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Funorte rma parceria
com FUNAM de Pirapora

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Colégio Indyu é recorde
em aprovação no
vestibular 2014

Alunos do colégio Indyu conquistaram o 1°
lugar em vários vestibulares de Montes Claros.
Eles revelam que a base para o elevado índice
de aprovação foi construída durante o ensino
fundamental e médio no colégio da rede
Soebras.
Isabela Nogueira estuda no Indyu desde o
6° ano. Ela conta que ser aprovada em Direito
Funorte 1° lugar, com apenas 16 anos, foi uma
das melhores sensações que pôde sentir.
Ainda para ela, tudo isso é apenas um começo.
Isabela recomenda o Indyu, onde a base que
ela teve foi fundamental para esta vitória, ressaltando também o excelente trabalho da equipe de professores e funcionários.
Para a diretora Karina Almeida, este é um
momento muito feliz, pois, os alunos que passaram nos primeiros lugares foram muito dedicados e merecedores dessa classiﬁcação. Ela
aproveita para parabenizar toda a equipe de
educadores que não mediram esforços para
que conseguissem alcançar com excelência
esse resultado.
O aluno Douglas Souza aprovado em 1°
lugar Unimontes - Sistema de Informações, 1°
lugar em Engenharia Mecânica no Pitágoras e
ainda aprovado em Ciências da Computação
pelo Instituto Federal disse estar muito feliz
com esta vitória e que tudo isso deve a boa formação que obteve no aprendizado das matérias, período em que todas as aulas foram direcionadas para o vestibular.
Legenda da foto: Thiago Ramos aprovado
em Direito Unimontes (PAES), Isabela
Nogueira aprovada em Direito Funorte 1°
lugar, Douglas Souza aprovado em 1° lugar
Unimontes - Sistema de Informações, 1º lugar
Engenharia Mecânica no Pitágoras e ainda
aprovado em Ciência da Computação pelo
Instituto Federal, Laila Botelho aprovada em
Direito Unimontes (tradicional) e Hugo
Campos aprovado em Direito Unimontes
(PAES).
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Ímpar recebe alunos na volta às aulas

O Ímpar – Escola de Criança retornou ao ano letivo com a volta as aulas
na última segunda-feira, 3. O colégio
que é da Rede Soebras oferece ensino
infantil do maternal ao 5° ano.
A diretora pedagógica, Fernanda
Fernandes, explica que o momento
mais complicado é a volta às aulas.
“Como são crianças, a maior diﬁculdade é a quebra de elo do universo familiar com a entrada em um ambiente
novo e desconhecido que é a escola.
Cabe a nossa equipe, proporcionar o
melhor acolhimento a esses alunos,
oferecendo todos os recursos possíveis para que eles se sintam bem”.
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Neste ano, além da parceria dos materiais didáticos que agora serão da Rede
Promove de Ensino/Editora Abril, a
escola promoverá mudanças na grade
curricular com a inserção da disciplina
“Ética e Cidadania”.
Em relação à programação, no mês
de fevereiro haverá o I Encontro de
Pais e Educadores e o “Ímpar Folia”.
Nos meses seguintes, já estão programados o Projeto de Páscoa, uma Feira
Cultura e no ﬁm do semestre, a festa
junina. Além desses eventos, o Ímpar
ainda oferecerá os Projetos de Leitura
e de Alimentação Saudável.
No que diz respeito às expectativas
para este semestre, Fernanda revelou
que pretende trabalhar com a qualidade e a eﬁciência característica da escola. “Vamos acolher bem os estudantes,
promover uma interação entre o colégio, os pais e os alunos. Além de consolidar o trabalho pedagógico na educação das nossas crianças”, ﬁnaliza.
Além dessas atividades, o Ímpar festejará neste ano 10 anos de existência. A
programação especial deverá ser
divulgada nos próximos dias.

Grupo Soebras recebe gestores e coordenadores
na primeira reunião de semestre 2014

No dia 31 de janeiro, foi realizado
no campus JK a 1° reunião de abertura
do semestre letivo para todos os gestores, coordenadores e diretores da
Rede Soebras/Funorte. Além dos
representantes das unidades de
Montes Claros, Januária e Janaúba,
também participou do encontro a equipe pedagógica da Fac Funam de
Pirapora, instituição que recentemente
passou a fazer parte da rede.
A diretora Thalita Pimentel deu
boas-vindas a todos os presentes e ini-

ciou os trabalhos com a distribuição do
calendário acadêmico 2014. Ela falou
do crescimento, da qualidade da instituição e dos novos desaﬁos para este
ano. Ainda na pauta, foram discutidos
vários tópicos importantes como
ENADE 2014, Treinamento para lançamento de provas no sistema
Virtualclass, Programa de desenvolvimento de coordenadores, Portal de
Educação Superior – PDC, Programa
de Desenvolvimento Docente - PDD,
entre outros.

Acadêmicos de Medicina recebem
treinamento durante as férias
Durante o período de férias do mês
de janeiro, acadêmicos do 9° e 10°
períodos das Faculdades Funorte receberam treinamento no Hospital Aroldo
Tourinho.
Cerca de 100 alunos passaram
pelo treinamento, segundo o Centro de
Ensino e Pesquisas do Hospital Aroldo

Tourinho. A atividade é realizada antes
de iniciar o estágio dos alunos, que faz
parte do acordo existente entre o hospital e a instituição. Visa ensinar aos alunos todos os procedimentos e atendimentos que o hospital realiza, além da
análise de prontuários e humanização
do futuro proﬁssional.

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz, Estevão Mendonça.
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Escola de Pirapora é
integrada a Rede Soebras

A Rede Funorte/Soebras ﬁrmou
recentemente parceria com a
Fundação Educacional Alto Médio São
Francisco– FUNAM. Uma das principais escolas particulares de Pirapora,
constituída em 1978, a FUNAM, foi fundada por empresários e representantes das empresas do Distrito Industrial
de Pirapora e Várzea da Palma, representantes de vários segmentos da
comunidade da região com o objetivo
de criar e manter uma Escola Técnica.
Segundo a diretora pedagógica da
FUNAM, Teresinha Medeiros Vaz, é
grande a expectativa para a nova fase
da instituição. “Estamos muito conﬁantes nessa parceria com a
Funorte/Soebras. Consideramos que a
FUNAM está renascendo, ela vive um
novo momento. Será mais forte,
podendo oferecer mais opções para
nossa cidade, e mais cursos em vários
níveis”, destacou.
O diretor presidente da FUNAM,
Dalton Figueiredo, explicou que as
negociações com a Funorte/Soebras
começaram no ﬁnal de 2013, quando a
Fundação FUNAM começou apresentar alguns problemas ﬁnanceiros.
“Acreditamos que nossa instituição
será renovada e que conseguiremos
reerguê-la em pouco tempo, com o
apoio da Funorte/Soebras. Estamos
ansiosos e felizes com a nova parceria.
Sabemos que teremos em Pirapora
toda a estrutura usada pela Funorte em
Montes Claros”,disse.
Atualmente, a FUNAM oferece ensino fundamental, médio, cursos técnicos e cursos superiores tecnólogos.
Sua principal missão é informar e formar cidadãos capazes de atender as
demandas do mercado de trabalho,
agregando e gerando novos valores
com responsabilidade sócioambiental.
Diretora geral da Funorte e presi-

dente da Soebras, Raquel Muniz,
comemora a parceria e diz que irá recuperar e reerguer a FUNAM. “A cidade
de Pirapora é parceira da
Funorte/Soebras há muitos anos. No
colégio Indyu, quando nós começamos
nosso trabalho nós sempre tivemos
alunos de Pirapora. E também em
Pirapora, já tivemos a oportunidade de
capacitar e realizar alguns de nossos
cursos. Muitos proﬁssionais formados
em Pirapora foram formados nas nossas escolas, tanto pelo colégio Indyu,
como pela Funorte em Montes Claros.
Estamos assumindo a FUNAM e fazendo verdadeiramente uma parceria,
como já fazemos com outras escolas
no Brasil afora”, disse.
Raquel Muniz revelou ainda que:
“vamos levar para Pirapora toda nossa
experiência, adquirida ao longo dos
anos de trabalho. O que vai acontecer,
de fato, é tornar acessível todos os
espaços que temos disponíveis na
rede Soebras/Funorte para a FUNAM.
Temos um carinho muito grande por
Pirapora que é uma cidade que sempre
nos prestigiou nas nossas instituições.
A partir de agora, a
Funam/Funorte/Soebras é uma só
escola”.
CURSOS
O Grupo FUNAM possui ensino
Fundamental e Médio; cursos técnicos
através da Escola Técnica FUNAM:
Metalurgia, Eletrotécnica com ênfase
em Eletrônica, Química, Informática,
Eletromecânica, Administração com
ênfase em Gestão de Negócios,
Automação Industrial, Monitoramento
e Controle Ambiental, Segurança do
Trabalho e Turismo; e a FAC FUNAM –
que possui os cursos tecnólogos em
graduação: Análise e Desenvolvimento
de Sistemas, Gestão de Produção
Industrial e Manutenção Industrial.
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ASemana
Egressos do curso de
Ciências Biológicas falam
sobre mercado de trabalho
Egressos da Funorte/Fasi do curso
Ciências Biológicas retornaram à instituição, no ﬁnal do mês de dezembro, para
serem entrevistados por equipe do
Ministério da Educação - MEC, que realizava visita de reconhecimento do curso.
Eles revelaram que estão satisfeitos
com a escolha que ﬁzeram. A maioria do
grupo já está cursando especialização na
área da Biologia. Durante entrevista ao jornal institucional da Funorte - A SEMANA,
também contaram como foi se deparar com
o mercado de trabalho logo após a formatura.
Para Tamires Santiago (formada em
2010), o âmbito proﬁssional é muito árduo
para o recém-formado. “O mercado exige
um alto nível de conhecimento, por isso,
logo após a graduação é imprescindível
que se busque uma especialização na
área, para se adequar as exigências proﬁssionais”, fala. Logo após a formatura,
Tamires lecionou disciplinas da área
Biológica em curso técnico, porém, percebeu a necessidade de aprofundar ainda
mais o conhecimento. Atualmente, Tamires
cursa Mestrado na Universidade Estadual
de Montes Claros – Unimontes.
Formado em 2010, o biólogo Tiago
Gonçalves também viveu as experiências
de se adequar a um mercado cada vez mais
seletivo. “Fiz estágio durante o curso, prestei serviços como consultor ambiental, e,
mesmo assim, não consegui me estabilizar
neste meio proﬁssional", diz.
Outra egressa da Fasi, Sabrina Lima,
que conclui o curso em 2011, fez estágio
supervisionado e conseguiu continuar trabalhando após sair da faculdade. Porém,
pouco tempo depois também percebeu que
as exigências para o biólogo permanecer
no mercado são grandes. “Após deixar meu
trabalho, resolvi que tinha que aperfeiçoar
meu nível de conhecimento e por este motivo resolvi tentar o mestrado na
Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG, no qual já fui aprovada na primeira
etapa”, aﬁrma.
Concluinte do curso de Ciências
Biológicas em 2011, Camila Emanuele
Soares, juntamente com Tiago e Tamires,
faz mestrado na Unimontes. Segundo os
acadêmicos a base de ensino que tiveram
na Funorte/Fasi foi preponderante para conseguirem a aprovação na especialização.
Para Camila: “o mestrado é uma forma
de trabalho, pois além de recebermos por
isso, temos que dedicar grande parte do
nosso tempo para desenvolver o melhor
trabalho possível”.

ASemana
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Jornalismo em alta

O estágio pode ser uma
porta de entrada para
diversas experiências fundamentais para a construção e o desenvolvimento
de uma futura carreira proﬁssional.
Através do estágio, o
aluno tem a possibilidade
de aprender mais objetivamente as particularidades
que cercam a proﬁssão
escolhida e, que, muitas
vezes, só é possível vivenciar através da rotina de
trabalho. O estagiário pode
ainda por meio da prática,
vivenciar nas áreas de prática, os espaços nos quais poderá atuar,
experimentando e aproveitando as oportunidades que encontram ao longo dessa
jornada.
No âmbito da Comunicação Social,
principalmente na área jornalística, a abertura tanto para o mercado de trabalho
quanto para os estágios estão em plena
expansão. O jornalista pode atuar em
diversos setores como: assessoria de
imprensa, redações de jornal impresso ou
televisivo, edição, diagramação, produção, repórter, dentre outras. Atualmente, o
curso de Comunicação Social da Funorte,
que obteve nota 4 na avaliação do Enade
(Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes) possui cerca de 30 acadêmicos de vários períodos atuando em diversas empresas e instituições de Montes
Claros e região.
O acadêmico do 4° período de
Jornalismo, Carlos Castro de 19 anos é um
deles. De acordo com o estudante, que
trabalha na administração e manutenção
do site do Jornal O Norte, há nove meses,
a escolha pelo curso de Jornalismo foi
baseada na sua aﬁnidade com a área. “A
comunicação sempre foi meu objetivo e a
internet é meu grande foco. Sempre gostei
de escrever e percebi que nesse curso eu
poderia juntar tudo o que eu mais gostava
e assim me dedicar ao jornalismo online”,
aﬁrma Carlos.
Para Castro, o motivo de ter escolhido
a instituição foi baseado na credibilidade
que a entidade possui. “O jornalismo da
Funorte é nota 4 no Enade, poucas universidades no país conseguem esse patamar.
Foi uma forma de estudar em uma grande
instituição sem sair do Norte de Minas”.
A vaga para o estágio no Jornal O
Norte veio após o esforço individual do acadêmico. “Consegui o estágio após participar de um processo seletivo que foi colocado a disposição dos acadêmicos de jornalismo. Fui selecionado por currículo e
conquistei a vaga após testes. Na ocasião
desempenhei outras funções na instituição, logo depois fui designado para fazer
parte do grupo de jornalismo de O Norte”.
Em relação ao futuro, Carlos diz que o
jornalismo online é o que mais cresce no
mercado. “A internet proporciona a utilização de texto, imagem, vídeo e áudio em
uma só plataforma, além da interatividade

com o público, então, estou me preparando para este mercado. É uma plataforma
que as notícias correm rápido e o proﬁssional deve estar preparado para passar a
informação com qualidade no curto espaço de tempo”, aﬁrma.
Outra acadêmica do curso, Alana
Karina Freitas, de 23 anos, faz estágio na
Intertv Grande Minas. Estudante do sexto
período, Alana conseguiu a vaga de estágio através de um processo seletivo. Essa,
porém, não é a primeira experiência da
acadêmica com o estagio. “Do primeiro ao
segundo período ﬁz estágio na assessoria
de comunicação da Prefeitura de
Buritizeiro e na rádio 98 FM. Do terceiro ao
quarto ﬁz estágio na assessoria de comunicação da Prefeitura de Várzea da Palma.
Já no quinto período, ﬁz estágio na Tv
Geraes de Montes Claros”, aﬁrma Alana.
Para a estudante, as experiências vividas nas instituições e empresas que estagiou, agregaram e aumentaram ainda
mais seu conhecimento tal como sua aﬁnidade com as áreas de atuação do
Jornalismo. Após concluir a graduação
Alana pretende atuar no telejornalismo e
comunicação pública.
A estudante do 4° período, Christine
Antonini, também é integrante da equipe
de alunos que estão atuando como estagiários. Ela estagia na Assessoria de
Comunicação da Rede Soebras.
De acordo com a acadêmica “Sempre
fui muito comunicativa, e me identiﬁcava
com a proﬁssão de jornalista. Acho que o
jornalista é os olhos da sociedade, onde
passa para público informações que eles
não teriam fácil acesso”, ressalta
Christine. Para ela: “O estágio é uma oportunidade do acadêmico colocar na prática
o que aprende na faculdade. E através do
estágio percebemos que o jornalismo vai
além da busca pela noticia, pois é um verdadeiro aprendizado”. “É uma oportunidade do aluno conseguir o primeiro emprego”, completa.
O estágio com ponte proﬁssional
A aﬁrmativa da acadêmica é uma realidade cada vez mais concreta e gradualmente, o estágio tende a solidiﬁcar e possibilitar a permanência do estudante no
âmbito proﬁssional. Muitas vezes a própria
empresa, ou através das relações e contatos adquiridos durante o processo, propor-

cionam aos acadêmicos a
realidade de inserção no
mercado de trabalho.
Através da prática do
estágio, o jornalista Bruno
Albernaz Soares, que atualmente trabalha no jornal
O Norte de Minas conseguiu a oportunidade de trabalhar na sua área de formação através do estágio
que realizou na empresa
anteriormente já que
Bruno, durante o período
da faculdade fez estágio
em duas instituições: na
assessoria de comunicação da Polícia Militar e no
Jornal.
Neste sentido, o jornalista concorda
com a relevância do estágio para os estudantes dizendo que: “O estágio dá a prática e ensinamento que muitas vezes vão
além dos muros da faculdade. É ali, no diaa-dia, que conseguimos captar alguns atalhos e aplicar o conhecimento obtido em
sala de aula”, fala Bruno
Segundo o coordenador do curso de
Comunicação Social da Funorte, Elpídio
Rocha, o estágio tem fundamental importância na construção da qualidade proﬁssional de qualquer estudante, tendo em
vista que: “É a oportunidade de o estudante experimentar e praticar os conhecimentos trabalhados em sala de aula, além de
estabelecer um primeiro contato com as
perspectivas do mercado de trabalho”.
A instituição possui algum tipo de convênio ou parceria que facilite o ingresso
dos estudantes para o estágio?
Os contratos de estágio são elaborados e executados em parceira com o CIEE
(Centro de Integração Empresa Escola) ou
diretamente com empresas de comunicação ou instituições - por exemplo, Inter TV
e Emater.
Por que o estágio não é atualmente um
requisito obrigatório dentro do curso de
Comunicação Social?
É decisão conjunta de sindicatos,
órgãos de representação e de faculdades
para evitar que o estudante acabe desempenhando o trabalho de um jornalista proﬁssional como “mão de obra barata”. E,
também, acabe realizando atividades que
tem muito pouca ligação com a prática jornalística.
Para este semestre existe alguma
vaga de estágio prevista?
As vagas estão relacionadas com a
demanda das empresas e instituições a
partir do momento em que os estagiários
se formam ou encerram o período legal de
estágio. Ao receber a solicitação de estagiários, a coordenação de curso informa
aos acadêmicos - conforme o período e as
demandas exigidas.
Geralmente, é a partir do 3º período
que o acadêmico pode se candidatar para
um estágio. A vaga mais recente foi ocupada por um acadêmico do 4º período, na
assessoria de comunicação do BNB.
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Raio-X com Luã Belém, aluno
campeão do Colégio Indyu

O montesclarense Luã Belém, aluno do 1° ano do
ensino médio do Colégio Indyu é uma revelação
do universo esportivo. Campeão em várias competições regionais e nacionais, o estudante busca
solidiﬁcar-se no mundo do MMA. Conﬁra o Raio-X
do atleta.
Nome: Luã Belém Guimarães
Idade: 14 Anos
Hobby: Lutar
Como começou o seu interesse por esportes?
Desde quando meu pai me mostrou vídeos de
lutas do UFC.
Quais as modalidades esportivas que você
pratica?
Jiu-Jitsu, Muay-Thai , MMAe Basquete
Quais foram os principais prêmios ou títulos
que você já ganhou?
Campeão Panamericano, Sul-americano,
Brasileiro e Mineiro de Jiu-Jitsu. (Fiquei em 2º
lugar no mineiro e 2º Lugar no Brasileiro). Além
disso, sou bi-campeão de basquete nos Jogos
Escolares.
Como concilia os estudos e as práticas esportivas?
Preocupo muito com os treinos, mas, acima de
tudo, me esforço muito nos estudos.
Sua família te apoia?
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Acadêmicos da Funorte realizam trabalho voluntário nas férias
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O Grupo de Engenharia Biomédica
Aplicada – GEBA formado pelo professor
Kleber Souza e acadêmicos do Curso de
Engenharia Biomédica da Funorte começou no dia 11 de janeiro, a realizar exames cardíacos (ECG) na zona rural de
Montes Claros.
O Bairro São Geraldo II foi escolhido
para começar o atendimento devido à
grande demanda de exames agendados.
A previsão é realizar 80 exames de ECG
com laudo em dois sábados.
O trabalho voluntário do Grupo GEBA
é realizado em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde que abre as unidades
nos sábados pela manhã e encaminham
os pacientes para realizarem os exames.
O docente da Funorte, Kleber Souza e os
acadêmicos voluntários do curso de
Engenharia Biomédica, Bruna Sampaio e
Christiano Viana (5º período), Tatiane
Dantas e Ravena Amaral (4º período) desmontam o equipamento de Telemedicina
(ECGPC TEB) do Centro de Telesaúde
do Hospital de Clínicas da UFMG instalado no Pronto Atendimento Dr. Alpheu de
Quadros e o utiliza nas unidades nos
sábados de manhã.
O trabalho começou em novembro de
2013 e atendeu as Equipes de Estratégia
Saúde da Família dos bairros Vilage do
lago, Novo Delﬁno, Santos Reis, Bela
Paisagem, Vila São Francisco de Assis,
Maracanã, Vila Sion. Desde então já
foram realizados 294 exames de eletrocardiograma (ECG) com laudo.
Todos os pacientes atendidos são
usuários do SUS. O exame é realizado no

Professora de Gastronomia Funorte promove curso para crianças

Sim, principalmente meu pai, que me mostrou o
esporte, e está sempre me apoiando cada vez
mais.
Qual a sensação de sair vitorioso de uma competição?
A sensação é de que todo seu suor dado no treino
foi compensado, e, que o seu trabalho foi reconhecido de alguma forma.
Como é a sua rotina?
Muito treino. Por este motivo, muitas vezes deixo
de sair para eventos ou viagens para me dedicar
mais as atividades do esporte.
Quais são os seus planos para o futuro no
esporte?
Ser um lutador proﬁssional de MMA e chegar ao
UFC.
Pretende continuar com os estudos e fazer
algum curso superior?
Quero fazer o curso de Direito porque me identiﬁco muito com a área.

bairro onde moram sem nenhum custo.
Os atendidos em sua maioria são mulheres (entre 30 e 80 anos), hipertensas e
homens na mesma faixa etária, apresentando a mesma característica referida.
Esporadicamente crianças são atendidas
e pessoas jovem que necessitam do
exame para fazerem cirurgias eletivas.
Para o professor Kleber Souza, a presença de proﬁssionais da Engenharia
Biomédica é necessária não só na montagem e desmontagem dos equipamentos,
mas também para solucionar problemas
técnicos durante os exames como as
interferências no sinal de ECG e falhas na
conexão de internet com a central de laudos que ﬁca no Hospital das Clínicas da
UFMG.
De acordo com a acadêmica Ravena
Amaral o trabalho voluntário que está
sendo realizado nas manhãs de sábado
tem por objetivo levar praticidade aliando
qualidade de vida aos pacientes que
necessitam de exames cardíacos. “A dedicação e motivação ao projeto é encontrada na alegria e alívio que os pacientes
nos relatam e transmitem após e durante
realização do exame. É prazeroso compartilhar o conhecimento da Telemedicina
que veio reduzir o tempo e custo pela
necessidade de transporte dos pacientes, já que levamos o exame até eles (já
que é feito na unidade de saúde do seu
bairro), sendo, portanto, mais viável e
cômodo. A nossa realização como acadêmicos é atender aos pacientes com respeito e humanização colaborando com o
conhecimento da tecnologia e diminuir a
preocupação em relação a demora de
acesso aos exames”, conclui Ravena.
O eletrocardiograma continua sendo
um exame absolutamente necessário e
fundamental no diagnóstico de doenças
cardiovasculares e em várias situações
clínicas. É uma das principais fermentas
que o médico das unidades de saúde tem
para diagnosticar e decidir qual melhor
tratamento para o paciente.

A docente da Funorte Josefa
Trakoﬂer promoveu durante o mês de
janeiro um curso de gastronomia para o
público de 07 a 16 anos no restaurante
Octoo, localizado no Montes Claros
Shopping Center.
As acadêmicas Claudiane Ramos e
Mércia Ferreira, que fazem parte da 1°
turma do curso de Gastronomia da instituição (concluem a graduação neste ano)
foram escolhidas para auxiliar as crianças durante a atividade, no qual as mesmas, além de prestar a assistência, vivenciam na prática como ministrar as teorias
aprendidas na faculdade.

O curso que tem duração de uma
semana acontece de segunda a sextafeira e está disponível nos períodos de:
13-17, 20-24 e 27-31 de janeiro. As turmas serão separadas de acordo com a
faixa etária, ou seja, de 07 a 12 anos e de
12 a 16 anos. Para cada semana foram
convidados quatro alunos da APAE para
participarem do curso.
De acordo com a professora Josefa,
essa interatividade das crianças com
estes alunos é de grande importância e
acaba sendo um trabalho social de grande valor. “As crianças aprendem a arte da
culinária, alimentação saudável através
da criação de variados pratos e sem perceber acabam deixando de lado o vídeo
game e a televisão para uma prática saudável e divertida”, aﬁrma.
Ao ﬁnal de cada dia os pais são convidados a apreciação e degustação das
receitas elaboradas e as crianças
ganham um livro de receita com sua foto
na capa ao ﬁnal do curso.
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Docente da Funorte realiza projeto social

A enfermeira e professora do curso
de enfermagem da Funorte, Carolina dos
Reis Alves está desenvolvendo o projeto:
“Acolher em saúde mental: novo cuidar
vivenciado pela estratégia saúde da família Vila Anália no município de Montes
Claros/MG”, em parceria com a prefeitura da cidade.
De acordo com Carolina: “Este projeto descreve a estratégia iniciada no ano
de 2008, pela equipe Saúde da Família
Vila Anália do município de Montes
Claros (MG) para mudar o olhar e o cuidar em saúde mental e que encontra-se
em plena implementação”. Os objetivos
do projeto visam resgatar o papel de cidadão desses usuários, (re) inserir o cliente
com sofrimento mental tanto no seio familiar quanto comunitário e gerenciar o cuidado de forma coletiva (usuário, família e
equipe) elaborando e implementando o
projeto terapêutico singular.
Neste sentido, de acordo com a
enfermeira, o projeto consiste em:
Escuta ativa individual é realizada
em consultório ou visita domiciliar pelo
médico e enfermeiro sempre que houver
necessidade percebida pelo cliente, família ou equipe;
Escuta ativa da família é realizada
individualmente com aperfeiçoamento
das ferramentas de acesso a família,
ciclo de vida, genograma/ecomapa,
FIRO, Practice, conferência familiar para
abordagem coletiva;
Oﬁcinas terapêuticas/geração de
renda ocorrem semanalmente na sala de
reuniões da unidade de saúde com atividades de pintura, crochê, decoupage de
prato, fuxico além de oﬁcinas de aproveitamento de material reciclável como garrafas pet, caixas de leite. Essas oﬁcinas
são conduzidas pelos agentes comunitários de saúde em parceria com monitores
voluntários da comunidade; o material é
custeado parcialmente (pincel, tintas,
produtos, cola, revistas, moldes) pela
equipe que obtém o recurso ﬁnanceiro
por meio de bazar e festas comunitárias
realizadas pela equipe que tem tanto o
objetivo de arrecadar fundos como
envolver a comunidade sensibilizando-a
na inserção do cliente em saúde mental.
O material reciclável é obtido na comunidade de forma voluntária.
A idealização do projeto veio da
necessidade da implementação do fazer
cotidiano. “Foi percebido o grande número de renovações de receitas especiais
demandadas pelos familiares em contraste com o pequeno número de usuários de saúde mental que compareciam

para essas renovações, sendo que
esses clientes somente eram acompanhados por meio da visita domiciliar”, diz
Carolina.
Para a professora, além de ajudar
uma grande parcela da sociedade, este
projeto é importante porque: “os acadêmicos de enfermagem da Funorte estão
inseridos diretamente na implementação
das atividades referentes à abordagem
em saúde mental, portanto, os acadêmicos operacionalizam junto com a equipe
as atividades coletivas – educação em
saúde, consultas individuais e também
na terapia ocupacional”.
Segundo Carolina, a saúde mental
representa um dos maiores desaﬁos da
Estratégia Saúde da Família. “Vivenciamos cotidianamente as (não) relações
familiares, sociais e comunitárias que
esses clientes enfrentam no dia-a-dia em
especial a estigma da loucura em que
ﬁcam aprisionados em Cárceres privados não apenas no sentido físico e também emocional e social. Essas atividades proporcionaram o estreitamento do
vínculo com o cliente e sua família e o
estabelecimento de um relacionamento
terapêutico mais efetivo visualizado qualitativamente por uma melhor relação
familiar através da inicial compreensão
do sofrimento mental e quantitativamente por um número menor de crises e consequentemente internações”, fala a
enfermeira.
Os resultados obtidos pelo projeto
até o momento, de acordo com Carolina,
mostram que existe um grande potencial
terapêutico, criativo e especialmente acolhedor que favorece a adesão ao projeto
terapêutico tanto para o cliente quanto
para a família. Neste sentido, a experiência cuidar em saúde mental pode ser promovida em qualquer unidade desde que
seja contextualizada, pois a realidade
pode ser parecida, todavia nunca igual e
o segredo está no âmbito local e familiar.
“Com esse novo Olhar em saúde
mental pode-se notar uma redução do
número de internação no período de
2008 a 2013, já que houve uma percepção precoce das crises com intervenção
oportuna e gerenciamento do cuidado
por meio do projeto terapêutico singular.
Entretanto ainda enfrentamos diﬁculdades que dizem respeito aos usuários
que negam-se a sair de suas prisões sociais/emocionais haja vista que o novo
sempre causa medo e pavor, sendo que
nesses casos realizamos o acompanhamento domiciliar sempre na perspectiva
da gradual reinserção”, conclui a enfermeira.
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ASemana
Ex-aluna da Fasi é aprovada
em mestrado na Unimontes

A egressa do curso de Farmácia da
Funorte/Fasi, Keyla Laisa Araújo e Saldanha
(foto), foi aprovada no mestrado em
Farmacognosia na Universidade Estadual de
Montes Claros – UNIMONTES.
Keyla tem 23 anos e concluiu a graduação
em 2011. Há aproximadamente três anos trabalha na Fasi, dos quais, dois anos foram
como estagiária nos laboratórios e há sete
meses está contratada como Responsável
Técnica pelos laboratórios concernente ao
curso de Farmácia.
Para a farmacêutica, trabalhar no mesmo
local que estudou é muito gratiﬁcante. “Trabalhar em uma instituição onde já se está familiarizado com a política e com as pessoas é bem
mais fácil, uma vez que não é necessário passar por período de adaptação. Além disso, a
faculdade propiciou-me a base do meu trabalho nos laboratórios. Os conhecimentos que
aplico na minha prática de trabalho, foram
adquiridos durante o curso de graduação e
aprofundados nos estágios”.
Em relação ao mestrado, Keyla diz que ao
terminar a graduação tinha como objetivo continuar a sua formação, para aumentar suas
chances de atuar na área de pesquisa e de
docência. “Assim, procurava estar sempre
inteirada sobre os possíveis cursos e processos seletivos Stricto Sensu, foi assim que
conheci o programa de mestrado da
UNIMONTES. Um dos fatores pelo qual escolhi essa instituição é devido ao renome que ela
possui em nosso município e no Estado ofertando cursos de excelente qualidade. Outro
fator que contribuiu para minha escolha foi o
incentivo de colegas, amigos e familiares para
que buscasse concretizar meus objetivos”,
conclui.
Aprovada na área de Farmacognosia, que
é a ciência que busca estudar princípios ativos
de plantas com o intuito de reconhecer os
seus potenciais farmacológicos ou toxicológicos, dessa forma beneﬁcia na busca de novos
medicamentos e também pode contribuir na
descoberta de novos cosméticos. Keyla acredita que o trabalho de um farmacêutico é
muito amplo e uma delas é a pesquisa na área
de plantas medicinais. ”Neste sentido, essa é
área que desejo atuar. Por isso, vejo o mestrado como uma porta de acesso para concretização dos meus objetivos. Além de me capacitar a estar atuando nessa área de pesquisa
também contribuirá para a busca de novos
conhecimentos que podem ser aplicados na
função que já exerço dentro dos laboratórios
da Fasi”.

