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EDUCAÇÃO SEM FRONTEIRAS:
Soebras/Funorte fecha parceria
com instituição americana

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte
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Funorte leva “Quiz Interativo” para FENICS

Dentro da 19° Feira Nacional de
Indústria, Comércio e Serviços de Montes
Claros–MG (FENICS), um dos stands mais
visitados foi o da Funorte. Neste ano, o
ambiente teve uma decoração personalizada e futurista.
O stand foi organizado com painel e
teto de LED e móveis de design arrojado.
A grande atração do stand foi o “Quiz
Funorte”, no qual os participantes deveriam competir com um adversário e responder três perguntas. Quem tivesse o

maior número de acertos ganhava um
brinde personalizado da instituição. A
Funorte divulgou no evento seus mais de
50 cursos, de graduação, pós-graduação
e cursos técnicos.
No primeiro dia da Fenics, os acadêmicos do curso de Gastronomia:
Andréia, Maria Lúcia, Jhuan, Camila,
Yara, Érica Fernanda, Drielly, Larissa, Ane
Stephane, Ane Caroline, Bianca, Lara
Mariana, além da egressa, Bertioga, serviram aos visitantes da Funorte um Garde

Manger, no qual foram servidos vários
pratos frios e água aromatizada. O Time
Montes Claros Vôlei prestigiou o stand
da Funorte no segundo dia de evento.
Para Bertioga Fonseca: “este tipo de
evento agrega muito ao conhecimento
prático da gastronomia, pois podemos
aplicar o conhecimento aprendido na
faculdade e o atendimento ao público”.
Cerca de duas mil pessoas passaram pelo
stand durante os quatro dias de feira.

Funorte participa de I Mostra de Prossões do Colégio Tiradentes
A Funorte participou nos dias
18 e 19 de setembro, da I Mostra
de Oportunidades do Colégio
Tiradentes. Durante o evento, os
cursos de Enfermagem,
Fisioterapia e Estética e
Cosmética ofereceram aos participantes:
aferição de pressão, teste de
glicemia, massagem relaxante e
redutora, clareamento de pele,
peeling de diamante, clareamento facial, controle de oleosidade,
clareamento de virilha e axila, dentre outros serviços.
De acordo com Débora Rejane, professora do Colégio Tiradentes e organizadora do evento, o objetivo maior do
projeto é que os alunos tenham contato
direto com os diversos cursos de graduação e tecnológicos. “Esta Mostra de
Oportunidades foi interessante para
oportunizar os alunos a viverem diversas
experiências. Através das oficinas realizadas na mostra, os estudantes puderam
ver, na prática e perceber na pele o que é
ser um profissional de uma determinada
área”.

Para a professora do curso de Estética
e Cosmética, Janine Kátia, eventos como
estes são fundamentais. “Primeiro, favorecem o contato com a comunidade.
Além disso, é importante para os acadêmicos poderem mostrar ao público e aos
estudantes um pouco do curso e qual a
função do esteticista. É interessante
poder sair da sala de aula e colocar em
prática tudo aquilo que aprenderam”.
Segundo a acadêmica do 2° período
de Enfermagem, Tattiele Mendes
Oliveira, a prática que os alunos realizam
em eventos com a mostra, acrescentam

muito no seu aprendizado. “Desde mais novos, temos que nos
preocupar com a saúde, porque
certas doenças podem ser evitadas. O evento é bom tanto para
os alunos, quanto para nós, que
estamos tendo uma relação com
as pessoas, estamos aprendendo
mais na prática”.
Para o aluno do 3° ano do
Ensino Médio, Denisson Vinícius,
que realizou exame de glicemia, a
mostra de profissões foi muito
importante para ele conhecer de
perto a função de alguns cursos. “Além
de me informar sobre as profissões, pude
saber como estava minha a saúde através da medição da taxa de glicemia”.
A Funorte possui atualmente cerca de
30 cursos de graduação em diversas
áreas do conhecimento. Recentemente
foram aprovados os cursos de
Engenharia Elétrica e Mecânica, que se
juntam aos cursos de Engenharia
Biomédica, Civil, de Alimentos e de
Produção já existentes. A instituição oferece Fies 100% para todas as graduações
que integram a rede.
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Parceria entre Soebras e Broward
College benecia acadêmicos Funorte
A Rede Soebras recebeu no
dia 17 de setembro, membros
da Broward College, para formalização de parceria entre as
duas instituições. A BrowardCollege é uma das dez melhores faculdades públicas comunitárias dos Estados Unidos.
O objetivo desse encontro
foi firmar uma parceria de convênio entre as duas potências
do ensino superior para que os
acadêmicos da Rede
SOEBRAS/FUNORTE possam
participar de cursos preparatórios de inglês no modelo americano
com duração de 2 anos. Os cursos
serão ministrados por professores mestres e doutores brasileiros, habilitados
a lecionarem aulas de língua inglesa.
Caso seja aprovado no curso preparatório, o acadêmico poderá concluir a
sua graduação na sede da BROWARD
COLLEGE na Flórida, ou em outra faculdade do estado.
Para o diretor distrital de educação
internacional da BrowardCollege/Flórida, Schott Mason, não foi tão
simples encontrar no Brasil uma instituição que se adequasse aos padrões
de estrutura, infraestrutura, filosofia
de pensamento e ações da BrowardCollege.“Nós não havíamos encontrado uma instituição que se encaixassem
à BrowardCollege. E por sorte há 2
anos, nós começamos as negociações com a Soebras. Logo determinamos que era o tipo de instituição
que iríamos fazer a parceria”, conclui.
O prefeito de Montes Claros professor Ruy Muniz, destaca a importância do convênio para o Norte de
Minas. “É de fundamental importância esse convênio celebrado
entre a Soebras e a BrowardCollege

para o desenvolvimento do Norte de
Minas, e para o Brasil. Porque estaremos agora oferecendo curso superior
de graduação em língua Inglesa, aqui
no Brasil. O aluno poderá fazer metade
do seu curso no Brasil, e completar a
graduação nos Estados Unidos. Ele
terá um diploma válido nos Estados
Unidos, e também no Brasil”,diz.
A Soebras e a BrowardCollege têm
até um ano para iniciarem as atividade.
Gestores da Rede Soebras
aprovam parceria
A solenidade de assinatura do convênio aconteceu no Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira, e
contou com as presenças de diversas
autoridades acadêmicas, coordenado-

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

res de cursos, acadêmicos
entre outros.
“Esse convênio mostra
mais uma vez que a SOEBRAS
sempre inova na educação”,
disse Ivanilde Soares Queiroz
Almeida - Presidente da Rede
SOEBRAS e Gestora Administrativa da Funorte/Campus
São Luís.
Para a Diretora Acadêmica
da Regional Norte Thalita
Pimentel, uma das articuladoras da parceria: “a assinatura
desse convênio significa pra
FUNORTE/SOEBRAS, um marco como
já aconteceu em outras ocasiões, o
desenvolvimento da educação superior do Brasil”.
De acordo com o Diretor de Qualidade e Relações Institucionais, Pedro
Almeida, nasce a SOEBRAS internacional, a SOEBRAS global. “O Sistema de
Ensino da Rede SOEBRAS, prova-se
que tem qualidade, e atenderá
padrões internacionais”.
A mesma opinião possui o Gestor
Administrativo da Funorte/Campus
Amazonas, Jhonatan Rodrigues: “esse
é mais um passo pioneiro da SOEBRAS
para o Norte de Minas. Agora, o fazer
educação e saúde com qualidade
ultrapassam as fronteiras”.
A proximidade dos serviços da
SOEBRAS com a comunidade também foi lembrada pelo diretor acadêmico das IES Promove de Belo
Horizonte, Natanael Átilas Avela. “O
que mais impressionou os representantes da Broward College foi a
infraestrutura que eles encontraram na Soebras. Não só na questão
de laboratórios e clinicas, mas também o acesso que a população e a
comunidade tem a esses serviços”.

Pirapora - 16/12/14
Montes Claros - 17 e 18/12/14 Mais informações ou dúvidas entrar em contato
com a Assessoria de Comunicação (ASCOM)
Januária - 19/12/14
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215
Janaúba - 20/12/14
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MEC aprova Engenharia
Mecânica na Funorte
O número de matrículas, nos diversos cursos de engenharias no Brasil, cresce significativamente. Há uma demanda
crescente por engenheiros no mercado de trabalho. O desafio
atual está na formação de engenheiros com competências
diferenciadas, formados através de uma proposta curricular
inovadora, contextualizada com as demandas do mercado
em transformação constante e de visão empreendedora.
Em menos de um ano, o MEC aprovou dois novos cursos
nas Faculdades Funorte: Engenharia Elétrica e Engenharia
Mecânica, ambos com notas de excelência. Segundo o diretor de qualidade da Funorte e também coordenador do curso
de Engenharia Mecânica, Pedro Almeida, os cursos estão em
sintonia com a proposta do PDI - Plano de Desenvolvimento
Institucional. “A Funorte buscará a expertise na área de engenharia, através da integração e inovação dos seus cursos de
Engenharia: Civil, Biomédica, Alimentos, Elétrica, Produção e
Mecânica. A proposta curricular apresentada pela Funorte é
inovadora, contextualizada com as necessidades do mercado
regional e nacional”, pontua o diretor.
O engenheiro mecânico desenvolve, projeta e supervisiona a produção de máquinas, equipamentos, veículos, sistemas de aquecimento e de refrigeração e ferramentas específicas da indústria mecânica. De acordo com Pedro Almeida, o
engenheiro mecânico terá formação generalista com foco na
visão sistêmica: atuará com habilidades de trabalho em equipe, na prática da liderança, na solução de situações problema,
na competência empreendedora com responsabilidade social
e ambiental. “O curso de Engenharia Mecânica da Funorte
será modelo de referência: faz parte do projeto das
Engenharias Integradas e terá laboratórios modernos.
Estaremos integrando - também no futuro próximo, as engenharias com as áreas da saúde”, conclui.

FunamFest integra comunidade e
rearma parceria FUNAM/FUNORTE

A FunamFest realizada no dia 23 de agosto, na Orla Fluvial
de Pirapora, foi um grande sucesso. Cerca de 2.500 pessoas participaram do evento. A diretora geral da FUNAM/FUNORTE, Elaine Soares Silva deu boas-vindas ao público presente e reafirmou o objetivo da festa deixando claro que a iniciativa era dos
alunos que culminou na festa e no envolvimento da comunidade. Além dos alunos, estiveram presentes no evento, industriários, comerciantes e familiares dos estudantes que apreciaram
a apresentação da quadrilha moderna dos alunos e dos artistas
Rick Suingão, Dj Mac e Banda Fricote.
Para Elaine Soares, a FunamFest foi importante para reafirmar a parceria FUNAM/FUNORTE. “Além disso, o evento serviu
para mostrar a sociedade os trabalhos dos alunos, barraquinhas administradas pelos estudantes do ensino fundamental
(8º e 3º ano do ensino médio) para arrecadar fundos para formatura e barraquinha da FUNAM/FUNORTE com guloseimas
de milho. Também objetivou-se com esse evento, a integração
dos funcionários, alunos e professores com as tarefas de organização e divulgação do evento além da promoção da escola na
sociedade", disse.

Luau Tropical encanta alunos do Ímpar

O Ímpar - Escola de Criança da Rede
Soebras realizou no dia 19 de setembro,
o 4° Luau Tropical. No evento, que contou com a participação de aproximadamente 150 alunos, do 1° período ao 5°
ano, e com os colaboradores do colégio,
as crianças passaram a noite na escola, já
que o Luau acontece das 19 às 7h do dia
seguinte.
No Luau deste ano, as crianças puderam desfrutar de salão de beleza, concursos de dança e piada, festival de música e
de estilingue luminoso, campeonato de
aviões de papel, caça ao tesouro, cama
elástica, danceteria e tirolesa. Além das
atividades, foram servidos aos alunos

coquetéis de maracujá, uva e morango,
doces como brigadeiros e bombons, salgados, frutas tropicais, sanduíches,
bolos, dentre outras guloseimas.
O objetivo do evento, segundo a diretora Fernanda Fernandes, é promover
para os alunos atividades lúdicas e recreativas que promovem a interação. “O
luau é o momento de despertar nos alunos o espírito de coletividade, além de
trabalharmos a autonomia das crianças,
já que eles ficam aqui durante toda a
noite sem os pais”, diz.
Para o professor de música, Saulo
Alves, o evento estimula a participação
das crianças. “O luau é a culminância de
todas as atividades e projetos desenvolvidos durante o ano. Hoje, além das brincadeiras, estamos trabalhando a sustentabilidade e outras temáticas de sensibilização dos alunos, já que para eles, este é
o melhor evento do ano.”
De acordo com Lidiane de Magalhães
Souza, mãe da aluna do 4° ano, Brenda
Souza, o Luau é uma oportunidade excelente para as crianças. “Elas interagem e

adquirem independência, pois, aprendem a realizar tarefas sozinhas”.
Segundo uma das monitoras das crianças, Bruna Caroline Santana, as crianças se divertem durante todo o evento.
“Apesar de serem dez horas de luau, a
maioria das crianças não perdem o ânimo, elas ficam acordadas, brincando, se
divertindo e confraternizando”.
Para o aluno do 5° ano, Gabriel
Henrique, este foi o melhor dia da escola
neste ano. “Me diverti bastante com
meus amigos e pude brincar e saltar da
tirolesa, coisa que nunca tinha feito. Foi
inesquecível!”.
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Eu sou Funorte:
Márcio Souza Vasconcelos
Depois da graduação,
o farmacêutico fez várias
especializações como,
aperfeiçoamento pelo
CRFMG, pelo Canal Minas
Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Estado
de Minas Gerais, e também pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP)
do SAMU Macro Norte.

Logo após concluir a
graduação, Márcio tornou coordenador de Farmácia do SAMU
Márcio Souza Vasconcelos tem 42 anos de
idade e foi da primeira
turma de Farmácia das
Faculdades Funorte.
Segundo o egresso, a escolha pela instituição foi
devido a grade curricular,
professores, estrutura física, além de possuir benefícios como Prouni, Fies e
financiamento próprio.
Márcio Souza afirma
que já tinha experiências
em drogarias, mas sentiu o desejo de
aprofundar seus conhecimentos e se
profissionalizar. Seu primeiro estágio
foi em uma drogaria. “Recordo com
muito carinho desse período, porque
atualizei meus conhecimentos sobre
medicamentos e também obtive
conhecimento sobre manipulação de
medicamentos, área que até então era
desconhecida para mim. O estágio é
de suma importância, pois é possível
aprimorar os conhecimentos para
quando for um profissional formado já
estar familiarizado com o exercício da
profissão”, afirma o egresso.
Um ano depois de concluir a gradu-

ação, Márcio Souza Vasconcelos já
estava na coordenação de farmácia do
Samu Macro Norte de Montes Claros.
De acordo com o farmacêutico, a
Funorte preparou-o para o mercado de
trabalho e isso é um dos diferenciais da
instituição. “A Funorte foi muito
importante no meu crescimento pessoal e profissional. Foi um tempo de
dedicação, mas também de sofrimento, não só meu, mas da minha família,
em função do esforço pela realização
de um sonho, do meu sonho. A Funorte fez parte desse período da minha
caminhada e contribuiu para que eu
pudesse chegar vitorioso ao final”, relata.

“Os professores: Junior de Química, Cléia Prado
e Jamile Lula são uns dos
grandes responsáveis pelo
profissional que tornei.
Eles foram importantíssimos para minha formação, pela dedicação, disposição em ensinar, nos mostrando o
melhor caminho para que nossa escolha profissional fosse um diferencial e
nos ajudando a entender a importância do bom atendimento às pessoas
que contariam com nossos serviços”,
afirma Márcio.
No ano de 2013, o curso de Farmácia das Faculdades Funorte recebeu os
avaliadores do MEC e obteve a nota de
excelência 4. O curso também possui
laboratórios para pesquisas e uma farmácia de manipulação na Funorte campus Amazonas, onde são distribuídos
remédios gratuitos para a população.

Time do Montes Claros Volêi visita Colégio Indyu
No dia 12 de setembro, o time do
Montes Claros Vôlei visitou o Colégio
Indyu. O grupo esportivo está atualmente disputando o Campeonato

Mineiro. Segundo a Coordenadora
do ensino Médio, Edilene Alves: “a
visita foi um momento de recreação
que envolveu todos os alunos com o

propósito de divulgar o esporte e
aproximação dos jogadores com o
público estudantil”.
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