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Farmácia Funorte

é excelência no MEC

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Humanização é tema
da Aula Inaugural da
Faculdade Promove

Os cursos de Geograa e Pedagogia da
Faculdade Promove de Janaúba, da Rede
Soebras, promoveram nos dias 5 e 9 de agosto, aula inaugural com o tema:
Humanização. Atentas ao processo constante de individualização do sujeito em uma
sociedade globalizada, as coordenações de
curso deniram dar continuidade ao
Seminário: Humanização do Professor no
Processo Educativo, realizado no primeiro
semestre.
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Funorte sedia Jornada de Capacitação Prossional
para atletas com deciência

A Funorte – Faculdades Unidas do
Norte de Minas em 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 realiza a primeira etapa da Jornada de
Capacitação Prossional na área de
Treinamento de Atletas com deciência em Atletismo e Natação.
O evento aconteceu em Montes
Claros, na Funorte campus JK, no
período de 21 a 23 de agosto.

A professora Madelena ministrou palestra com temas sobre otimismo, solidariedade e união. No nal, os alunos zeram uma
la indiana e colocaram o mini-copo com
água em um ltro. Ao retirar a água do ltro, saia vinho, ao invés de água. “Essa dinâmica representa a mudança que todos poderiam realizar em suas vidas”, explicou
Madalena.
O professor João Davi realizou ocina de
jogos teatrais que trabalhou temas relacionados ao trabalho em equipe, cooperação,
perseverança e otimismo. As atividades
foram bem aceitas pelos acadêmicos que
elogiaram a iniciativa. O coordenador
Andrey Lopes arma que: “a formação acadêmica passa pela aprendizagem de conceitos e teorias, e não adianta ser um prossional conteudista se o mesmo não conseguir
apreender a lidar com o outro”.

Esta capacitação é direcionada a estudantes de Educação Física dos últimos
períodos, prossionais das áreas de
Fisioterapia, Educação Física e todos
aqueles que tenham interesse em trabalhar com treinamento de atletas
com deciência. O evento proporcionará aulas teóricas e práticas de atletismo e natação para os participantes.
Esta ação faz parte do Programa
Empower Partnerships for Inclusive
Communities, patrocinado pela organização Mobility International USA –
MIUSA e pelo Bureau de Assuntos
Educacionais e Culturais do
Departamento de Estado dos Estados
Unidos da América, cuja participação
do Brasil foi possibilitada pela seleção
do Projeto apresentado pela Secretaria
de Estado de Esportes e da Juventude
através da Diretoria de
Desenvolvimento do Paradesporto em
parceria com a Associação de Amigos
do Instituto São Rafael.

Estudante recebe prêmio
de Jornalismo em BH

O evento foi organizado pelos professores Geralda Claudia, Lucimar Sales e pelo
coordenador do curso de Geograa Andrey
Lopes de Souza. A professora Geralda deu as
boas-vindas aos acadêmicos.
Assim que entraram no auditório, os
estudantes tiveram suas mãos mergulhadas
em recipiente com água e pétalas de rosas e
receberam mini-copo com água. O objetivo
da interação foi sensibilizar os participantes.
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Os vencedores da 4º edição do
Prêmio SES de Jornalismo foram recebidos no dia 12, em Belo Horizonte,
pelo Secretário de Estado de Saúde de
Minas Gerais, Antônio Jorge de Souza
Marques.
O prêmio é destinado aos prossionais da comunicação que contribuíram para tornar acessível à população
informações sobre saúde pública.
Nesta edição, as matérias deveriam
seguir o tema “Dengue tem que acabar. É hora de todo mundo agir”.
De acordo com o secretário Antônio
Jorge: “A imprensa para nós é uma
oportunidade de mobilizar as pessoas
a mudarem de comportamento.
Diversas doenças que acometem os
mineiros derivam de hábitos disfuncionais, sendo a dengue um exemplo imediato para isso. Nós estamos tentando
demonstrar a importância da comunicação através do Prêmio SES de
Jornalismo”. O secretário destacou ainda, a importância da parceria com a
comunicação para se atingir resultados positivos na saúde pública.

O repórter da TV Integração de
Uberlândia Leandro Moreira Melo
Santos, vencedor na categoria
Prossional Televisão, destaca a importância de o prêmio ser destinado também aos prossionais do interior do
estado. “O nosso trabalho é desenvolvido no triângulo mineiro, numa
região bem afastada dos grandes centros. E é por isso que o reconhecimento
é tão importante para nós”, arma.
Os vencedores nas categorias:
Prossional Fotograa e Prossional
Jornal, Mariela de Melo Guimarães e
Thiago Nogueira da Silva, respectivamente, citam o estímulo que o prêmio
traz para a carreira jornalística. “O prêmio traz um gás para a nossa carreira,
ainda mais quando o reconhecimento
vem por meio de um trabalho que você
gosta de fazer”, arma Mariela de
Melo. “Poder contribuir para o combate à dengue é sempre positivo, principalmente com um tema no qual o leitor se identica”, aponta Thiago
Nogueira.
Para Carla Cristina Silva (à esquerda
foto), estudante do curso de
Comunicação Social da Funorte, a premiação traz uma importância especial,
já que ela venceu na categoria
Acadêmico de Jornalismo. “O prêmio é
um incentivo a mais, principalmente
pra mim que ainda estou estudando.
Com certeza é uma satisfação muito
grande receber essa premiação”, arma a estudante.

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz.
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Farmácia Funorte obtém avaliação 4 do MEC
Nota

4
noMEC

Diretores da Funorte Pedro Almeida, Thalita Pimentel, Raquel Muniz; avaliadores do MEC
Glória Maria Marinho, Leandro Miranda; coordenadora do curso Cléia Prado

As Faculdades Integradas do Norte de
Minas – Funorte obtiveram nota quatro no
reconhecimento de avaliação do Ministério
da Educação (MEC) para o curso de
Farmácia.
Em um nível que varia entre 0 e 5, a instituição conseguiu um excelente resultado
que é conseqüência de um árduo trabalho
coletivo de vários membros e funcionários
da instituição.
De acordo com a Diretora Acadêmica,
Thalita Pimentel Nunes: “Esse resultado é
fruto de um trabalho coletivo, com muito
empenho, dedicação e, especialmente, responsabilidade de cada um que, independente da tarefa que tenha desenvolvido ou
com ela contribuído para ns dessa avaliação, o fez com compromisso”.
Segundo Thalita, o curso de Farmácia
da Funorte retoma com esse resultado, seu
verdadeiro status de qualidade e resultados
positivos, que podem ser percebidos dentro
e fora de Montes Claros, arma a diretora
acadêmica.
O gestor administrativo do campus JK,
Pedro Almeida Souza, parabeniza a todos
que participaram, somaram e reforçaram
essa conquista. “A bandeira da qualidade
deverá ser contínua e coletiva”, arma
Pedro.
Para a coordenadora do curso de
Farmácia, Cléia Maria Prado: “Nós professores somos prossionais essenciais nos processos de mudança da sociedade e se fazemos com qualidade os resultados são efetivos e contínuos. Nas palavras do poeta
Fernando Pessoa renovo o desejo de sempre
desejar e entender que, se não ousarmos
desejar caremos, para sempre, à margem
de nós mesmos”, disse.
Veja na entrevista, qual a opinião da
coordenadora Cléia Prado, em relação a
relevância e os aspectos positivos que a avaliação do MEC trará para o curso de
Farmácia.

Qual a importância do resultado
positivo da avaliação do MEC para o
curso de Farmácia?
A avaliação do MEC nos cursos de graduação é o grande referencial da qualidade
do ensino superior é soberana a todos os
outros processos avaliativos. E, se considerarmos a escala de 0 a 5 (conforme estabelecido pelo MEC) o conceito 04 para o curso
de Farmácia Funorte conrma a excelência
deste curso de graduação em Farmácia.
Este resultado reete em maiores e
melhores oportunidades de trabalho para
nossos acadêmicos, na qualidade da formação do futuro prossional farmacêutico e
na melhoria das condições de saúde da
população no que refere-se a prestação dos
serviços farmacêuticos.
O alcance deste resultado impacta diretamente não só na Funorte, mas na sociedade e na região. Fica conrmado que
nossa equipe prepara farmacêuticos com a
qualidade exigida pelo Ministério da
Educação e, que são capazes de atuarem
com competência nos serviços farmacêuticos e servir a população.
Este resultado também consagra a
extensão e a pesquisa através principalmente da atuação dos nossos professores e acadêmicos. Conrma-se que estamos no caminho certo e que as condições de ensino (laboratórios, bibliotecas, Farmácia Escola ,
locais de estágios) estão de acordo com as
exigências do MEC.
Passamos por uma avaliação rigorosa
feita por avaliadores criteriosos que conhecem e vivenciam os melhores e maiores cursos de farmácia do Brasil e do mundo e dentro deste rigor cientíco e acadêmico fomos
aprovados com conceito 4.
Estamos muito felizes com este resultado fruto do trabalho de diretores, técnicos
administrativos, professores, acadêmicos e
da coordenação de curso. Esta avaliação
coloca-nos em local privilegiado dos cursos

de farmácia não só do Estado, mas do
Brasil. Acreditamos em um aumento
expressivo pelas vagas do nosso curso. E
historicamente sempre fomos marcados
pelo sucesso através das diversas conquistas
dos nossos alunos (aprovação em concursos públicos, abertura de empresas próprias
e outros). O resultado da avaliação do MEC
conrma nosso mérito.
Quais benefícios essa avaliação trará
para os acadêmicos, professores e para
instituição?
Os benefícios são muitos e contemplam
os acadêmicos principalmente no que refere-se a vagas de estágios e mercado prossional, conseqüentemente o destaque dos
trabalhos dos professores e a valorização da
Instituição.
Um curso de graduação tem uma profunda relação com a sociedade, ou seja, um
curso com qualidade, quem verdadeiramente ganha é a sociedade que desfruta da
competência destes prossionais nos diversos serviços farmacêuticos. Trabalhamos
para favorecer o desenvolvimento da nossa
região em oferecer a população serviços
farmacêuticos dignos e ecientes.
O curso de farmácia passará por
alguma mudança devido a divulgação
da nota do MEC?
Certamente teremos uma maior disputa
das vagas oferecidas e uma abertura maior
para nossos acadêmicos no mercado de
trabalho. Cabe a todos nós trabalharmos
efetivamente para garantirmos a qualidade
de forma contínua. Estamos sempre inovando e modernizando as nossas ações de
ensino-aprendizagem e certamente está é
uma das justicativas do nosso sucesso.
Trabalhamos muito para formarmos farmacêuticos competentes e aptos a enfrentar e
solucionar os problemas da população.
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Futuros bacharéis participam
de Aula Inaugural de Direito

Aula inaugural do curso de Direito
realizada no dia 14 de agosto, no auditório da Funorte campus São Norberto, contou com a presença de calouros, veteranos e professores. O evento tradicional
acontece todo semestre.
A professora Kátia Suely, coordenadora adjunta do curso de direito, deu início aos trabalhos, agradecendo aos alunos pela presença e apresentando a equipe pedagógica do campus. Em seguida,
o professor e coordenador titular, Wilson
Medeiros, falou sobre o curso, funciona-

mento interno da instituição e Sistema
Virtual Class. Finalizou dando orientação
os acadêmicos sobre a necessidade de
preparação para o futuro.
A palestra com o tema: Prossional
que o mercado espera foi ministrada
pelo professor e advogado Warlem
Freire. Ele enfatizou a importância de
humanizar o atendimento dos advogados do século XXI, para que os acadêmicos ao nal do curso consigam desenvolver o dom de advogar não somente pelo
dinheiro, mas pelo amor a prossão.
Segundo o professor Warlem, “o
melhor advogado não é aquele que
conhece todas as leis e sim é o que consegue humanizar o tratamento com o cliente e os envolvidos e assim fazer justiça”.
Para o professor Givago Prendini, a
aula inaugural é muito importante, pois
além de recepcionar os novos alunos,
existe uma interação entre docentes e
discentes reunindo várias pessoas em um
único ambiente.

Jogos internos do Colégio Ímpar

O Impar-Escola de Criança realizou
nesta terça-feira (13/08) a Abertura dos
Jogos Internos 2013. Este evento reforça
a importância do esporte e do lazer (o
brincar) na formação de nossas crianças.
“O Impar não se cansa de oferecer a
nossos alunos momentos de alegria e

brincadeiras. Esperamos que cada criança possa comemorar, pular, abraçar seu
colega, festejar e se considerar um vencedor pelo simples fato de poder participar”, Fernanda Tavares.

Mostra Cientíca Funorte/Fasi
recebe pós-doutora

Aconteceu no auditório da Fasi/Funorte,
na última sexta, 16, o 1° Encontro Cientíco
que teve a participação da palestrante doutora em Saúde Pública pela USP e Pós Doutora
pela Universidade Federal da Bahia, Climene
Laura de Camargo (foto à esquerda), que
ministrou as palestras: “Saúde, Gênero e
Raça” e “Inovações Tecnológicas e sociais”.
Ao nal das palestras, foi realizada uma mesa
redonda.
Pela manhã, com o auditório superlotado, a palestrante abordou as relações
enquanto sujeito, num sentido amplo de
autenticidade e realidade em que o homem
para entender o próximo, primeiro precisa
entender a si mesmo.
Com discurso leve e agradável, Climene
arrancou aplausos durante todo o tempo e
um dos grandes momentos do encontro foi
quando algumas pessoas se sensibilizaram
com suas palavras tão realistas e se pronunciaram dando exemplos de vida que emocionaram a todos. Ela falou da violência contra
mulher, do racismo e das políticas sociais
entre outros assuntos. O evento contou com
a participação de mais de 200 pessoas marcando a criação e início dos trabalhos do centro de pesquisa na rede Soebras.
Durante o debate da noite, várias perguntas foram abordadas sobre o tema inovação.
Para Climene as pesquisas que cam na prateleira não são inovação, mas sim as que trazem
resultados não só para o pesquisador mas
para a população, para a comunidade.
Ainda durante o evento houve a avaliação
de trabalhos cientícos de alguns alunos e
também exposição de modelos de trabalhos
feitos por professores pesquisadores da
Funorte/Fasi. Esses trabalhos tiveram apoio
nanceiro do PROIC (Programa de Iniciação
Cientíca).

Caravana da Educação Funorte recebe estudantes de Lagoa dos Patos
Desde a última segunda, 19,
estudantes do Ensino Médio da
cidade de Lagoa dos Patos, da
Escola Estadual Raimundo
Nonato da Fonseca, estão conhecendo a estrutura das unidades
da Funorte campus Amazonas, JK
e Hospital das Clínicas dentro do
projeto Caravana da Educação
que visa levar qualidade de vida a
comunidade e promoção da saúde. A visita termina no dia 26.
No primeiro e segundo dia,
alunos do 1º ano foram recepcio-

nados pelo gestor do campus
Amazonas, Jonathan Rodrigues,
que deu as boas-vindas e logo em
seguida a coordenadora administrativa da Soebras Meire Fonseca
falou sobre os cursos e seu funcionamento, instruindo os jovens
estudantes para que possam fazer
uma boa escolha no futuro. Logo
após os alunos e professores visitaram a clínica de Odontologia,
Fisioterapia, Fonoaudióloga, a
Farmácia Escola Manipulação e o
Laboratório de Patologia Clínica.

A Caravana é um projeto social que desenvolve várias atividades, entre elas atendimentos na
Clínica Escola da Funorte e consultas de rotina, entre outros. O projeto se estende aos familiares dos
alunos com consultas odontológicas, e todo o tipo especialidade
médica. No próximo dia 31, ela
estará visitando e desenvolvendo
ações em escola municipal do bairro Vilage do Lago.

