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Universitários comemoram
Dia do Jornalista

ASemana
Funorte faz atendimentos
no Dia Mundial da Saúde
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SIMPAS reúne acadêmicos da área da saúde

Médico Tadeu Lages e professor Wagner Coutinho

O Hospital Santa Casa de Montes Claros
em parceria com a Funorte, Hemominas e
Grappa comemorou o Dia Mundial da
Saúde, com o objetivo de conscientizar a
população sobre a importância da saúde
física e espiritual com o tema hipertensão. A
Comunidade Católica Filhos de Maria
também participou das atividades.
Criado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), em 1948, o Dia da Saúde
busca alertar a todos sobre os principais
problemas que podem atingir a população.
O evento foi na última terça-feira, 9.
Durante toda manhã e parte da tarde,
centenas de pessoas visitaram os stands de
saúde montados na Praça Honorato Alves,
em busca de orientações para melhorar a
qualidade de vida. A Funorte ofereceu
diversos serviços à população através de
seus acadêmicos nas áreas de enfermagem,
sioterapia e nutrição. As atividades fazem
parte do Núcleo de Extensão da Funorte
(NEX).
O professor de Fisioterapia da Funorte,
Wagner Coutinho, e os alunos do 2º
período realizaram trabalho de avaliação
postural com dicas de alongamento e
postura.
A comunidade ainda recebeu atendimento dos acadêmicos de enfermagem que
aferiram pressão arterial e mediram índice
de glicemia capilar (glicose).
Para Alex Souza do GRAPPA, eventos
como este são muito importantes, pois
informam a população sobre a prevenção
da AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. O GRAPPA tem sede própria e atende
cerca de 560 famílias cadastradas em
Montes Claros e mais 56 municípios.
O médico Tadeu Lages, que é diretor
clínico da Santa Casa, enfatizou a importância da prevenção, principalmente nas áreas:
cardiovascular, doença infecto-contagiosa e
glicemia entre outras. “A prevenção evita
problemas futuros, pois algumas doenças
são silenciosas”,aconselhou.

Acadêmicos organizadores do evento

Acadêmicos de diversos cursos
da área da saúde participam do
SIMPAS – Simpósio Acadêmico da
área da saúde. O evento é organizado pelos acadêmicos do sétimo
período de Farmácia –
FUNORTE/FASI e será encerrado na
noite desta sexta-feira, 12.
Dentro da programação há minicursos que serão ministrados nos
laboratórios de farmacotécnica,
enfermagem, química, análises
clínica e bioquímica, e palestras que
acontecem no auditório da FASI.
Entre os assuntos a serem
tratados nos minicursos estão
imunohematologia, coleta de
sangue, aplicação de injetáveis,
manipulação de cosméticos, dentre
outros). O objetivo, segundo a
diretoria acadêmica da Funorte é
enfatizar o aperfeiçoamento nas
práticas de saúde levando para os
acadêmicos e prossionais da área

novos ensinos de aprendizagem. Os
alunos receberão certicado de 35h,
ao nal do Simpósio.
“A participação dos acadêmicos
no evento SIMPAAS é de grande
importância, pois engloba toda área
da saúde e proporcionará uma breve
experiência e conhecimentos sobre
temas interessantes que estão no ar,
e com isso auxiliará também aos
participantes a prática de minicursos, onde estes poderão ajudá-los
durante o percurso da graduação,
no seu ambiente de trabalho e na
sua futura carreira prossional”,
relatou o acadêmico do sétimo
período de Farmácia/FASI, João
Henrique Magalhaes.
Estão participando acadêmicos
da área de saúde como: farmacêuticos, enfermeiros, cosmetologias,
nutricionistas, sioterapeutas,
psicólogos, biólogos, biomédicos,
médicos e demais prossionais.

Indyu no Troféu Bola Cheia

Pedro Eduardo Miranda - Aluno/atleta de basquete do Colégio Indyu Bi Campeão de basquete do JEMG - Modulo 1 - Fase Municipal, eleito
melhor jogador de Montes Claros de 2012, recebeu no último dia 09 o
prêmio troféu Bola Cheia.
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Estudantes de Jornalismo organizam
evento para comemorarem prossão

ASemana
Vestibular Funorte
tem data denida
As Faculdades Unidas do Norte de
Minas – Funorte deniram as datas
do Vestibular Ação Soebras, para 26
de maio, e de Medicina, para 16 de
junho. O edital e manual do candidato deverão ser divulgados nos
próximos dias, bem como a data de
início das inscrições.

Fizeram parte da mesa de honra o coordenador do Curso, Elpídio Rocha, a diretora do Campus São Luis,
Ivanilde Queiroz e os egressos Valdivan Veloso e Leia Oliveira.

O Dia do Jornalista não passou em
branco nas Faculdades Integradas do
Norte de Minas – Funorte. Na última
segunda-feira (8), estudantes do oitavo
período de Comunicação Social
realizaram evento, no Campus São Luis,
para comemorarem a data.
O curso de Jornalismo Funorte
funciona desde 1998 e durante este
período foram formadas 17 turmas,
com inserção de 326 novos prossionais
no mercado de trabalho.
Aproveitando a disciplina de
Cerimonial e Eventos da professora Ana
Carolina Barbosa Rametta, os universitários levaram para o campus egressos da
Faculdade, vídeos elaborados pelos
acadêmicos de outros períodos e muita
descontração para ressaltar a importância da prossão.
“A Faculdade já exige na disciplina
de Cerimonial e Eventos a realização de
um evento. E nada melhor do que os
próprios acadêmicos realizarem o
evento da prossão deles. Isso
contribuiu muito para a participação em
grupo onde teve o trabalho ativo dos
universitários”, armou a professora
Ana Carolina.
A turma do 8ª período colará grau
no próximo mês de Julho, com uma
grande vantagem, a maioria dos
estudantes já está trabalhando na área
de comunicação. “O mercado de
trabalho está muito bom para os
jornalistas. Há grandes oportunidades
principalmente para Montes Claros, e
durante o curso procuramos exercitar e
praticar o bom jornalismo. A Funorte
oferece estrutura para os acadêmicos
com aulas práticas em laboratórios
próprios, o que nos deixa mais preparados para os novos desaos”, relatou o

acadêmico Styve Arruda.
O estudante universitário e
cerimonialista do evento, Thiago
França, iniciou o evento ressaltando a
responsabilidade de ser jornalista. “Não
podemos nos esquecer que o jornalismo
tem o grande peso da responsabilidade.
É por isso, que não abrimos mão da boa
apuração. Nós investigamos, checamos,
questionamos e conrmamos quantas
vezes for necessário. O que importa é
levar até o telespectador, leitor ou
ouvinte a informação de qualidade e
comprometida com o interesse social.
Parabéns jornalistas e aspirantes a
jornalista por está data”, enfatizou.
Repórter do Portal de Noticias G1,
Valdivan Veloso, aconselhou os alunos a
aproveitar as oportunidades que a
faculdade oferece aos acadêmicos de
estarem em um laboratório de tevê, a ler
muito e de tudo. “O mercado de
trabalho está mais do que nunca
promissor ao prossional de jornalismo.
Os prossionais que já estão na área
estão com a cabeça mais aberta dando
mais abertura e oportunidade para que
está começando”, completou o
repórter.
A jornalista Léia Oliveira também
deu dicas para os futuros prossionais e
contou um pouco de sua experiência
prossional. Léa já foi repórter da
InterTV e atualmente é assessora de
comunicação social da Unimontes.
A Data - O dia do jornalista foi
marcado no calendário ocial em
homenagem ao mestre da área: Giovani
Batista Líbero Bandaró. Defensor da
liberdade de imprensa foi assassinado
em 1930, em São Paulo. Mas seus feitos
ecoam até hoje em nosso país e do
próprio jornalismo.

A Funorte vem se consagrando
como a maior Faculdade do Norte de
Minas, com cerca e 11 mil alunos e
mais de 30 cursos superiores em
diversas áreas do conhecimento.
Realiza semestralmente um dos
vestibulares mais concorridos de
Minas.
No semestre passado, recebeu
mais 6 mil e 500 inscrições para o
vestibular Ação Soebras, que oferta
bolsas de estudo que vão de 25 a
100% de desconto em todos os
cursos. O vestibular de Medicina
registrou uma média de 74 candidatos por vaga. Foram quase 3 mil
inscritos.
O Curso de Médico da Funorte
tem duração de seis anos e está entre
os melhores do Estado, com excelente conceito no MEC. Tem no currículo
a Metodologia PBL e conta com
laboratórios especícos, clínica
integrada Amazonas e parcerias com
hospitais.

VESTIBULAR

AÇÃO SOEBRAS
MONTES CLAROS | JANAÚBA | JANUÁRIA

26 DE MAIO

VESTIBULAR

MEDICINA
16 DE JUNHO

FIQUE LIGADO!
INSCRIÇÕES EM BREVE
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ENTREVISTA
“O jornalista deve ser multiprossional”

ASemana

avaliadores do MEC. Os egressos do
curso ocupam cargos em todos os
veículos e setores da comunicação no
norte de Minas.
Muito se fala do baixo salário
da profissão. Dê sua opinião:

Na semana do jornalista, o
professor universitário Elpídio
Rodrigues da Rocha Neto, formado
pela UFMG em Comunicação
Social/Jornalismo, é nosso entrevistado.
Ele é coordenador do curso de
Jornalismo da Funorte. Especialista
em Docência do Ensino Superior com
ênfase em Gestão Educacional pela
SOEBRAS, Elpídio coordena desde
2010 o projeto Cinema Comentado
Cineclube, em Montes Claros. Este
projeto exibe lmes documentais e
ccionais de curta e longa metragem
do cinema com temáticas variadas.
As sessões são gratuitas e abertas a
comunidade.
Veja a entrevista:
Por que você escolheu ser
jornalista?
Na verdade procurei um curso
que me levasse para fora de Montes
Claros. Então encontrei no jornalismo uma opção; sempre gostei de ler
e escrever. Identiquei-me muito
com o jornalismo, pois essa prossão
procura entender o mundo dando
uma visão mais crítica.
Como funciona o curso de
Comunicação-Social Jornalismo na
Funorte?
O curso é presencial, com
duração de 4 anos - ou 8 períodos. O
objetivo é formar prossionais
voltados para a atuação em diversas
mídias (TV, rádio, impresso e inter-

net), estimulando a visão crítica da
realidade.
São requisitos básicos para o
estudante de Jornalismo, o exercício
da escrita, da leitura e da argumentação consistente. As disciplinas
teóricas e laboratoriais buscam a
formação mais completa do acadêmico com discussões que tratam das
elaborações de textos jornalísticos
(notícias, reportagens, artigos, etc.)
fundamentados em conhecimentos
de gramática, literatura, losoa,
sociologia, história, psicologia e
outros campos do pensamento
humano.
Assim, o jornalista deve estabelecer estimular e aplicar o processo de
transmissão de informações mais
legíveis e abrangentes para o maior
número de pessoas permitindo que o
conhecimento atinja audiências cada
vez mais numerosas.
Qual o diferencial desse curso?
O curso de Jornalismo da Funorte
tem uma matriz curricular estruturada para a formação humanista e
prossional. A escrita é valorizada
pelas matérias de Língua Portuguesa
e de Redação Jornalística; e todas as
mídias são discutidas e trabalhadas
no curso. Há uma preocupação com
a formação do estudante em áreas
de Planejamento Gráco, Edição de
TV e Assessoria de Comunicação.
O curso tem nota 4 (em 5) tanto
no Enade quanto na visita in loco dos
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É verdade que existe uma grande
defasagem salarial em relação aos
jornalistas. Quem escolher essa
prossão por dinheiro está no
caminho errado. A mídia em si gera
muito dinheiro, mas se os Sindicatos
dos Jornalistas lutassem por melhorias salariais talvez essa realidade
mudasse. Quem escolher a prossão
de jornalista tem que ser por amor e
vocação.
E sobre a polêmica do diploma de jornalismo?
Não é garantia de emprego. Hoje
qualquer pessoa que entende de um
determinado assunto pode escrever.
Então por que fazer jornalismo?
Para aprimorar a escrita, ter uma
visão de mundo e senso critico. Pois
jornalista tem que ter opinião. Para
dominar diversos assuntos. No curso,
o acadêmico tem acesso a técnicas
de elaboração de texto e apresentação em vídeo. Saber desenvolver a
dinâmica do conhecimento. A nossa
sociedade está ligada na mídia
vivemos em sociedade em rede e a
maior ligação entre comunicação e
sociedade é o jornalista.
Como é a entrada desse prossional no mercado de trabalho?
Primeiro o futuro jornalista deve
ser assessor dele mesmo, isto é:fazer
uma credibilidade em torno do seu
nome, ter uma postura coerente a
prossão. Fazer o maior número
possível de contatos, isso se consegue em congressos e palestras. Ter
uma boa capacidade de leitura e fala.
O poder da voz é essencial para
poder expor o que se pensa.
Conhecimentos agregados como:
outros idiomas, conhecer equipamentos de auxilio; gravador, câmera,
edição de imagens, computador,
diagramação. O jornalista deve ser
multiprossional.

ASemana
Fique Atento!
O ENADE está chegando!
O Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes - Enade tem o intuito de medir o
rendimento dos alunos dos cursos de
graduação quanto aos conteúdos programáticos, às suas habilidades e competências.
Ele é usado para compor o Conceito
Preliminar de Curso (CPC), que mede a
qualidade dos cursos em uma escala de 1 a
5. Os resultados 1 e 2 são considerados
insatisfatórios, o 3, razoável e o 4 e o 5, bons.
Cada área do conhecimento é avaliada a
cada três anos.
Neste ano, serão avaliados os cursos de
bacharelado em: agronomia, biomedicina,
educação física, enfermagem, farmácia,
sioterapia, fonoaudiologia, medicina,
medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Também
serão avaliados os cursos técnicos de
agronegócio, gestão hospitalar, gestão
ambiental e radiologia.
O Inep publicará, até 31 de maio, o
Manual do ENADE 2013, que estabelecerá
os procedimentos técnicos para realização
do exame. As inscrições dos estudantes
habilitados é de responsabilidade das
instituições e deverá ser feita no período de 9
de julho a 16 de agosto de 2013, na página
eletrônica do exame, que ainda não foi
disponibilizada.
Devem fazer o exame, os estudantes que
ingressaram no curso em 2013 e que
tenham concluído até 25% da carga horária
mínima do currículo do curso até o término
do período. Também fazem a prova
estudantes que tenham expectativa de
conclusão do curso até julho de 2014, assim
como aqueles que tiverem concluído mais
de 80% da carga horária mínima do
currículo do curso.
ENADE 2013

Valorize seu curso
Faça sua parte!

ENADE|2013
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Estudantes de Medicina divulgam
Cardioliga em Simpósio

Foi realizado no auditório da
Sociedade Rural no Parque de
Exposições de Montes Claros nos
dias 05, 06, 07 de abril, o I Simpósio
Norte Mineiro de Cardiologia. O
evento contou com a participação de
grandes doutores na área da saúde.
“O objetivo desse primeiro evento é divulgar e promover a Liga para
os demais acadêmicos de Medicina
de outras faculdades.
Os próximos simpósios vão ter a
participação ativa de acadêmicos de
outras instituições, mostrando a
importância do aprofundamento

dos estudos em cardiologia”, relatou
o estudante de Medicina e líder da
Cardioliga Frederico Nobre.
Segundo o Médico Marcelo Alves
de Carvalho coordenador e orientador da Cardioliga no Hospital Dilson
Godinho, a Cardioliga foi criada
pelos acadêmicos de Medicina
Funorte em 2010. Começou com
aproximadamente 15 alunos. “Os
alunos sentiram necessidade de aprofundar os estudos em cardiologia e
procuraram prossionais na área
para orientá-los”, lembrou.

Abertas inscrições para
MBA em Gestão de Pessoas
Os prossionais que desejam
melhorar o currículo e investir na
qualicação prossional podem se
inscrever na pós-graduação MBA
em Gestão de Pessoas.
As inscrições estão abertas até o
dia 27 de abril e podem ser feitas
no campus JK, ao custo de R$
50,00. As aulas contêm carga horária de 370h, com início previsto
para dia 04 de maio de 2013. Os
encontros serão aos sábados,
manhã e tarde, e domingo (manhã), a cada 15 dias.
A FUNORTE desejar formar prossionais para atuarem em funções

estratégicas em planejamento, elaboração, análise e gestão de pessoas com ênfase no desenvolvimento. Podem se inscrever administradores, assistentes sociais, educadores, psicólogos e demais prossionais que atuam, gerenciam ou
queiram atuar na gestão de pessoas.
A pós-graduação MBA da
Funorte tem como nalidade de
instrumentalizar os alunos para
lidar de forma produtiva com as
diversas situações e desaos de
gestão de pessoas do cotidiano pessoal e empresarial.
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ASemana

Solidariedade movimenta o Lar das Velhinhas

No dia 27, os coordenadores do
curso de Farmácia FUNORTE/FASI,
Rafael Márcio Souza Santos e Cléia
Maria Almeida Prado, entregaram
100 fraldas geriátricas ao Lar das
Velhinhas.
As fraldas são doações dos
participantes do curso de capacitaç ã o ( C a p a c i f a r ) e m Fa r m á c i a
Magistral – Novos Excipientes,
ministrado a acadêmicos a Funorte e
Fasi, no mês de março, pelo Conselho
Regional de Farmácia de MG. “Os
estudantes contribuíram com
pacotes de fraldas geriátricas para
doação em entidades sociais. Gesto
que desperta no futuro prossional a
solidariedade e o compromisso

social”, disse Cléia Prado.
O Lar das Velhinhas ca na área
central de Montes Claros e abriga 51
idosas carentes. Atualmente estava
necessitando de fraldas geriátricas.
Em notícia divulgada essa semana
no site da instituição, representante
do Lar das Velinhas, disse que ajuda
que receberam é muito importante.
“Hoje atendemos por volta de 51
mulheres, dentre as quais aproximadamente 25 encontram-se acamadas, e essa doação é de um valor
enorme porque precisamos do apoio
da comunidade para a manutenção
do nosso trabalho”, disse Fabíola
Brant, coordenadora de enfermagem
da instituição.

Capacifar – O Conselho Regional
de Farmácia, responsável pela
realização do curso, tem como
função scalizar o exercício prossional no que refere-se a prestação de
serviço para a sociedade.
Dentro desta perspectiva, explica
a coordenadora do curso de Farmácia
da Funorte, Cléia Prado, o CRF-MG
desenvolve projetos de capacitação
para prossionais farmacêuticos.
“Em uma iniciativa inovadora o curso
de Farmácia da Funorte/Fasi rmou
parceria com o CRF para que este
projeto contemplasse também os
acadêmicos de Farmácia, na justicativa do aprimoramento prossional
iniciar desde a graduação”.
Cléia frisou que através do
coordenador e professor Rafael
Márcio Souza Santos esta parceria
tornou-se realidade e o acadêmico
terá a oportunidade de participar de
diversos encontros cientícos com
renomados palestrantes.
Posteriormente outros encontros
acontecerão e novos temas relevantes na ciência farmacêutica serão
tratados.
“Esta iniciativa reforça que o curso
de Farmácia da Funorte/Fasi que tem
como pilar a inovação a aproximação
do processo ensino-aprendizagem a
realidade social e do mercado de
trabalho”, destacou.

PÓS-GRADUAÇÃO

Siga a Funorte
no Facebook
www.facebook.com/funorte

MBA
EM
GESTÃO DE PESSOAS
GARANTA

Informações:

FAÇA SUA

www.funorte.com.br

SUA VAGA!

MATRÍCULA!
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