Informe SOEBRAS • Semanal • Ano II • nº 38 •05.06.2014

EXCELÊNCIA
COMPROVADA
PELO MEC

Siga a Funorte
no Facebook

MEC aprova a
qualidade do
ensino Funorte

www.facebook.com/funorte

Informe SOEBRAS • Semanal • Ano II • nº 38 • 05.06.2014

Caravana da Educação Funorte leva
palestra aos professores da rede estadual

Projeto Viver Bem da Funorte
atende idosos da comunidade

No dia 29 de abril, a Caravana da Educação Funorte realizou uma palestra com o docente e psicólogo Antônio Cesar
Silva para os professores da Escola Estadual Zinha Prates. O
tema abordado foi Relações Interpessoais
Inicialmente o palestrante organizou uma dinâmica envolvendo os professores, que, por sua vez, reetiram sobre
questões como as qualidades indispensáveis no ser humano, tal como amor, amizade, respeito, etc. Outro ponto
importante foi a discussão do reexo do ambiente no indivíduo e o homem no espaço escolar, na qual questionou-se as
várias relações do cotidiano do professor.
Para a professora de apoio, Daniela Ribeiro que trabalha
com as crianças especiais no Zinha Prates, a palestra foi de
muita importância. “No evento ouvimos o que era preciso e
ainda pudemos expor nossas ideias e ver que a união para o
ensino de qualidade está acima de qualquer problema pessoal”,diz

Há 5 anos o Projeto Viver Bem, idealizado pela professora Luciane Vieira do curso de Fisioterapia da Funorte,
atende idosos da comunidade com inúmeras atividades. O
projeto acontece todas as manhãs de sextas-feiras no campus amazonas e tem a participação das acadêmicas do 5°
período de Fisioterapia. As atividades desenvolvidas no
Viver Bem fazem parte da disciplina Geriatria e
Gerontologia.
O projeto consiste em um programa de atividade física
com atividades aeróbicas, hidroginástica e interação de
outros cursos como odontologia, enfermagem, serviço
social. Para poder participar, os interessados devem ter
acima de 60 anos e passar por uma avaliação.
Segundo Luciane, o desenvolvimento do projeto é muito
satisfatório se tornando uma questão mais que prossional, sendo graticante pelo reconhecimento dos alunos,
retorno prossional e pessoal.

Estudantes de Direito Funorte debatem Lei 100
Desde os primeiros
períodos, estudantes do
curso de Direito da
Funorte já começam a se
preparar para atuarem
na prossão que escolheram. Foi assim, no dia
19 de maio, durante a
disciplina de Direito
Constitucional III, ministrada pelo juiz federal, professor e
coordenador do curso, Wilson
Medeiros, que alunos do 4° período A
e B apresentaram e debateram sobre
a Lei Complementar- LC nº 100 de
Minas Gerais.
De acordo com o professor Wilson
Medeiros, a Lei n° 100 teve muita
repercussão no Estado inteiro, após
efetivar os servidores sem concurso
público e o Supremo Tribunal FederalSTF anular os efeitos da lei, atingindo
aproximadamente 98 mil servidores.
Os acadêmicos foram divididos
em grupos, sendo que parte deles
explicou o que é a Lei Complementar-

LC nº 100, outra parte fez a defesa e
os demais zeram a acusação. Esse
tema já foi debatido durante as aulas.
“A disciplina de Direito Constitucional
III é muito teórica, esse tipo de atividade é uma forma de os alunos colocarem em prática o que aprenderam
durante as aulas”, disse Medeiros.
Durante a discussão, o professor
estimulou a interatividade dos alunos, através de perguntas e debates
dentro do próprio grupo.
“Esse tipo de aula é interessante,
porque aprendemos de forma diferente, nós mesmos que fazemos a pesquisa sobre o assunto, isso é um complemento da aula que o professor pro-

feriu sobre o assunto”,
a  r m a D e i v i d
Fernandes, acadêmico
do 4° B.
O estudante Jorge
Fernando Freitas Wiany
relata como foi à experiência: “É uma forma
descontraída de xarmos o que aprendemos
com as aulas do professor Wilson.
Aprendemos com nós mesmos, as perguntas e explicações são feitas por
nós. A Lei 100 é algo que 'feriu' nossa
constituição, por isso que é de extrema importância estudá-la a fundo”.
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Cursos da Rede Soebras são
avaliados com nota de excelência
Vários cursos das instituições que
compõem a Rede Soebras foram avaliados pelo Ministério da Educação MEC em 2014 com nota de excelência. O objetivo das visitas foi renovar,
reconhecer e avaliar os cursos de graduação das instituições.
Numa escala que varia de 0 a 5, a
nota emitida pelo MEC é composta
por diferentes variáveis, que traduzem resultados da avaliação de
desempenho de estudantes, infraestrutura e instalações, recursos didático-pedagógicos e corpo docente.
As Faculdades Unidas do Norte de
Minas – Funorte possuem atualmente, o Hospital das Clínicas Doutor
Mário Ribeiro da Silveira, o Hospital
Veterinário Renato de Andrade, a Clínica de Especialidades Médicas –
CEMED, o Spa Escola que oferecem
serviço de atendimento gratuito para
a comunidade. Além disso, a instituição possui vários laboratórios com
equipamentos de última geração.
Neste sentido, a Funorte mostra-se
como uma instituição completa que
ainda possui o selo de responsabilidade social, já que tem uma grande
preocupação com as práticas sociais.
Nos campi de Montes Claros, os
cursos de Educação Física e Serviço
Social obtiveram a nota de excelência
4. Já os cursos de Gastronomia e Estética e Cosmética também obtiveram

nota 4 e, por isso, foram reconhecidos e autorizados a funcionar, assim
como o curso de Engenharia Elétrica.
O curso de Geograa do Instituto de
Ciências Sociais e Humanas INCISOH, com sede em Januária também obteve a nota 4.
Em 2013, os cursos de Nutrição
da Funorte/Campus Fasi, Farmácia
Campus JK, Pedagogia e Letras Português/Espanhol da Funorte/Campus
São Luís e o curso de Geograa da
Faculdade Promove de Janaúba também obtiveram a nota de excelência
4.
Para a Diretora Acadêmica da
Funorte, Thalita Pimentel Nunes, a
conquista dessas notas de excelência
representa um resultado que deve
ser celebrado por toda a comunidade
acadêmica. “Isso é fruto de um trabalho em conjunto, que hoje, contam
com as coordenações de curso em
pleno desenvolvimento, de propostas, eventos, projetos, da elevação do
desempenho de professores e, evidentemente dos alunos. Podemos
celebrar com louvor a conquista de
um conceito de excelência, comprovado pelo Ministério da Educação”.
Segundo o diretor de qualidade
da Rede Soebras Pedro Almeida: “O
resultado divulgado pelo MEC
expressa a qualidade do trabalho em
equipe realizado pelos cursos da

Funorte e por todos os atores envolvidos no processo de avaliação do
MEC. Portanto, nossos formandos
estão assegurados da qualidade do
ensino prestado, justicando seus
investimentos”, conclui.
De acordo com a diretora da
Funorte/Campus São Luís, Ivanilde
Queiroz, esses resultados são de
extrema importância para a rede Soebras. “O segredo desse resultado está
relacionado a vários fatores como os
nossos processos pedagógicos e
administrativos desenvolvidos, que
com funcionalidade e melhoria contínua objetivam o alcance de resultados positivos, com foco no aprendizado do acadêmico, além de investimentos no quadro docente, com professores comprometidos e qualicados", arma.
O diretor administrativo da Rede
Soebras/Funorte, Ivoney Trezena,
também falou sobre as notas emitida
pelo MEC. "Ressalto que as notas
representam o resultado de um trabalho coletivo, iniciado no planejamento do curso desde a elaboração
do Projeto Pedagógico de Curso –
PPC, sempre focados e preocupados
n o p r o c e s s o d e e n s ino/aprendizagem. Esse trabalho permitiu, portanto, extrapolar os limites
de sala de aula”, nalizou.
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Paródia sobre o Sistema Digestório
vence II Batalha Anatômica

No dia 10 de maio, foi realizada
no auditório da Faculdade de Saúde
Ibituruna - FASI, a II Batalha
Anatômica. O evento, coordenado
pela professora Bárbara Borges, contou com a presença de acadêmicos
dos cursos de Biomedicina, Ciências
Biológicas, Farmácia e Nutrição.
O objetivo da Batalha foi promover o aprendizado da anatomia humana de forma diferenciada, uma vez que os estudantes das prossões biomédicas necessitam do devido
suporte teórico e o questionamento crítico perante a disciplina.
A partir dos conteúdos
aprendidos em sala através da
“Anatomia Humana”, que é
uma disciplina tradicional dos
cursos da área da saúde,
sendo considerada básica
para a formação do prossional da
saúde, tendo sua história confundida com a história da Medicina, os
acadêmicos tiveram que construir
paródias com letras envolvendo a
temática e gravarem videoclipes.
Para a professora e coordenadora do evento, Barbara Borges, a II
Batalha Anatômica é de extrema relevância para os acadêmicos, uma vez
que ela dissemina os conceitos da
Anatomia de uma forma simplicada e promove a interação dos estudantes de diferentes graduações.
“Além de ensinar, a Batalha
Anatômica tem o intuito de perpetuar o aprendizado das teorias vistas
em sala de aula. Os trabalhos apresentados aqui é fruto da dedicação
dos participantes desde o início do

semestre.
Participei ativamente de
todas as etapas:
desde as aulas
até o acompanhamento das
gravações e edições dos vídeos.
Neste sentido, o
evento é muito
mais que um facilitador da aprendizagem, é um descobridor de talentos”, arma a professora.
De acordo com a Gestora
Administrativa da Funorte/Campus
FASI, Sabrina Gonçalves, que também foi uma das juradas do evento,
atividades como estas incentivam os

acadêmicos a vencerem seus limites.
“Independente do grupo que
ganhar, todos já são vencedores,
pois, aceitaram um novo desao e se
dedicaram ao projeto que possui inúmeros desaos. Isso demonstra a
capacidade individual e coletiva dos
participantes”.
Segundo o acadêmico do 2°
período de
Biomedicina,
Alex Ferreira, o
evento foi muito
importante para
construção do
seu conhecimento. “A Batalha
nos tira da zona
de conforto da
sala de aula e nos
proporciona

informações e aprendizados que
levarei por toda a vida”.
Para a acadêmica do 2° período
de Farmácia, Izabela Gomes, o projeto representa um ganho de experiências fundamentais para os estudantes.
“Aprendemos de maneira útil,
pois, descobrimos habilidades que
nunca imaginaríamos que tivesse. A
partir disso, vencemos vários desaos como timidez e falta de interação
e colocamos em prática a criatividade”.
As paródias em forma de videoclipes exibidas durante o evento
foram avaliadas pelos jurados através dos seguintes critérios: conteúdo da letra, harmonia, arranjo, interpretação, cenário e qualidade do
som. Após o julgamento, em
terceiro lugar, com 220 pontos, cou a paródia do curso
de Biomedicina: “O Sistema
Esquelético”, que teve como
música base “Vira-Vira”, dos
Mamonas Assassinas.
Em segundo lugar, com
222 pontos, cou o curso de
Nutrição com a paródia sobre
o Sistema Esquelético, baseado na música “Show das
Poderosas”.
Em primeiro lugar, com
240 pontos, cou a paródia com o
tema: “Sistema Digestório, no qual a
música base foi uma composição
própria dos acadêmicos do curso de
Biomedicina: Deyvid Aparecido de
Souza, Kate de Jesus, Alessandra
Pereira, Débora Alves, Victor Pablo,
Alex Tadeu, Emanuely Rodrigues,e
Karine Santos.
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Mulher de 59 anos fará Técnico de Agrimensura pelo PRONATEC FUNORTE
As Faculdades Funorte iniciaram na última semana, as aulas do
curso técnico do Governo Federal –
Pronatec. A cerimônia de abertura
foi realizada no auditório da Sociedade Rural, no dia 12 de maio, e
reuniu cerca de 300 estudantes.
Atenta, em meio aos colegas,
Geni Vasconcelos Tupinambá, de
59 anos, é exemplo de que idade
não é problema para quem quer se
aperfeiçoar e adquirir mais conhecimento. Nascida em uma família
de agrimensores, Geni conta que pertence a terceira geração de agrimensores.
“Já trabalho na área há muito tempo, por
isso optei em fazer o curso para aprender
novidades e me atualizar”, contou.
O lho dela, Domingos Eustáquio
Tupinambá Belizário Júnior, que também
é aluno do curso de Técnico em Agrimensura contou que escolheu o curso para
dar continuidade a prossão escolhida
pelo avô José Belisário e seu pai também
topógrafo, Domingos Eustáquio Tupinambá Belisário, completando assim a
terceira geração de agrimensor da sua
família.
Janaína Aparecida Lino dos Santos
optou por fazer o curso de Técnico em
Edicação. “Escolhi o curso de edicação, pois é a chance de realizar um
sonho, mudar a perspectiva de vida,
além de aumentar minha autoestima e

melhorar a qualidade e segurança técnica ao imóvel onde certamente irá abrigar
famílias”, relatou.
A cerimônia de abertura foi realizada
pela diretora acadêmica da rede Funorte/Soebras, Thalita Pimentel. Segundo
Thalita, “a formação técnica na vida de
um indivíduo representa muitas vezes
um divisor de águas. Posso falar com propriedade porque sou técnica, e minha
primeira prossão formal foi oportunizada por esta formação”, revelou.
A diretora também acrescentou que:
“acredito que tanto pessoal quanto prossional, a oportunidade trazida pelo
PRONATEC representará na vida de cada
aluno, a condição de contribuir verdadeiramente com o desenvolvimento do Brasil, a começar pela sua vida, seu bairro,
sua cidade, enm, é o começo de um
longo processo de transformação pesso-

al, social, educacional, e acima de
tudo, transformação das pessoas”.
A Funorte formou turmas para
os seguintes cursos técnicos: Aeroportuário, Agrimensura, Desenho
de Construção Civil, Edicações,
Estradas, Hidrologia, Infraestrutura Escolar, Saneamento, Segurança
do Trabalho, Trânsito, Cuidador de
Idosos, Enfermagem, Gerência em
Saúde, Hemoterapia, Imobilizações Ortopédicas, Podologia,
Registro e Informações em Saúde,
Vigilância em Saúde e Técnico em Óptica.
Os cursos da saúde estão funcionando nos campus Funorte/Campus Fasi, e
os demais no campus São Norberto.
Neste primeiro módulo, os estudantes
assistirão aulas de Língua Portuguesa e
outras disciplinas intercaladas.
Também participaram da cerimônia as
seguintes autoridades: prefeito de Montes Claros Ruy Muniz, a primeira dama do
município doutora Raquel Muniz, o diretor de qualidade da Funorte Pedro Almeida, a diretora do colégio Indyu Karina
Almeida, a gestora da FASI Sabrina Gonçalves, os gestores do campus Amazonas
Luciana Santa e Jhonatan Rodrigues e a
coordenadora dos curso do Pronatec
Funorte Meire Fonseca.

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 de abril, 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” atin-

ge 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.
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Curso de Estética e Cosmética inicia discussão
sobre criação de conselho de classe

Cerca de 250 acadêmicas do curso de
graduação da Funorte de Estética e Cosmética estiveram reunidas para discutir
sobre a atuação do prossional da estética e cosmetólogo. Este prossional é
responsável pela beleza e bem-estar de
homens e mulheres que cada vez mais
tem procurado ajuda no tratamento estético e da saúde.
A discussão vem num momento em
que o curso e a prossão começam a

ganhar visibilidade em Montes Claros e
norte de Minas, devido ao crescimento
desse mercado, considerado por especialistas da beleza com o mais rentável nos
últimos anos.
O encontro foi no dia 24 de abril, no
auditório do campus São Norberto, e
também contou com a presença de vários professores.
O Biomédico e professor Marden
René proferiu palestra sobre os rumos da
nova prossão, e enfatizou a importância de as alunas se mobilizarem e se unirem para criarem um conselho na atividade prossional. Ele contou sobre sua
experiência como Biomédico no início de
sua carreira. “Muitos não conheciam a
minha prossão. Por muito tempo,
outros prossionais que exerceram o
papel de biomédico dentro de laboratórios. Hoje a realidade é outra. Por isso
que é importante que vocês dêem o pri-

meiro passo para o fortalecimento da
prossão através de um conselho federal
ou outro órgão que represente a classe”,
disse o biomédico.
Segundo a coordenadora do curso,
Alessandra Ribeiro, discutir a formação
de um Conselho Federal de Estética proposto pela Febrape é fundamental para a
região do Norte de Minas visando a
melhoria das condições de trabalho dos
prossionais envolvidos.
Após a palestra, o microfone foi franqueado as alunas que expuseram suas
diculdades e seus projetos prossionais. Em seguida, o médico e professor
Evandro Barbosa dos Anjos palestrou
sobre o tema: Relação Medicina e Estética.
Em julho deste ano, a Funorte fará a
outorga de grau da primeira turma de
Estética e Cosmética.

Campus Amazonas comemora Dia das mães

No dia 13 de maio, aconteceu comemoração em homenagem ao Dia das
Mães no Campus FUNORTE Amazonas. O
evento foi organizado pelo curso de Serviço Social, sob coordenação da professora Simone Torres Gusmão e supervisoras de estágio professoras Daniele Leite e
Viviane Gandra.
"O evento tem como intuito homenagear a comunidade ali presente, além de

promover um momento de entretenimento e prestação de serviços aos usuários da Clínica Amazonas", disse a coordenadora do curso de Serviço Social,
Simone Torres Gusmão. Moradores dos
bairros adjacentes ao campus (Castelo
Branco, Edgar Pereira, Vila Áurea, Distrito Industrial, Eldorado, Bela Paisagem,
Jardim Brasil e Grande Santos Reis), além
de diversos convidados, desfrutaram de
um momento cultural com a cantora lírica Simone Santana e o Coral dos Jovens
da Terceira Idade dos bairros Vila Castelo
Branco e Eldorado. Foram oferecidos
atendimentos como aferição de pressão,
tipagem sanguínea, glicemia além do
momento da beleza, com maquiagem,
sobrancelha, massagem e outros serviços sioterápicos. Além disso, foram
distribuídos brindes e lanches.
"A relevância desse evento para as
mães é proporcionar a elevação da auto-

estima, e, enquanto acadêmicos, viabiliza o desenvolvimento de atividades que
contribuirão para o fazer prossional",
disse Luiz Claudio, do 6º período de Serviço Social. A comemoração contou
ainda com a participação dos cursos da
Clínica Amazonas (Biomedicina, Farmácia, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Cosmetologia e Estética), que realizaram uma mostra de prossões. Foi
ainda celebrado o aniversário do prefeito
Ruy Muniz.

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 ferra-

menta 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 também o 2º
lugar no Futsal 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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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, agrega
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.

Curso de Geograa faz pesquisa em Angra dos Reis
O curso de Geograa da Faculdade Promove tem realizado viagens
técnicas com o objetivo de estudar
diversos tipos de solo, analisando,
assim, a geologia do lugar. O coordenador da pesquisa de campo, professor Ilidiano Braz Silva, ministra as disciplinas de Pesquisa e Prática e Geograa do Comércio e da Circulação e
é responsável por este tipo de visita.
No mês de abril os alunos estiveram na cachoeira em Mato Verde –
MG, na qual foi realizado o mapeamento geomorfológico do lugar.
No mês de maio, acadêmicos de Geograa realizaram pesquisa de campo na
cidade do Rio de Janeiro e na ilha de
Angra dos Reis – RJ, com objetivo de pesquisar e compreender o trabalho de
campo para o estudo da Geograa, aplicando na prática os conhecimentos
adquiridos em sala de aula.
“Os alunos visualizaram na prática
temáticas importantes da Geograa,
como biodiversidade; geograa do turis-

mo; comércio e logística; organização
do espaço urbano e outros”, diz o professor Ilidiano.
A pesquisa de campo faz parte da
grade curricular do curso de Geograa e
visa transpor as fronteiras teóricas de
forma a levar os acadêmicos a compreender os processos de territorialização
evidenciados nesse espaço a partir da
ação antrópica.
Durante a visita foi realizado levantamento sobre as principais atividades
comerciais praticadas em Angra dos Reis

(Ilha Grande) identicando a apropriação do espaço pelo turismo
local. Com as pesquisas foi possível
analisar a biodiversidade presente na
Mata Atlântica da ilha, a organização do espaço turístico do Rio de
Janeiro, analisando a desigualdade
da paisagem presente na cidade,
desde a verticalização a favelização.
Ainda durante a pesquisa os acadêmicos visitaram praias da cidade
de Ilha Grande – RJ, como, a Praia de
Garatucaia, analisando a rede imobiliária turística local, praia do Mangue e
Pouso e Trilha ecológica à praia de Lopes
Mendes. Também conheceram as ilhas
que compõem o arquipélago, bem como
a biodiversidade presente na Ilha. “A pesquisa de campo constitui uma ferramenta indispensável ao curso e é por isso
que, apesar das diculdades utiliza frequentemente dessa prática como ferramenta do processo de ensino aprendizagem", arma o professor Ilidiano Braz
Silva.

FUNAM promove 1° Café Educacional
promoveu o 1° Café Educacional da instituição. O evento realizado no último dia
16 de Maio e recebeu representantes das
empresas Cedro Norte, Ergom, Santo
Antônio e WE Instalações Elétricas.

Em uma iniciativa de estreitar laços
com a comunidade empresarial de Pirapora, a diretora geral da FUNAM e
FACFUNAM/FUNORTE Elaine Soares Silva

Também contou com a participação
dos professores Nilson Corrêa Maia,
Hugo Almeida e Terezinha Medeiros Vaz.
Durante o encontro, foram discutidos os novos projetos da FUNAM e parceria feita com a Rede de Ensino Funorte/Soebras. De acordo com Elaine Soares

Silva, os empresários também apresentaram ideias e rearmaram a conança
na qualidade de ensino oferecida pela
Fundação em Pirapora, que é pautada
nas demandas empresariais e sociais. A
diretora geral da FUNAM armou ainda
que este foi apenas o primeiro de muitos
encontros agendados para o decorrer do
semestre. Ela convida a comunidade
local e todo o empresariado para fazer
parte do grupo.
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Café Colonial oferece culinária e cultura no Mercado Municipal
No último sábado, 10, foi realizado no Mercado Municipal Christo Raeff pela docente da Funorte
Josefa Traklofer e os acadêmicos
do 3° período de Gastronomia o 1°
Café Colonial. O evento mostrou
como é feita uma refeição típica
nas cidades brasileiras que possuem origem alemã.
Tradicional na região do Rio
Grande do Sul, o café colonial vai
além da farta mesa de cucas, pães,
bolos, tortas, frios, geléias, mel,
biscoitos, conservas, café e outras
iguarias. A idéia de trazer o Café para
Montes Claros surgiu de uma viagem
de Josefa para a cidade de Gramado,
durante a páscoa, onde a professora
vivenciar o café colonial que por lá é
cobrado o valor de 60 reais por pessoa.
O valor do Café foi 2 reais, e incluía
até 8 variedades entre salgados, doces
e bebidas. Foram dez dias de preparo

entre a escolha certa da receita, elaboração dos pratos e entrosamento da
turma.
Para Patrícia Toffani que prestigiou
o evento, o café colonial foi uma ótima
idéia. “Percebi nitidamente o interesse
das pessoas na la não só pela comida, mas pela origem da idéia e do conceito do Café”.
Segundo a acadêmica Lindéia
Pimenta, através da degustação as pes-

soas foram descobrindo o que é o
café colonial. “Este evento foi preparado com muito carinho, num
clima de entrosamento e descoberta de novas receitas, tendo
grande importância na formação e
na pratica de cada acadêmico participante”.
“O objetivo do café colonial é
fazer com que a pessoa sinta-se
acolhida e saboreie as receitas que
remetem as lembranças da infância, como um bolo de fubá que a
avó fazia. Por esse motivo, servir o café
colonial é deixar a pessoa à vontade,
degustando e conversando, como se
estivesse mesmo reunida com os amigos e familiares no quintal de casa. A
variedade de sabores, o salgado e o
doce que se misturam harmoniosamente, também agradam o paladar
do visitante”, naliza Josefa.

Rede Soebras/Funorte comemora Dia do Trabalhador
A Assessoria de Comunicação e Marketing da Rede
Soebras/Funorte promoveu
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 contou com atendimentos na área da saúde e beleza. Os
funcionários foram 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 ofe-

recer 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, recep-

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

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

cionista no Irof, atitudes
assim dignicam o trabalhador. “Através deste tipo de
ação sentimos valorizados
de maneira 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 foi
realizada no Campus São Luís e Ímpar.
Na Fasi, o evento aconteceu no dia 12.
Já no dia 13, JK e Hospital Veterinário.
Nos dias 14 e 15, foram contemplados
Amazonas, CT E FEC, respectivamente.
O Centro Administrativo teve seu evento comemorado no dia 16. As festividades foram encerradas no dia 17, no
campus São Norberto, Diretoria e
Cemed.

Mais informações ou dúvidas entrar em contato com a
Assessoria de Comunicação (ASCOM)
ascom@soebras.edu.br • (38) 3221-7215
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