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Faculdade Promove Janaúba
fará II Café Geográco

Colégio Betel oferece
ocina de alimentação

A coordenação do curso de Geograa da Faculdade
Promove Janaúba realiza nos dias 30 e 31 de maio, o II Café
Geográco com o tema “Efeitos da Estiagem no Norte de
Minas Gerais”. Podem participar estudantes de Geograa e
interessados no assunto.
O evento abordará os efeitos da estiagem e recursos
hídricos no Norte de Minas, no qual haverá uma mesa
redonda. No segundo dia, os participantes realizarão uma
pesquisa de campo nos geoambientes do entorno da cidade de Janaúba.
As inscrições podem ser feitas na secretaria da faculdade, e o investimento é de R$ 10,00 com carga horária de 10h.

Equipe de educadores do Colégio Betel realizarou no
mês de março o projeto “Criança Saudável é Criança Feliz”.
O intuito é buscar estratégias que favoreçam a compreensão e aplicação dos conteúdos propostos na sala de aula.
Através do projeto foi possível mostrar que alimentos
saudáveis também podem ser saborosos, no qual houve
degustação de verduras e frutas feitos de formas variáveis,
agradando o paladar dos alunos.
Os professores de Educação Física realizaram atividades que trabalharam o movimento do corpo como a dança
zumba, mostrando a importância do exercício físico no
cotidiano.

Curso de Direito da Funorte mantém alto índice de aprovação
O exame da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) é uma
prova na qual os bacharéis em Direito
se submetem em ser avaliados para
conseguirem ocialmente a validação de atuar na prossão. A avaliação
é dividida em duas etapas, a primeira
foi realizada em 15 de dezembro de
2013 e a segunda no dia 02 de fevereiro de 2014, no qual teve vários alunos entre egressos e concluintes das
Faculdades Funorte que foram aprovados.
Michelle Soares
de Oliveira (foto)
conseguiu a aprovação e ainda está concluindo o curso de
Direito. A aluna relata como foi à preparação para o exame.
“O período de estudos foi muito intenso, pois ainda
estou concluindo o curso. Conciliar a
carga e estudos da OAB e trabalhos
da faculdade requer uma disciplina
muito rígida de estudos. Os professores tentam nos auxiliar para a prova,
cada um na sua particularidade”.
O curso de Direito é o segundo
mais concorrido da Rede Soebras e

possui um campus exclusivo (São
Norberto). O egresso Ulisses Ribeiro
Sales (foto abaixo) que, concluiu o
curso em 2012 decidiu fazer o curso
de Direito da Funorte, por conhecer o
alto índice de aprovação na OAB e
pela instituição oferecer vários tipos
de nanciamento.
“Naquele
momento não
tinha condições
de nanciar um
curso superior, a
Funorte além do
FIES também tem
o nanciamento
próprio. Agora
pretendo atuar no direito administrativo. Eu tenho orgulho da faculdade
onde estudei, dos professores que
tive e sou grato por todos os agradáveis funcionários. Também reconheço
as tantas oportunidades que foram
surgindo durante e depois da formação”.
“A aprovação dos acadêmicos em
concursos públicos e no Exame da
OAB guarda sintonia direta com a
competência do quadro docente da
Instituição. Quando temos bons professores, as aulas são de boa qualida-

de e os acadêmicos são estimulados
ao estudo.
A consequência disso são as aprovações”, arma o Juiz Federal e coordenador do curso de Direito Funorte,
Wilson Medeiros
O advogado
Maykon Alcantara
Alkmim (foto), que
formou em 2011,
estudou sozinho
para o exame da
OAB. O egresso relata a contribuição
da Funorte para sua
aprovação. “Tive muito incentivo dos
professores que hoje tornaram meus
amigos, além disso, a faculdade proporcionou uma gama de saberes que
foi muito importante para minha formação. Hoje pretendo montar meu
escritório e atuar no direito administrativo, previdenciário e tributário”.
O curso de Direito da Funorte possui professores renomados em todo o
estado de Minas Gerais como procuradores públicos (Estaduais,
Municipais e Autárquicos), notários e
ociais de registros, além de delegados de polícia, juízes e promotores de
justiça.
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Funorte oferece atividades e presta
homenagem aos colaboradores

A Assessoria de Comunicação e
Marketing da Rede Soebras/Funorte
promove durante o mês de maio comemoração em todas as instituições que
compõem a rede para homenagear os
funcionários pelo Dia do Trabalhador.
O objetivo da ação é valorizar e mostrar aos colaboradores como o seu trabalho é fundamental para o sucesso da
empresa, que hoje emprega mais de
mil funcionários nas cidades de
Montes Claros, Janaúba, Januária e
Pirapora.
A programação também contará
com atendimentos na área da saúde e
beleza. Os funcionários serão assistidos por acadêmicos dos cursos de
Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia,
Estética e Cosmética e Biomedicina
que realizarão tipagem sanguínea, tratamento facial, massagem relaxante
para as mãos, aferição de pressão e

teste de glicemia.
O primeiro evento foi realizado
nesta quarta, 07, com os colaboradores do Colégio Indyu e Irof. Além de oferecer um momento de interação entre
os participantes com lanche, foram sorteados brindes para os funcionários.
Para a diretora do Indyu, Karina
Almeida, estes tipos de realizações são
fundamentais para aproximar e valorizar os funcionários. “Comemorar o Dia
do Trabalhador e reunir os colaboradores é extremamente motivador porque
eles sentem-se importantes e estimados. Agradeço a minha equipe porque
eles são a base para o crescimento e
prestígio que o colégio Indyu possui
atualmente”.
Segundo Fernanda Versiane, recepcionista no Irof, atitudes assim dignicam o trabalhador. “Através deste tipo
de ação sentimos valorizados de mane-

ira completa, e, isso nos motiva a exercer melhor nossas funções.”
De acordo com Ivani Silveira, funcionária do Indyu há 25 anos, ganhadora de um dos prêmios da confraternização, estes eventos estimula os trabalhadores. “Espero estas festividades
sempre ocorram para que os colaboradores possam se encontrar, já que, muitas vezes, devido a rotina, isso não é
possível”.
No dia 08, a confraternização será
realizada no Campus São Luís e Ímpar.
Na Fasi, o evento acontecerá no dia 12.
Já no dia 13, JK e Hospital Veterinário.
Nos dias 14 e 15, serão contemplados
Amazonas, CT E FEC, respectivamente.
O Centro Administrativo terá seu evento comemorado no dia 16. As festividades serão encerradas no dia 17, no
campus São Norberto, Diretoria e
Cemed.

Visita Técnica: empresa de ação e tecidos Santo Antônio
Os alunos dos cursos de Gestão
de Produção Industrial e de Manutenção Industrial zeram uma visita
técnica na Empresa de Fiação E Tecidos Santo Antônio localizada na cidade de Pirapora. A visita contou com o
acompanhamento dos técnicos da
empresa e dos professores César
Herédia e Lien Belch.
Durante a visita os alunos tiveram
oportunidade de conhecer todos os
processos de uma industria têxtil
desde a entrada do algodão na Cia
até a expedição. Também foram apresentadas, in loco, algumas das principais ferramentas de gestão que são
primordiais para sincronismo, planejamento estratégico e operacionalidade

do setor produtivo e dos setores que
compõem todo o sistema da organização. Tiveram oportunidade de conhecer e observar o funcionamento da ETE
(Estação de Tratamento de Euentes) e

sua importância para cumprimento
das exigências ambientais. Os alunos
do curso de Manutenção Industrial
tiveram também uma aula prática do
processo de medição de análise de
vibração real em um dos equipamentos da ETE.
O objetivo da visita técnica foi alinhar as informações e conhecimento
aplicado em sala de aula com a prática, ou seja, fazer um link entre teoria
e prática.
Feedback de alguns alunos:
“foi muito bom e serviu para unir a
teoria aprendida em sala de aula com
a prática, onde a coisa realmente acontece”...
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Corrida Rústica atrai mil atletas na lagoa da Pampulha
A Funorte, em parceria com
a Secretaria Municipal de educação e o 55º Batalhão de
Infantaria, participou da 16ª
Corrida Rústica da Lagoa. O
evento, já tradicional na instituição, aconteceu no dia 26/04,
na Orla da Lagoa da Pampulha e
foi organizado pela Prefeitura
Municipal de Montes Claros e
alunos do 1° Período de Educação Física, Nutrição, Fisioterapia e Enfermagem da FUNORTE.
Mais de 40 Escolas da rede
Municipal participaram da corrida, totalizando cerca de mil atletas.
Os vencedores foram premiados em
cinco categorias: Pré - Mirim, Mirim,
Menores, Infantil e PCP (alunos que possuem deciência física). Foram premiadas também as escolas que se destacaram durante o evento.
O organizador Walter Moura relatou
que a busca pela qualidade de vida e o
lazer são pontos fortes no indicativo de
aumento de participantes em corridas de
rua. Segundo ele, atualmente, qualquer
projeto público de incentivo a prática do

esporte e qualidade de vida necessita ter
a caminhada e a corrida como ferramentas principais.
A Corrida Rústica “Volta da Lagoa”
atinge sua décima sexta edição em 2014,
e a cada realização tem sido expressiva a
participação das escolas. “Alcançando
assim o seu principal objetivo que é a promoção do atletismo na aulas de educação física escolar e consequentemente
tornar a corrida uma prática habitual dos
nossos educandos”, explicou.
O coordenador do curso de Educação

Física da Funorte, Paulo Eduardo, em sua pronunciamento
relatou que o curso de Educação Física é muito importante
para o desempenho das crianças na escola, e com o evento o
curso busca o intuito de agregar ainda mais valor as práticas
esportivas que tem como alvo a
descobertas de talentos esportivo.
As escolas que mais destacaram durante o evento foram:
Escola Municipal Jason Caetano, Escola Municipal Alcides
Carvalho e a Escola Municipal Professora
Eunice Carneiro.
Dentro da organização do evento, a
Funorte através dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia ofereceram atendimento aos participantes como massagem, aferição de pressão e relaxamento.
Acadêmicos de Nutrição caram
responsáveis pela alimentação saudável
com montagem de uma mesa com frutas, sucos e biscoitos.

Docentes da FAC FUNAM publicam livro

Os professores Hugo Leonardo Silva de
Almeida e Teresinha Mendes Medeiros Vaz,
ambos da Faculdade de Tecnologia Alto
Médio São Francisco – FAC FUNAM, publicaram recentemente, junto a outros professores atuantes na rede de ensino, o livro O
Desao de Mediar o Conhecimento – Um
Olhar Crítico Sobre a Educação.
Tendo como público alvo todos os envolvidos no processo de educação – professores, alunos e pais –, o livro trata de temas
acerca do viver da prossão de educador.
Nas reexões publicadas, os autores expõem
temas como as diculdades em mediar o
conhecimento em face aos conitos sociais,
a trajetória percorrida por educadores, discussões sobre o ensino técnico no Brasil,
entre outros, sempre com um olhar crítico e
humanizado.
A ideia da publicação do livro surgiu nas
conversas durante os intervalos das aulas,
onde os professores discutiam suas expe-

riências, anseios e preocupações acerca da
prossão. “Em uma das conversas, alguém
que não me lembro quem, disse: Temos
tanta história que isso daria um livro”, diz
Hugo Leonardo Almeida, comentando
sobre o processo de publicação do livro.
Segundo a diretora de ensino da FAC
FUNAM e co-autora do livro, Teresinha
Mendes, não existe uma receita pronta para
ser professor/educador, pois cada aluno e
cada escola têm uma realidade diferente:
“Daí surgiu a vontade de publicar as nossas
experiências para expor aos colegas, iniciantes e demais prossionais da área da educação com o intuito de contribuir para o
fazer pedagógico de cada um”.
Para Teresinha, os temas abordados não
são limitados apenas à realidade da nossa
região. Em seus estudos no exterior, ela teve
contato com professores de diversos países
sul-americanos e relata que, muitos dos
temas abordados no livro são comuns aos
prossionais desses países: “Aluno é aluno
em qualquer nível de ensino. Tem as mesmas
necessidades, as mesmas carências e anseios”. Acrescenta ainda que os docentes
necessitam buscar e intermediar o conhecimento, além de orientar o aluno na sua formação humana e intelectual, ainda que em
face da falta dos recursos necessários e sem
as políticas educacionais que os apoiem.
O livro pode ser adquirido através do site
da Editora Schoba, em livrarias da cidade de
Pirapora e região e contém ainda textos de
outros seis professores que compartilham
suas visões acerca do dia-a-dia da prossão.
Parceria entre instituições abre novas oportunidades

Cidades com pólos industriais que
demandam prossionais capacitados, com
formação mais rápida, fazem com que a
expansão dos cursos a nível técnico seja bastante perceptível na região norte-mineira.
Essa demanda faz com que os graduados
nesses cursos tenham um futuro bastante
promissor. Segundo o professor Hugo
Leonardo, “Dentre os nossos egressos aqui
da FAC Funam, 95% estão empregados, e
89 % destes estão atuando na área de formação”. Hoje, a instituição oferece os cursos
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas,
Gestão da Produção Industrial e
Manutenção Industrial na cidade de
Pirapora, e, após a parceria com a Rede
Funorte/SOEBRAS, a expectativa é que novos
cursos sejam abertos futuramente.
Outra proposta da parceria entre as instituições, que agora formam uma única
rede, é promover uma maior interação entre
os acadêmicos de ambas as instituições. “Queremos que os alunos da Funam usufruam
dos nossos laboratórios, hospitais, clínicas e
demais espaços que temos em Montes
Claros”, diz Raquel Muniz, diretora de honra
da Rede Soebras. Um exemplo disso foi a
visita dos alunos do 5º período do curso de
Análise e Desenvolvimento de Sistemas ao
departamento de TI da Funorte, localizado
em Montes Claros, que é responsável pelo
funcionamento e controle de toda a área de
tecnologia da Rede Funorte/Soebras de
Ensino. Atividades como essa proporcionam
aos acadêmicos a oportunidade de perceber
na prática o que é aprendido em sala de aula
e promove a troca de experiência entre diferentes prossionais.
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FAC FUNAM Pirapora sob nova direção

A professora Elaine Soares Silva (foto)
foi empossada como a nova diretora
Geral da Funam e FacFunam/Funorte, no
nal primeiro trimestre de 2014. Ela irá
dirigir as atividades acadêmicas e administrativas da instituição que ca em

Pirapora/MG e oferece desde a educação
básica, escola técnica com cursos diversos do PRONATEC e PEP, cursos superiores de tecnologia os cursos de extensão e
pós-graduação.
A p a r c e r i a e n t r e a R e d e S o ebras/Funorte e Fundação Alto Médio São
Francisco Funam e FacFunam foi rmada
no início deste ano. A instituição é uma
das mais respeitadas e tradicionais de
Pirapora. Foi constituída em 18 de fevereiro de 1978 e teve como fundadores
empresários e representantes das
empresas do Distrito Industrial de Pirapora e Várzea da Palma e representantes
de vários segmentos da comunidade da
região, com o objetivo inicial de criar e
manter uma escola técnica e posterior-

mente outras instituições de ensino de
diversos graus.
Atualmente a FAC FUNAM oferece os
cursos: Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Gestão da Produção Industrial
e Manutenção Industrial, todos com
duração de 03 anos.
Elaine Soares Silva é graduada em
Administração pela UNA-BH, mestre em
Administração pela Faculdade Cenecista
de Varginha, com a dissertação “Avaliação da qualidade de serviços das Escolas
Técnicas de Formação Gerencial do
SEBRAE/MG, na percepção do corpo discente”. Atualmente é doutoranda em
Administração pela FUMEC-BH.

Colégio Betel é campeão no JEMG/2014
Alunos do colégio Betel em
Januária, da rede Soebras, participaram dos Jogos Escolares
de Minas Gerais – JEMG. O
colégio foi campeão municipal nas modalidades de futsal
e basquete.
Segundo a professora de
Educação Física, Luiana
Santana, o evento é uma ferramenta pedagógica que valoriza a prática esportiva escolar
e a construção da cidadania dos
jovens alunos-atletas.
O Betel foi campeão no Futsal
Masculino - Módulo I e no Basquete
Feminino - Módulo I, conquistando
t a m b é m o 2 º l u g a r n o Fu t s a l
Masculino - Módulo II.

“Essas atividades contribuem na
aquisição de hábitos saudáveis e
incentiva as atividades físicas, melhorando, assim a qualidade de vida.
Além de auxiliar na formação de valores éticos”, arma o professor de educação física, Cristiano Souza.

De acordo com a diretora
do Betel, Lila Alkimin, é o
segundo ano consecutivo que
o colégio ganha a competição. "Sempre buscamos
incentivar o esporte, através
de atividades dentro da própria escola. O esporte é uma
forma de livrar os nossos
jovens das drogas, de doenças, além de ser um lazer", arma a diretora.
Os Jogos são divididos em quatro
etapas: municipal, microrregional,
regional e estadual. A fase regional
também será disputada na cidade de
São Francisco. O local para a realização das outras etapas ainda não foi
divulgado.
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Caravana da Educação leva atendimento
à Escola Estadual Gonçalves Chaves

Ação Soebras em São Francisco

Na última terça, 30 de abril, a Escola Estadual Gonçalves
Chaves, realizou reunião de pais e recebeu a Caravana da
Educação Funorte, que desenvolveu muitas atividades.
No início houve uma palestra para os pais e convidados
com a psicóloga e professora da Funorte/Fasi, Laura Lílian,
falando sobre o tema “Família na Escola”. Logo em seguida,
alunos dos cursos de Direito, Nutrição, Fisioterapia, Serviço
Social, Medicina, Farmácia e Fisioterapia prestaram atendimento a todos os presentes como aferição de pressão, glicemia, tipagem sanguínea, avaliação postural, massagens, atendimento nutricional e jurídico, orientação social e muitos
outros. O m da noite foi encerrado com um lanche para os
convidados presentes que lotaram o pátio da escola.
A Caravana da Educação é um projeto da Funorte que trabalha com as escolas municipais e estaduais de Montes Claros
e região, levando atendimento a população e divulgando seus
diversos cursos de graduação.

Acadêmicos de cursos da área da saúde das Faculdades
Integradas do Norte de Minas (FUNORTE) realizaram, no último dia 12/04 (sábado), mais uma Ação Soebras na cidade de
São Francisco - MG. O evento promovido pelo Núcleo de
Extensão - NEX realizou atividades de recreação e atendimentos de saúde à população.
Estudantes dos cursos de Educação Física, Nutrição, Biomedicina, Farmácia, Odontologia e Enfermagem, sob supervisão dos professores Edward F. Martins, Vinícius Miranda e
Pedro Paulo promoveram atividades como ginástica, ocina
de artes, ocina de pintura facial e ocina de escultura de
balões assim como aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea, glicemia, orientação sobre a Saúde Bucal e Orientações Nutricionais. Tais atividades possibilitaram que um público de cerca de 700 pessoas de diversas faixas etárias tivessem
contato com um atendimento de qualidade e sem custo.
Além disso, houve brincadeiras e distribuição de brindes.

Acadêmicos da FAC FUNAM visitam Departamento de TI da Funorte
Acadêmicos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia
Alto Médio São Francisco FAC
FUNAM de Pirapora viajaram
duas horas, na última quartafeira, 30, para participarem de
uma aula bastante especial:
uma visita de campo ao Departamento de Tecnologia da Informação – TI, das Faculdades
Funorte, em Montes Claros. Os
estudantes estão cursando o 5º período.
O objetivo da visita foi explorar o
Departamento de TI, responsável pelo
funcionamento e controle de toda a área
de tecnologia da Rede Funorte/Soebras
de Ensino, que somente no Norte de
Minas possui mais de 14 mil alunos, divididos em mais de 10 unidades de ensino.
O Departamento de TI com sede em
Montes Claros é coordenado por Márcio
Custódio e funciona no campus Funorte
Fasi, no bairro Ibituruna.
O acadêmico Robson de Jesus ressalta que as visitas técnicas enriquecem o
aprendizado. “Percebemos que após a
parceria com a Funorte, a FACFUNAM
terá um grande potencial. Os cursos vão
melhorar muito. O fato de estarmos

aqui, conhecendo in loco mais sobre
nossa área já um sinal positivo que estamos no caminho certo”, avalia.
“Esta visita nos propiciou conhecer
melhor o mercado de trabalho e nos deu
oportunidade de enxergar novos rumos,
novas áreas, na nossa prossão. Pretendo fazer uma pós, assim que terminar a
faculdade e tentar um concurso na
minha área”, disse o estudante André
Gomes Durães.
Acompanhando os estudantes, o
coordenador do curso de Análise de
Desenvolvimento de Sistemas, Marcelo
Leandro de Oliveira, revela que o objetivo
da visita foi apresentar aos estudantes a
estrutura da Funorte, na área de TI e mostrar na prática o que eles aprendem em
sala de aula. “Hoje conhecemos mais

sobre a criação do sistema virtual class, redes de computadores, parte de cabeamento, servidores”, disse.
Marcelo lembrou ainda que
a visita já é fruto da parceria
FACFUNAM e Funorte, o que
segundo ele tem possibilitado
um crescimento extraordinário
que vai desde a estrutura, até a
possibilidade de oferta de
outros cursos, e troca de experiência entre diferentes prossionais.
O coordenador de TI da Funorte, Márcio Custódio, acompanhou os acadêmicos apresentando o dia-a-dia do funcionamento de um ambiente que usa tecnologia de ponta e que trabalha com o que
há de mais moderno na informática:
Java, Ajax e computação na nuvem.
“Mostramos aos futuros prossionais o
desenvolvimento de sistemas, a infraestrutura e engenharia de redes”, revelou o
coordenador acrescentando que o segredo para o sucesso prossional do futuro
analista de sistemas é: “car atento às
novas tecnologias, acompanhar as tendências com os prossionais da área e
participar de congressos, visitas técnicas
e seminários na área de TI”.
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Spa Escola promove atendimento a grupo de apoio

No dia 10 de Abril, o SPA Escola
Funorte, promoveu atendimento a famílias de pessoas assistidas pelo Grappa Grupo de Apoio à Prevenção e aos Portadores de AIDS em Montes Claros.

O evento teve como objetivo aproximar o SPA Escola de pessoas que não
podem custear esse tipo de atendimento, além de ser uma forma de integração
entre acadêmicos do curso de Estética e
Cosmética e um público diferenciado,
que vive de doações.
Célia Rosa de Oliveira, presidente do
Grappa, relatou que eventos como esse
são muito importantes, pois proporcionam uma melhoria na convivência e
auto-estima dos usuários do Grappa e
suas famílias, além de ser uma oportunidade de o Grupo conhecer os atendimentos prestados pela Funorte. A parce-

ria partiu de um convite da coordenadora do SPA Escola Funorte, Ligia Maria Soares, para o Grappa. Lígia relatou que
essa atividade será realizada por acadêmicos do 2º e 3º períodos, até o término
do semestre, e que outras parcerias com
casas de apoio e comunidades carentes
estão sendo fechadas. Após o atendimento, o público de 20 pessoas teve a
oportunidade de visitar o Hospital das
Clínicas da Funorte. A nal da visita, a
coordenação do Spa Escola fez a doação
de cestas básicas, roupas e materiais recicláveis aos participantes.

EU SOU FUNORTE: Jerúsia Xavier
“Ser jornalista não é apenas uma escolha, uma opção. É preciso realmente ter um
mínimo de vocação, inicialmente, aliada a bons valores e consciência social”.
Nascida em
Águas Claras, interior de Minas
Gerais, a egressa
do curso de Comunicação Social –
Jornalismo das
Faculdades
Funorte, Jerúsia
Xavier Arruda,
hoje é assessora
de comunicação
do SAMU Macro Norte e é um dos nomes
de destaque no mercado jornalístico e na
imprensa de Montes Claros e região.
Após a conclusão do curso em 2007, a
jornalista fez pós-graduação na Funorte,
ingressou no mestrado prossional na
Unimontes, e atualmente faz especialização em Preceptoria do SUS no Instituto
de Educação Sírio-Libanês e Ministério
da Saúde.
“Trabalhava com música, cantava,
produzia jingles e outras peças publicitárias em áudio, e também gostava de
escrever, compor. O curso de Comunicação Social era o curso que mais se adequava às minhas habilidades, ampliando
o leque de atuação na área que já gostava”, arma Jerúsia.
O primeiro estágio de Jerúsia Xavier
foi no Jornal O Norte de Minas, no qual
foi repórter, editora adjunta e editora
chefe. A jornalista relata essa experiência: “no jornal convivia com prossionais
experientes e qualicados que me desaavam o tempo todo, contribuindo para
que eu tivesse um aprendizado diferenciado, do certo e do errado, do que fazer e

o que não fazer. Foi ali que comecei a
compreender, na prática, o que realmente era o quarto poder, tão citado na
faculdade, e de como lidar com ele exigia
responsabilidade, ética, bons valores e
respeito ao próximo”.
Segundo a egressa, sua primeira experiência como radialista foi na rádio da
instituição Expressão FM. “A Funorte está
muito presente em minha vida, desde
que iniciei a graduação. Foi ela quem
abriu as portas e me deu a primeira oportunidade. No jornal O Norte de Minas,
cuidei de tudo, até do setor comercial,
sempre com o aval e a conança da instituição. Durante o curso de pós em
Docência, z a assessoria de comunicação do departamento de pós-graduação
da Funorte, custeando, assim, o curso.
Meu lho estuda no Indyu, minhas sobrinhas estudam Odontologia e Administração na Funorte.
Além disso, o meu trabalho atual é
estar sempre comunicando com a faculdade, porque tem acadêmicos dos cursos de Medicina que fazem estágio no
SAMU, recebemos visitas técnicas dos
alunos dos diversos cursos, então, estou
muito ligada à instituição. Tenho um carinho muito especial pela Funorte e me
orgulho de ter me formado nessa faculdade. Cada professor da instituição contribuiu de alguma maneira para minha
prossão, principalmente Elpidio Rocha,
que foi um professor de todas as disciplinas, mesmo lecionando apenas uma.
Tenho admiração, respeito e gratidão
profundos por ele”, conclui.
O curso de Comunicação Social – Jor-

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

Januária - 18/07/14
Montes Claros - 25/07/14
Janaúba - 26/07/14

nalismo das Faculdades Funorte alcançou a nota máxima no último Enade,
resultado de trabalho conjunto entre professores e alunos. Jerúsia Xavier avalia o
ensino da instituição: A nova escola é
resultado da combinação das metodologias de ensino, estrutura e tecnologia à
capacidade individual do aluno de querer aprender, de se transformar. Muitos
acadêmicos têm saído do curso de Comunicação da Funorte direto para o mercado de trabalho, com boa calibragem em
relação aos prossionais que atuam há
mais tempo. Claro, é preciso vocação e
empenho pessoal, mas não seria sem a
faculdade oportunizar, revelar e projetar
isso”,conta.
A jornalista revela ainda o que é ser
jornalista na sua concepção. “Ser jornalista não é apenas uma escolha, uma
opção. É preciso realmente ter um mínimo de vocação, inicialmente, aliada a
bons valores e consciência social. É um
curso difícil, que exige muita leitura,
desenvolver uma visão holística a respeito de tudo, para que realmente seja possível arriscar a produzir uma reportagem
ou qualquer outro produto jornalístico.
Claro que é possível aprender a fazer
isso, e a gente aprende dia a dia, não
importa quantos anos de prossão
tenhamos. A dica é que, mesmo que
nunca tenham certeza de que é essa a
prossão que querem, façam como se
fosse a única, se entreguem, mergulhem,
aprendam e compartilhem. Se não
ganharem dinheiro fazendo isso, certamente terão uma satisfação e realização
pessoal sem preço”.

Mais informações ou dúvidas entrar em contato com a
Assessoria de Comunicação (ASCOM)
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215
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Aluno Indyu participará de campeonato estadual de Jiu Jitsu
Nos dias 19 e 20 de julho, o aluno do
segundo ano do ensino médio do Colégio Indyu, Matheus Godinho participará
do seu 3° campeonato de Jiu Jitsu, a
Copa Leão Dourado, que acontecerá na
cidade de Belo Horizonte.
O campeonato que é estadual oferecerá ao 1° colocado, uma vaga para a disputa Nacional. Matheus começou a treinar em 2012 e com apenas 3 meses de
exercícios participou do seu primeiro
Campeonato Brasileiro, em Betim-MG.
Em 2013, ele foi 3° colocado neste
mesmo campetição que aconteceu na
cidade de Belo Horizonte e hoje segue
com seu foco, treinando bastante em
busca de um futuro ainda mais vitorioso.
Na entrevista a seguir, Matheus fala
um pouco da sua história e sua trajetória
no esporte:
O que o esporte representa em sua
vida?
O Jiu Jitsu é um esporte que acrescenta muito à vida de qualquer pessoa, agre-

ga disciplina, paciência, saúde, e também estimula a criatividade, pois, cada
movimento tem que ser pensado. Eu
diria que é como se fosse um jogo de
xadrez humano, onde um movimento
errado é xeque mate para o adversário.
Qual a expectativa de participar de
mais um campeonato?
A expectativa é muito grande. Desde
que soube que o campeonato iria acontecer, comecei a treinar com mais freqüência e vontade.

Quem é o seu treinador?
Há dois anos que eu treino com o mestre Marcos David na Academia Gracie
Barra, localizada no bairro Funcionários.
Como concilia os estudos e o
esporte?
O esporte não só pode, como deve
ser conciliado com os estudos. Meu rendimento escolar só aumentou a partir do
momento que fui “apresentado” ao Jiu
Jitsu.
Qual curso você pretende fazer na
Faculdade?
Pretendo cursar Engenharia Civil.
Deixe um recado para as pessoas
que ainda não conhecem a prática
esportiva.
Faço um convite a todos que ainda
não conhecem essa modalidade, para se
informarem e começarem a praticar,
pois, o esporte muda a vida de qualquer
um.

Funorte participa de Ação Social na Praça Dr. Carlos

Entre os dias 22 e 25 deste mês, o Exército realiza a ACISO – Ação Cívico -Social
na Praça Doutor Carlos, no centro de Montes Claros. O evento consiste em ações do
exército, em parceria com empresas locais para promover o auxílio à comunidade.
As Faculdades Integradas do Norte de
Minas - FUNORTE é uma das instituições
parceiras do evento. Elas estão com stand
no local, no qual acadêmicos e professores divulgam os cursos da FUNORTE e realizam diversos atendimentos na área da
saúde e beleza, além de tipagem sanguínea e glicemia, e orientações nutricionais.
Essa é a primeira Ação Cívico-Social
do ano de 2014 que reúne diversos parce-

iros públicos e privados. “A ACISO tem a
intenção de atender ao cidadão em algumas necessidades básicas visando melhorar a qualidade e vida e suprir a princípios
de atendimento sem custo nenhum ao
cidadão”, relata o Coronel José Rubens
Marques, do 55º Batalhão de Infantaria.
"Muitas pessoas precisam de exames e
não tem condições de fazer, e aqui tudo é
disponibilizado gratuitamente. Realizamos triagens auditivas e questionários, e,
se for constatado algum problema, encaminhamos para o médico especialista, diz
Keilla Bacchi, professora de Fonoaudiologia da Funorte campus Fasi.
Para Isabela Barbosa Cruz, estudante
do 3º período de Enfermagem, através da
realização dos testes de glicemia e aferição de pressão arterial os acadêmicos
podem colocar o conhecimento em prática, além de ter a possibilidade do contato
direto com a população. Além desses serviços, a Funorte também oferece limpeza
de pele, cálculo do IMC (Índice de Massa
Corporal), orientação de alimentação

para evitar obesidade, e SPA das mãos
(esfoliação seguido de massagem relaxante) aos participantes.
A expectativa é que um público de
cerca de 8 mil pessoas compareçam ao
local durante os quatro dias de ACISO.
Também é possível encontrar no evento,
vários tipos de exames na área odontológica e médica, que estão sendo oferecidos por instituições hospitalares e secretaria de saúde. Uma novidade deste ano é
a mamograa, realizada no local mediante apresentação de identidade, CPF, carteirinha do SUS e comprovante de residência. O resultado ca pronto em 30 minutos.
Segundo o Coronel José Rubens: "o
Exército Brasileiro procura, através da sua
mão amiga, fornecer aos cidadãos serviços que são essenciais e que estão carentes principalmente entre as camadas mais
baixas da sociedade. Através das parcerias, que são indispensáveis, conseguimos
realizar esse atendimento", nalizou.
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