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Egres discute orçamento, planejamento e formação de gestores
Montes Claros é
sede do Encontro
Nacional de Gestores
da Rede Soebras –
EGRES 2015. O evento
que aconteceu no
Hotel Intercit, foi realizado entre os dias 10 e
12 de junho.
O objetivo do evento é trabalhar a formação, o orçamento e planejamento dos gestores de cada unidade de
ensino, que compõem
a rede, para que eles
possam colaborar para
o crescimento e dinâmica das instituições.
Na abertura, que
ocorreu na quartafeira, 10, estiveram presentes 45 gestores de
várias unidades da Rede Soebras como:
Montes Claros, Brasília - DF, Três
Corações, Pirapora, Januária, Janaúba,
Sete Lagoas, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Curvelo.
A diretora geral do Centro de
Serviços Compartilhados – CSC, Elaine
Fagundes, abriu o evento e discursou
sobre o cenário atual da educação no
Brasil. A diretora enfatizou o problema
da evasão de alunos nas instituições,
que segundo ela é causado, principal-

mente, pela falta de infraestrutura das
faculdades.
“Nos últimos anos as matrículas no
ensino superior aumentaram, porém,
houve queda no número de concluintes. Além disso, o Financiamento
Estudantil – FIES proporcionou às instituições um aumento signicativo de
alunos, no entanto, com a redução
deste nanciamento, as IES saíram
prejudicadas. A atuação do MEC representa uma ameaça para as faculdades e
a perspectiva para o futuro, caso as

regulamentações do
governo permaneçam
iguais é provável que
várias instituições
fechem as portas”, arma.
Elaine falou ainda
sobre a importância de
uma gestão eciente
tal como das qualidades que um gestor
deve possuir. “O bom
gestor tem que conhecer todas as áreas de
ensino e estabelecer as
prioridades nos
momentos necessários
para alcançar os êxitos
almejados”, concluiu.
Dentre as temáticas
que serão discutidas
ao longo dos três dias
de evento estão:
Sistema Virtual Class: sua utilização na
elaboração do orçamento; Avaliação
externa, Cursos de Pós-Gradução,
Novos Cenários da Educação Superior
no Brasil: impactos na gestão e
Marketing voltado para a IES.
A Associação Educativa do Brasil Soebras é parceira de várias instituições
de ensino em diferentes estados brasileiros. Na cidade de Montes Claros,
mantém as Faculdades Funorte.

Campus Notícias 2015 será exibido ao vivo pela internet
O Campus
Notícias, telejornal
produzido pelos
alunos do sexto e
sétimo períodos de
Jornalismo da
Funorte, será
transmitido ao vivo
em circuito fechado
de TV, no dia 15 de
junho, às 20h40, no
pátio do Campus São
Luis.
A novidade
deste ano, é que o
programa será

transmitido também
pela internet, através
d o
s i t e
EuJornalista.com.
O telejornal faz
parte da atividade
prática da disciplina de
Te l e j o r n a l i s m o ,
ministrada pelo
professor Wendell
Brito. A apresentação
do Campus Notícias
será realizada pelos
acadêmicos: Fernanda
Melo e Carlos Castro Jr.

Conﬁra as notícias completas no site:

www.funorte.com.br
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Acadêmico de Medicina Veterinária retorna a Funorte
após realizar intercâmbio na Austrália

Aluno do 7° período de Medicina Veterinária das
Faculdades Unidas do Norte de Minas – Funorte, Marcello
Oliva Brito, de 23 anos, retornou aos estudos em Montes
Claros, depois de 17 meses fazendo intercâmbio realizado
pelo programa Ciência Sem Fronteiras, na faculdade La
Trobe University, em Melbourne, Austrália.

Marcelo, que cou sabendo do programa através de
um amigo, viajou para a Austrália no dia 14 de julho de
2013 e retornou no m do ano passado. Para participar
deste intercâmbio, o estudante teve que fazer o ENEM e
tirar nota superior a 600 pontos, além de ter seu histórico
avaliado pela faculdade.
Como pretende trabalhar depois de graduado na área
de animais silvestres, o acadêmico procurou estudar na
Austrália, disciplinas diferentes da grade curricular da
Funorte. “Escolhi aulas voltadas para a área de animais silvestres, em especial, aos animais nativos do país. Fiz disciplinas como Biologia Reprodutiva, Doenças Infecciosas e
Fauna e Ecologia da Austrália. Alem das matérias envolvendo a veterinária, também aproveitei a oportunidade
para estudar italiano e mandarim”, diz.
Para Marcelo, o programa Ciência sem Fronteiras abriu
um novo caminho na sua vida. Caminho que, segundo ele,
será longo, mas que vai ser recompensado no nal. “O que
vivi e aprendi na Austrália vou levar para minha vida. Foi
sem sombra de dúvidas, o melhor ano da minha vida. Todo
conhecimento adquirido vai ser colocado em prática.
Tenho ainda mais certeza que escolhi a área certa para trabalhar. Sou totalmente apaixonado pela Medicina
Veterinária e meu tempo no exterior aumentou ainda mais
esse amor”, arma o acadêmico.
Para o futuro, Marcelo pretende terminar sua graduação em 2016 e, logo em seguida, tentar um mestrado na
Austrália e se estabelecer no país.

Estudantes de Direito simulam tribunal

Curso de Fármacia Funorte/Fasi recruta 633
doadores de sangue no encerramento da SIAP

Alunos do 4° período de Direito das Faculdades Integradas
do Norte de Minas – Funorte participaram de um tribunal simulado. A iniciativa, que é realizada todos os semestres, faz parte
de uma atividade da disciplina Direito Empresarial I, ministrada
pelo professor e Procurador do Estado de Minas Gerais, Vinicius
Rodrigues Pimenta.
Os alunos, que se colocaram no lugar de advogados e
desembargadores, puderam perceber as diculdades para
resolver conitos dos processos na “Segunda Instância”,
desenvolvendo assim, o improviso e a oralidade. Toda simulação procurou retratar com delidade o rito próprio de um tribunal, impulsionando o aluno a pesquisar, ler, trabalhar em
equipe e se preparar para argumentar e defender idéias
demonstrando domínio do conteúdo, como faz os advogados
ou desembargadores.

Cerca de 2500 estudantes participaram da Semana
Integrada de Atividades Acadêmico-Prossionais - SIAP promovida pela Associação Educativa do Brasil - SOEBRAS e
Faculdades Integradas do Norte de Minas – Funorte.
Um dos cursos participantes foi o de Farmácia. Os futuros
farmacêuticos participaram de palestras e minicursos com os
seguintes temas: Ciclo de Sangue, Histórico e Conquistas da
Hemoterapia, Atividades Ambulatoriais em Banco de Sangue,
Riscos e Benefícios Transfusionais.
Na nalização do evento, em parceria com o curso de
Farmácia da Funorte/Fasi, os prossionais do Hemocentro
Regional de Montes Claros zeram a capacitação de doadores
no centro da cidade. Durante o evento, um grupo de acadêmicos e outros prossionais abordaram a população conscientizando-as sobre o aumento da demanda de sangue na última
década. Ao todo, o grupo conseguiu listar 633 candidatos a
doação de sangue.
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Estudantes apresentam seminário de forma lúdica
lúdica, utilizando recursos como paródias, vídeos, maquetes, teatro, entrevistas, dentre outros, para as disciplinas de
Citologia, Histologia e Embriologia.

Acadêmicos do primeiro período dos
cursos de Farmácia, Fisioterapia e
Nutrição da Funorte apresentaram entre
no mês de maio, seminário de forma

As atividades tiveram como objetivo
desaar os estudantes a apresentar os
assuntos referentes às disciplinas de
forma criativa, proporcionando aos acadêmicos uma participação mais ativa na
construção do saber, um caminho alternativo ao sistema de aulas expositivas.

Para a professora Darlê Martins
Barros Ramos: “o processo de aquisição e
apreensão do conhecimento desaa
sempre os acadêmicos e docentes a pesquisar métodos alternativos para que
este objetivo seja alcançado com êxito e
satisfação. O desenvolvimento do
aspecto lúdico proporciona uma melhor
aprendizagem, e ainda facilita os processos de socialização, comunicação e
expressão”, arma.

Acadêmicos de Odontologia participam de palestra
Foi realizado no mês de maio, no
auditório Ray Colares, campus Funorte/JK,o evento “Café com Odonto”.
Organizado pelo professor Marconi
Oliveira, estiveram presentes na palestra, acadêmicos do segundo período
do curso de Odontologia.
Segundo o coordenador do curso
Altair Soares, o objetivo da palestra foi
falar sobre o plano de carreira e mer-

cado de trabalho. “Não trabalhe com
expectativas, trabalhe com esperança”, ressalta Altair.
Para a acadêmica Geisa Carolinne, a
palestra foi de suma importância, uma
vez que, incentiva os estudantes a escolherem o melhor caminho na prossão.
Ao término da palestra os acadêmicos
foram agraciados com um coquetel.

Nasce primeiro bebê no Hospital das Clínicas da Funorte
Nasceu no dia 3 de junho, às
7h38min, o primeiro bebê no Hospital
das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira. No colo dos pais: Zaqueu Connor e
Ana Amélia, o pequeno Miguel, recebe
carinho e proteção. Miguel é saudável e
veio ao mundo com 3,200kg. O nascimento do primeiro lho foi planejado
pelos pais que são médicos e têm uma
agenda bem apertada. Ainda emocionada, Ana Amélia conta:“é indescritível,
algo que não dá para traduzir em palavras a felicidade que é ter um anjo de
Deus em suas mãos”, diz Ana Amélia.

HC a abertura desse novo atendimento.
Estaremos inaugurando em julho deste
ano a maternidade com vinte leitos de
CTI neonatal, centro obstétrico do mais
alto padrão dentro das normas da organização mundial da saúde. Queremos
que a maternidade do HC seja referência
e que a partir de agora o nascimento seja
rotina por aqui”. O médico Hubert Caldeira foi o responsável pelo parto. Ele
que é referência em obstetrícia na região,
é também o responsável técnico pela
implantação da maternidade no hospital.

O diretor do Hospital, Jhonatan
Rodrigues, reiterou a importância do
novo serviço que o primeiro parto trouxe
ao hospital “É muito importante para o

O Hospital das Clínicas foi inaugurado em julho de 2013, período que foi
iniciado o atendimento exclusivo ao SUS
com cirurgias eletivas.

CHEGAMOS A EDIÇÃO 50 DO INFORMATIVO

A SEMANA!

EDIÇÃO

Presente nas instituições da Plataforma Norte da Rede Soebras
desde 2013, o A Semana é um jornal eletrônico que tem como
objetivo informar aos alunos, professores e demais membros
da comunidade acadêmica sobre as atividades, eventos e ações
ocorridos nas unidades da Soebras.
No site www.funorte.com.br estão disponíveis todas as edições
anteriores do Informativo.
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Acadêmicos de Engenharia Biomédica realizam trabalho voluntário
Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, acadêmicos do curso
de Engenharia Biomédica da Funorte
participam de trabalho voluntário em
comunidades carentes de Montes Claros. O objetivo é realizar exames cardíacos de eletrocardiograma (ECG)
nos bairros e zona rural de Montes Claros, levando a telemedicina para próximo dos usuários do Sistema Único
de Saúde- SUS.

da tecnologia, em que informações
dos pacientes são enviadas para
médicos

especialistas em outras cidades ou
até mesmo em outro país. Os trabalhos começaram em novembro de
2013, e desde então já foram atendidos moradores de mais de 10
bairros da zona urbana e rural de
Montes Claros. Os atendimentos acontecem dentro da Estratégia Saúde da
A telemedicina é uma assistência Família (ESF).
médica a distância, realizada por meio

Estudantes de Educação Física visitam Parque Lapa Grande
de Montes Claros MG.

No mês de maio, como uma
ação da disciplina Educação
Física e Meio Ambiente, estudantes do 8º período do curso
de Educação Física da Funorte
acompanhados pela professora
Mariana Alves Rodrigues visitaram o Parque Estadual da
Lapa Grande que ca a poucos
quilômetros do centro da
cidade.
O parque é uma unidade de
conservação integral criada em
10/01/2006, que tem como objetivos,

O objetivo da visita foi conhecer
as grutas e o complexo criado
para atender os visitantes,
visando proporcionar aos acadêmicos uma integração dos
conhecimentos discutidos em
sala por meio da vivência prática, unindo esporte e natureza,
proteger e conservar o complexo de
grutas e os principais mananciais de fornecimento de água para a comunidade

além de conscientizar os alunos
da importância do meio ambiente e da
riqueza de recursos da nossa região.
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