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Seu sucesso prossional
e superior começa aqui.
Parabéns pelo dia do Estudante!
11 de Agosto • Dia do Estudante

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Acadêmico de Gastronomia
é aprovado em
Concurso Nacional

Acadêmico do quarto período do curso
de Gastronomia da Fasi/Funorte, Pascoal
Plínio (foto), foi aprovado na primeira etapa
do Concurso Nacional "Estrelas do Sabor".
O concurso foi promovido pela empresa
GRSA (Soluções em alimentos e em serviços
de suporte) e os concorrentes foram os funcionários da instituição, que trabalham diretamente na cozinha e com alimentação.
Foram mais de 400 inscritos, e, após a primeira seleção, restaram 50 candidatos. Para
participar da disputa, os participantes deveriam criar um prato que representasse a
região onde trabalha.
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Caravana da Rede Soebras reinicia
atividades em escolas parceiras

A Caravana da Educação da Rede
Soebras retomou seus trabalhos na
última segunda-feira. O projeto consiste em levar para as escolas todas as
atividades desenvolvidas pela
Funorte/Fasi. Entre as ações estão: mostra de prossões, atividades esportivas
como ruas de lazer, atendimentos
diversos durante ações globais como
aferição de pressão, assistência médica
e social, teste de glicemia entre outros.
Ao mesmo tempo, a Funorte/Fasi abre
suas portas para receber alunos que
queiram conhecer a estrutura de suas
unidades, como laboratórios, clínicas e
hospital.
O objetivo da Caravana é levar qualidade de vida a comunidade e promoção da saúde. O projeto Caravana da
Educação é antigo e benecia milhares
de pessoas em Montes Claros e região.
Alunos, pais de alunos e professores

são assistidos pelo projeto que acontece através da parceria e integração
com escolas públicas municipais e estaduais. Atualmente cerca de 15 escolas
já participam do projeto.
Este ano, a Caravana da Educação
irá ampliar seus parceiros. Outras 10
escolas devem ser adotadas.
A Caravana é um projeto social que
conta ainda com atendimentos na clínica escola da Funorte e consultas de
rotina, entre outros. O projeto se
estende aos familiares dos alunos com
consultas odontológicas, e todo o tipo
especialidade médica.
Na próxima semana, a Funorte receberá cerca de 200 alunos do primeiro
ao terceiro ano do ensino médio, da
cidade de Lagoa dos Patos. Os estudantes visitaram os campi Amazonas e
JK.

Estudante Funorte receberá
prêmio de Jornalismo em BH

O prato apresentado por Pascoal foi:
Guisado de frango caipira, com lascas de
pequi e milho, acompanhado de um pirão
com caldo do frango, tropeiro de feijão
andú com torresmo de barriga e arroz branco.

Pelo quarto ano consecutivo, a
Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais promoveu o Prêmio
SES/MG de Jornalismo.
Essa ação é um estímulo a publicação de matérias relativas aos programas do Sistema Único de Saúde/SUS,
nos veículos de Comunicação Social, e,
desta forma, reconhecer e premiar os

Como premiação, os ganhadores terão
o direito de ir a São Paulo participar de "Programa de Desenvolvimento Prossional",
além disso, vão conhecer a sede da GRSA, tal
como o seu presidente, Johnny Thomson.
Na segunda etapa, o Concurso selecionará
12 nalistas que irão disputar um prêmio de
até R$5.000,00.
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trabalhos jornalísticos que tornem
acessíveis informações de interesse do
p ú b l i c o
e m
g e r a l .
Neste ano de 2013, a 4ª edição do
Prêmio SES/MG de Jornalismo destacou o tema: “Dengue tem que acabar.
É hora de todo mundo agir: experiências positivas no combate ao mosquito
Aedes aegypti em Minas Gerais”.
Uma das vencedoras do Concurso
foi a acadêmica do 4° período do curso
de Comunicação Social Funorte, Carla
Cristina Silva (foto). A estudante foi
premiada pela publicação do trabalho
intitulado: Poder Público incentiva
moradores a adotarem contra a
Dengue medidas simples, mas ecientes.
A cerimônia de premiação acontecerá no dia 12 de agosto, na cidade
administrativa em Belo Horizonte.

A força do direito deve superar
o direito da força.
Rui Barbosa

11 de Agosto - Dia do Advogado
ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz.
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Jonafes terá palestra com professor e
escritor reconhecido nacionalmente

A Jornada Nacional de Atividade
Física, Esporte e Saúde – Jonafes, que
será promovida pela Funorte/Fasi no
período de 02 a 05 de outubro, contará
com a presença do professor e escritor
Gabriel Perissé (foto).
Reconhecido nacionalmente, o
palestrante possui uma extensa formação na área de educação. Perissé é pósdoutor em Filosoa e História da
Educação pela Faculdade de Educação
da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), doutor em Filosoa da
Educação pela Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo (USP).

Além disso, possui mestrado em
Literatura Brasileira pela Faculdade de
Filosoa, Letras e Ciências Humanas da
Universidade de São Paulo (USP), e é
bacharel em Letras (Português e
Literaturas Brasileira e Portuguesa) pela
Faculdade de Letras da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Durante sua trajetória prossional, o
escritor já publicou mais de 20 livros, em
sua maioria, na área de educação, como:
“A arte de ensinar”, “O valor do
Professor” e “Ler, pensar e escrever”.
Todas as obras relacionam temas como
leitura e criatividade, ética, formação
docente e didática.
Gabriel ainda publicou mais de 1.000
artigos e ensaios em revistas (acadêmicas
e de divulgação cientíca), em jornais,
blogs e sites, e traduziu mais de 10 livros
para diferentes editoras, do inglês, do
francês e do espanhol.
Mais informações sobre a Jonafes
podem ser obtidas através do e-mail:
jonafesfunorte@yahoo.com.br

Alunos da Funorte são aprovados na OAB

O exame da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) é uma avaliação que submete os bacharéis em Direito no Brasil
para serem considerados ocialmente
advogados.
A última prova realizada nos dias 28
de abril (primeira etapa) e 16 de junho
(segunda etapa) teve entre os aprovados
vários acadêmicos do curso de direito
das Faculdades Funorte, muitos conseguiram aprovação na primeira tentativa.
O curso de Direito da Funorte é o
segundo mais concorrido da Rede
Soebras, e possui excelente conceito no
MEC. O egresso Felipe Santos (foto à
esq.) arma que escolheu a Funorte a
partir de algumas pesquisas que revelaram que a Funorte além de ser a mais preparada em termos de espaço físico (Campus São Norberto - exclusivo para Direito
– situado na área central) é a única faculdade particular com iniciação cientica
bem desenvolvida, com projetos de pesquisa junto ao CNPQ.
“Escolhi o curso de Direito principalmente para satisfação pessoal. Contudo,
no decorrer do curso percebi que já havia

me tornado um cidadão com sede de
justiça e prazer em atender aqueles que o
direito e a justiça não os alcançava”.
O exame requer muito estudo e dedicação. Segundo o acadêmico e agora
advogado Martoreli Santos Mendes
Oliveira, (foto central) ele começou a
estudar para o exame da OAB dois meses
antes da prova. “Fiz um cursinho preparatório para o exame, mas a faculdade
me deu uma base muito grande.
Espelhei-me no professor e juiz de direito
Wilson Medeiros e na professora Kátia
Gusmão que me ajudaram adaptando
alguns horários para não atrapalhar os
estudos para prova”, completou.
“A Funorte é uma instituição séria. Ela
tem um compromisso de formar prossionais humanizados, formo no nal deste
ano e acabei de ser aprovada na OAB. É
claro que esse mérito é meu, mas talvez
eu não tivesse conseguido se não fosse
pelos excelentes prossionais da instituição” armou a acadêmica Keiller
Oliveira, (foto à dir.) que conseguiu 80%
da prova na primeira etapa e 90% na
segunda.
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Enfermagem Gerontológica

Estão abertas as inscrições para pósgraduação em Enfermagem Gerontológica, o
prazo vai do dia 26 de julho até 6 de setembro
de 2013. Podem se inscrever prossionais de
enfermagem.
O envelhecimento, antes considerado um
acontecimento, atualmente, faz parte da realidade da maioria das sociedades.
O Brasil hoje é um 'jovem país de cabelos
brancos'. A cada ano, 650 mil novos idosos
são incorporados à população.
Pesquisas apontam que em breve o Brasil
terá mais idosos do que crianças. Mais pessoas acima de 60 anos trabalhando, divertindose, cuidando da família e da saúde.
O objetivo da pós-graduação é capacitar
prossionais de Enfermagem, para atuação
no campo do envelhecimento, a partir de um
enfoque multidisciplinar e interdisciplinar
sobe a orientação de professores altamente
qualicados na área da Saúde Gerontológica.
As aulas serão ministradas na Funorte
campus São Norberto, a partir do dia 14 de
setembro, sábado (manhã e tarde) e domingo (manhã). Aulas quinzenais com carga
horária de 360h. O valor das inscrições é de
R$ 50,00. Mais informações no telefone
2101-9266.

PÓS-GRADUAÇÃO

Obesidade, exercício
e emagrecimento
GARANTA Informações:

SUA VAGA! (38) 3690-6604
FAÇA SUA
2101-9291
MATRÍCULA!
Alessandra • Marcela

Adriana

ASemana
Jonafes divulga normas
para submissão de
trabalhos cientícos

No período de 02 a 05 de outubro, a
Funorte/Fasi realizará a Jonafes (Jornada
Nacional de Atividade Física, Esporte e Saúde),
um dos maiores eventos acadêmicos do Brasil.
A Jornada contará com a integração e participação dos acadêmicos de todas as áreas de ensino: exatas, humanas, engenharias, sociais e da
saúde. Durante o evento, acontecerá simultaneamente, o I Simpósio Internacional de Atividade
Física, Esporte e Saúde.
As normas para submissão de trabalhos cientícos estão disponíveis no site www.funorte.com.br. O prazo para inscrição de trabalhos é até
29 de agosto. Os trabalhos aprovados serão
publicados nos anais da edição especial do
Journal of Human Kinetics da Academy of
Physical Education de Katowice, na Polônia.
O Journal Of Human Kinetics publica artigos originais, revisões, comunicações breves e cartas
aos editores.
Para mais informações sobre a Jonafes, acesse o site: www.funorte.com.br ou através dos
telefones: 3690-6604/2101-9274 | e-mail: jonafesfunorte@yahoo.com.br.

FMF convida Funorte Júnior
para Taça BH de Futebol

Escolhido por critérios técnicos, o Funorte
Esporte Clube recebeu na última quinta, 02 de
agosto, convite para participar da XXIX Taça Belo
Horizonte de Futebol Júnior/2013.
O convite partiu da Federação Mineira de
Futebol, através do presidente Paulo Schettino.
Participarão os atletas nascidos nos anos de 1993
a 1996, em consonância com o entendimento
pautado da Comissão Técnica das Divisões de
Base da Confederação Brasileira de Futebol. O
diretor executivo do Funorte Esporte Clube,
Cristiano Júnior, já conrmou a participação da
equipe no campeonato.
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Medicina Veterinária participa de
Congresso Internacional no sul do país

Professores e acadêmicos do
curso de Medicina Veterinária da
Funorte participaram no período de
23 a 27 de julho, do II MEDVEP (Congresso de Especialidades Veterinárias).

O evento aconteceu na cidade de
Bento Gonçalves, no Rio Grande do
Sul, e contou com a participação de
cerca de 5.000 congressistas.
O II Medvep foi projetado para ser o
maior Congresso de Medicina
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Veterinária da América Latina, e contou com a participação de diversos
palestrantes e associações de especialidades veterinárias. Vários temas
relacionadas a área de pet, que
envolvem cães e gatos, foram debatidos, além de apresentadas as maiores novidades para os prossionais
deste campo.
De acordo com Patrícia Natalícia
Mendes de Almeida, professora e
coordenadora adjunta do curso de
Medicina Veterinária da Funorte:
“Nossa participação, embora não
tenha havido apresentação de trabalho cientíco, foi importante para o
aprendizado e atualização em diversas áreas da Veterinária, além de
fazermos importantes contatos que
poderão ser de grande valia para o
nosso curso”.

Inscrições para o Prêmio Santander
seguem até setembro
As inscrições para o Prêmio
Santander vão até o dia 17 de setembro. O Prêmio Guia do Estudante –
Destaque do Ano, que faz parte dos
Prêmios Santander Universidades
2013.
O objetivo do projeto é reconhecer as instituições de ensino superior
(IES) que mais se destacaram nos últimos doze meses, de julho de 2012 a
junho de 2013, em quatro aspectos
do mundo acadêmico.
As áreas para premiação são denidas, em cada edição, de acordo
com os temas mais relevantes para o
desenvolvimento da educação supe-

rior em nosso país. Para este ano, as
categorias são: uso de recursos tecnológicos, autoavaliação institucional, parceria com o setor privado e
investimentos em áreas estratégicas.
O concurso oferecerá a maior premiação acadêmica do Brasil; dois
milhões de reais em prêmios. Além
disso, serão distribuídas bolsas de
estudos e cursos de empreendedorismo para todos os inscritos.
As inscrições podem ser feitas
através do site:
http://universidades.ciatech.com.br/
psu_guia_estudante.

PÓS-GRADUAÇÃO

GARANTA

SUA VAGA!

FAÇA SUA
MATRÍCULA!
Informações:

GESTÃO ESCOLAR

(38) 3690-6604
2101-9291
Alessandra • Marcela

Adriana
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