mais valorizados”, arma a coordenadora do evento, Eresi
Fagundes.
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Dia do Biólogo é comemorado com
palestra, exposição de orquídeas e rapel

Na terça, 3 de setembro, aconteceu
no auditório do campus Fasi Funorte, a
comemoração em homenagem ao dia
do Biólogo. O professor doutor, biólogo
e pesquisador da Unimontes, Funorte e
Fasi Guilherme Araújo Lacerda palestrou
sobre o tema: “ Memorial de um Biólogo
da Licenciatura ao pós-doutorado. Ele
falou da sua trajetória, de todos os caminhos que percorreu até chegar ao doutorado e da necessidade da prática da biologia.
Em uma das suas citações, falou
sobre ética e citou um exemplo muito
interessante quando pediu sua orientadora que lesse o seu trabalho, tendo
como resposta que não poderia ler nem
citar o seu nome pois não teria tempo e
não colocaria seu nome apenas para
aumentar seu currículo.
Para Guilherme são pequenos detalhes que fazem um grande prossional.
Outro momento citado foi quando ele
disputou a sua vaga para doutorado, concorrendo com 8 trabalhos publicados
contra outro candidato com 45 publicados. Ao ser questionado sobre apenas os
8 trabalhos, ele disse que eram apenas
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oito, mas saberia falar de cada um deles
pois tinham sido feitos por ele.
Ainda dentro do evento aconteceu
uma exposição de orquídeas com participação dos membros da Sociedade
Orquidóla do Norte de Minas, que foi
coordenada pela professora de Medicina
da Funorte, Luiza Rossi, também membro da sociedade."Trouxemos as orquídeas para ilustrar o evento, elas trazem beleza, raridade, diversidade de cores e formas. São exóticas e têm uma durabilidade ainda não exata". Luiza disse que a
tradição de criar as orquídeas vem de seu
avó, e agora passará para seus netos.
No m do evento, os acadêmicos
tiveram a participação do Radical
Adventure que é uma empresa especializada em ecoturismo e turismo de aventura. A descida foi do terceiro andar do
prédio da Fasi. Os alunos de Biologia e
demais acadêmicos tiveram a oportunidade de vivenciar a prática do rapel.

Feliz com o sucesso do evento, a coordenadora do curso de Biologia, Mariana
de Castro frisou que o objetivo maior do
evento foi alcançado. Leia matéria completa no site www.funorte.com.br

Caravana da Educação Soebras
faz ação social no Village do Lago

A Caravana da Educação da Rede
Soebras visitou na última semana de
agosto, a Escola Municipal João Valle
Maurício, situada no bairro Village do
Lago. O objetivo do projeto é levar para
as escolas todas as atividades realizadas
pela Funorte/Fasi, através de seus cursos
superiores. O evento também promoveu
o I Encontro da Família.
A escola municipal, que atualmente
possui cerca de 600 alunos, funciona nos
três períodos do dia, oferecendo vagas
do 5° ao 9° ano.
Participaram da ação, professores e
acadêmicos de vários períodos dos cursos da Funorte/Fasi como: Estética e
Cosmética, Farmácia, Fisioterapia,
Nutrição e Serviço Social. Os estudantes

realizaram design de sobrancelha,
maquiagem, estética social, tipagem sanguínea, avaliação de índice de massa corporal, atendimentos sociais, aferição de
pressão, dentre outros.
Segundo a assistente social do campus Amazonas, Daniele Leite, através do
evento, vários membros da comunidade
puderam ser atendidos e ter seus problemas avaliados.
“Estamos realizando uma prestação
de serviços encaminhado as pessoas de
acordo com as suas necessidades individuais para os serviços ofertados pelos
diversos cursos e campus da
Funorte/Fasi”.
Para Vanessa Silva, acadêmica do
segundo período de Fisioterapia Fasi:
“Este tipo de atividade é muito importante para os alunos e a comunidade.
Através do que aprendemos na faculdade, podemos ajudar diversas pessoas que
estão aqui hoje”.
A diretora da escola, Ana Alice
Pereira, enaltece a proposta da Caravana,
ressaltando a relevância dentro do ambiente escolar. Leia matéria completa no
site www.funorte.com.br
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Funorte apresenta stand
alusivo à Copa durante Fenics

Dentro da 18° Feira Nacional de
Indústria, Comércio e Serviços de Montes
Claros–MG (FENICS), um dos stands mais
visitados este ano foi o da Funorte, que
teve uma decoração personalizada, voltada ao futebol em alusão à copa de
2014.
Com o slogan "Seja o artilheiro em
2014, faça Funorte/Fasi", a Funorte divulgou seus mais de 50 cursos, de graduação, pós-graduação e cursos técnicos
durante os cinco dias de feira. Quem visitou o stand, pôde participar de campeo-

nato de embaixadinhas e concorreu a
vários brindes.
No primeiro dia de feira, os cursos de
Gastronomia e Nutrição zeram exposição de elaborados pratos, além de realizarem atendimento nutricional. No
segundo dia, houve participação da
Medicina Veterinária, Jornalismo e do
curso de Administração que realizou
enquete com os visitantes para saber
qual o melhor técnico de futebol. Na sexta, os cursos de Fisioterapia e
Cosmetologia prestaram atendimento
aos visitantes.
No sábado, os cursos das áreas de
saúde Biomedicina, Enfermagem,
Farmácia e Educação Física atenderam
ao público com aferição de pressão e tipagem sanguínea, entre outros. No domingo, foi a vez das Engenharias Civil,
Biomédica e de Alimentos.
Cerca de duas mil pessoas passaram
pelo stand durante os cinco dias de feira.

Curso de pedagogia realiza atividades práticas

O segundo período do curso de
Pedagogia da Faculdade Promove de
Janaúba realizou apresentações de trabalhos de Literatura Infantojuvenil, sob a
orientação do professor João Davi
Santos.
O professor João arma que, a literatura infantojunvenil é um ramo da fantástica e mais completa arte, a literatura.
“É possível trabalharmos de maneira
ampla neste segmento, sobretudo,

incentivar no público infantil e de jovens
a prática da leitura.
Nesta fase da vida, a imaginação é
latente e por isso, o encanto em desenvolver diversas atividades que estimulem
a criatividade e questionamentos”, completa.
O principal objetivo do projeto é avaliar os diversos métodos de ensino e
aprendizagem do conteúdo. Os acadêmicos tiveram contato com a prática e a
teoria que podem ser absorvidas de
forma lúdica. “É um trabalho contínuo.
Durante todo o semestre confeccionaremos materiais didáticos para a prática
em sala de aula”, enfatiza o professor.
O projeto foi baseado na história
infantil Chapeuzinho Vermelho. Na ocasião os acadêmicos usaram gurino de
personagens da obra para representar
diversas versões da história.

Inscrições abertas para divulgação
de projetos na Revista Contrassenso
Está aberto o período de inscrições
para a publicação de pesquisas e artigos
cientícos na Revista Contrassenso da
Faculdade Promove de Janaúba, da Rede
Soebras. Podem se inscrever acadêmicos
de qualquer instituição de ensino superior. A revista é multidisciplinar, com divulgação de trabalhos cientícos de qualquer disciplina.
A Revista Contrassenso já está na sua
5° edição, as normas que devem ser seguidas para a publicação de projetos de pesquisas e artigo cientico estão disponíveis
no site: www.promovejanauba.com.
Interessados em divulgar seu projeto
devem se inscrever até o dia 20 de dezem-

bro de 2013. Os artigos originais devem
ser enviados para o e-mail: revistacontrassenso@hotmail.com.
Em 2014 será realizado evento para
lançamento da Revista, que é multidisciplinar da Faculdade Promove de Janaúba
e tem como objetivo publicar pesquisas
originais nas diversas áreas das Ciências
Humanas.
A revista é um periódico de uxo contínuo, de acesso aberto e de periodicidade
anual. As submissões serão apreciadas
por parcerias indicadas pelo conselho editorial e nalmente selecionadas sob inteira responsabilidade dos editores.
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ASemana
Técnico Enfermagem Indyu é
parceiro do Lar das Velhinhas

A Associação asilar das Damas de
Caridade, também conhecida como “Lar
das Velhinhas”, está situada no centro de
Montes de Claros e atende cerca de 100
idosas em caráter de internação com
diversas idades e patologias.
Existe uma ala com idosas que conseguem executar as atividades da vida diária e outra ala das idosas dependentes, já
acamadas e que demandam vários cuidados de enfermagem.
O Curso Técnico de Enfermagem do
Colégio Indyu tem uma parceria de muitos anos com essa instituição. O asilo é
campo de estágio para os nossos alunos,
para que desenvolvam atividades práticas que os capacitem para a vida prossional como a higienização das clientes, os
cuidados com a pele, a administração de
dietas e medicamentos e as trocas de
curativos.
Além das atividades práticas, é de
suma importância as atividades humanizadoras que os alunos desenvolvem. O
amor, o respeito e a compaixão são sentimentos trabalhados em cada grupo de
alunos que passam pelo asilo. Entre as
atividades realizados destacam-se atividades lúdicas, refeições diferentes e festas em datas comemorativas sempre alegram e trazem esperança para as idosas.
“Nós da enfermagem do Colégio
Indyu vemos o Lar das Velhinhas não só
como uma área de estudo e trabalho,
nós entendemos que transmitindo sentimentos de amor, caridade, paciência e
tolerância para os nossos alunos estamos
formando não somente prossionais
qualicados, mas acima de tudo homens
e mulheres melhores. Obrigada queridas
idosas que a cada dia nos ensinam que a
vida é um caminho longo que deve ser
vivido da melhor maneira possível”, frisou a coordenadora do curso Técnico de
Enfermagem Jane Tolentino.

