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Docente cria grupo em
rede social para expandir
discussões cientícas

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte
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Membro da CRN9 ministra palestra

O curso de Nutrição das Faculdades
Funorte/Fasi promoveu no dia 01 de
outubro, no auditório do campus São
Norberto, palestra ministrada pela
assessora técnica do Conselho Regional de Nutrição 9 – CRN9, Patrícia Queiroz. O intuito da palestra é promover
interação entre o CRN9 e os acadêmicos de Nutrição.
O Conselho Regional de Nutricionistas é uma autarquia sem fins lucrativos, de interesse público, com poder
delegado pela União para normatizar,
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades da profissão de

nutricionista no estado de Minas Gerais, em defesa da sociedade.
A palestrante Patrícia Queiroz explicou como funciona o Conselho, suas
diretrizes, e a importância de fazer
parte do órgão. Os acadêmicos aproveitaram a oportunidade e esclareceram dúvidas sobre a profissão de nutricionista. “Essa palestra foi muito proveitosa, pois mostrou a importância do
conselho para nossa profissão. É um
órgão que nos ampara, mostra os nossos direitos e deveres”, afirma a acadêmica do 8° período, Vanessa Medeiros.
Segundo a coordenadora do curso

de Nutrição da Funorte/Fasi, Ilana Gonçalves, a palestra esclareceu dúvidas
sobre o CRN9 e aproximar os acadêmicos de Nutrição do Conselho. “Os alunos precisam saber o perfil do nutricionista e a importância do Conselho na
profissão”, conclui.
“Os alunos de Nutrição precisam
começar a ter esse contato com o Conselho desde a faculdade, precisam
conhecer os membros, a ética do
Nutricionista e a diferença entre o conselho e sindicato”, pontua a assessora
técnica da CRN9, Patrícia Queiroz.

Eu Sou Funorte – Sânvia Mayana Soares e Barbosa

“O grande diferencial da Funorte é
que a instituição acredita nos acadêmicos, acredita no sucesso”
A profissão de jornalista permite ao
profissional atuar em diversas áreas do
conhecimento. Os egressos do curso
de Comunicação Social – Jornalismo
da Funorte se destacam em Montes
Claros e região, pois a Funorte prepara
profissionais críticos e aptos para atua-

rem nos mais diversos âmbitos do mercado. Uma delas é a área de cerimonial.
A egressa do curso de
Comunicação Social – Jornalismo da
Funorte, Sânvia Mayana Soares e
Barbosa, iniciou a graduação para realizar um sonho. “Escolhi fazer
Jornalismo na Funorte porque, a grade
do curso era muito bem estruturada, o
que me possibilitava como profissional
me graduar num curso superior que
me oferecia várias vertentes no mercado de trabalho”, afirma Sânvia.
O primeiro estágio da jornalista foi
em uma empresa de eventos e cerimoniais, que hoje ela é a proprietária. “O
estágio foi um divisor de águas, foi o
pilar que hoje me sustenta e me faz
uma profissional realizada. Os professores: Elpídio Rocha, Márcia Sá e Silvia
Leal foram de grande valia para meu
crescimento profissional”, pontua.
“O grande diferencial da Funorte é que

a instituição acredita nos acadêmicos,
acredita no sucesso. A Funorte tem um
amplo sistema educacional invejado
por outras instituições, pois faz dos
seus alunos e funcionários a razão de
ser e existir”, relata a jornalista.
De acordo com Sânvia a instituição
abriu as portas para realização do seu
sonho. “Não era só meu sonho, também era dos meus pais por verem sua
filha se graduando num curso superior, já que eles não tiveram essa mesma
oportunidade. Hoje, a Funorte ainda
representa muito em minha vida, pois
retorno a instituição como professora
no curso de Gastronomia ministrando
a disciplina de Planejamento e
Organização de Eventos”.
*Coluna publicada semanalmente
com histórias de ex-alunos da Rede
Funorte/Soebras. Entrevista realizada
pela estudante de Jornalismo Christine
Antonini
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Projeto visa facilitar o processo de ensino aprendizagem

O professor do curso de Enfermagem e Medicina da Funorte/Fasi,
Tadeu Nunes Ferreira é o idealizador do
grupo criado em rede social denominado “Saúde da Criança”. Atualmente,
o grupo possui 485 membros e tem
como objetivo ampliar os espaços de
discussão acadêmica e aproximar cada
vez mais o aluno do interesse científico
que extrapola as paredes da sala de
aula, além de estimulá-lo através da
divulgação da experiência acadêmica.
Bacharel em Enfermagem e Especialista em Educação Profissional na
Área da Saúde, o docente diz que a
idéia de criação do grupo surgiu
devido a necessidade de comunicação
e interação da educação. “O ensino
tem passado por profundas transformações que vão desde o uso de metodologias ativas de ensino para facilitar
o processo didático até novas estratégias e ambientes de aprendizado.
Assim, pude observar que as redes
sociais representam uma oportunidade ímpar de contato com o aluno e
também podem ser uma ferramenta
adjuvante no processo ensinoaprendizado, um “plus” que pode
tornar ainda mais rica a construção do
conhecimento no ensino superior”.
Observando o compartilhamento
de fotos e imagens dos alunos, percebi
que a criação de um grupo para troca
de informações e divulgação de

parte importante destas “curtidas”
está na divulgação de eventos na área
de pediatria como congressos, seminários e cursos online”, afirma o
docente.
O grupo funciona de forma a
Participação dos acadêmicos
atender o aluno de acordo com o seu
De acordo com o professor Tadeu, o interesse na participação das discusg r u p o “ S a ú d e d a C r i a n ç a sões e na busca de informação, ou
FUNORTE/FASI” foi percebido pelos seja, o trabalho ocorre à livre demanda
alunos como um ambiente de aprendi- o que é bem interessante para o perfil
zado rápido e interativo facilitando a do aluno, conforme ele entra na
preparação para verificações de apren- internet e compartilha algo nas redes
dizagem, mas, como um espaço para sociais ele vê a atualização do grupo e,
divulgar para os colegas as experiên- de acordo com sua curiosidade, coleta
cias de sua trajetória de formação material para estudo, assiste um vídeo
incluindo a exposição de fotos e vídeos ou comenta algum post, ou mesmo
que mostram aulas que foram marcan- simplesmente curte algo novo publites. “Observei também que, o espaço cado pelo administrador ou um
tem sido utilizado para demonstrar a colega. O projeto é aberto ao público
opinião dos alunos sobre temas de inte- de modo geral mas como trata de uma
resse da área e de abordagem relativa- temática específica a busca maior tem
mente nova no meio acadêmico, sido por alunos de Enfermagem e Medifomentando a curiosidade científica cina, assim como de profissionais da
como humanização da assistência ao saúde que lidam com crianças em sua
paciente pediátrico portador de cardi- prática diária.
Para Tadeu Nunes: “O projeto tem
opatias congênitas ou até mesmo
temáticas que dialogam com outras grande relevância já que atingindo um
áreas do conhecimento como o serviço público específico, influencia na forsocial e o direito como a questão do mação dos profissionais de saúde,
trabalho infantil e o abuso físico e emo- algo que indubitavelmente se reflete
cional. Percebo na administração do em um maior interesse pelo estudo e
grupo que grande parte das “curtidas” pela prática de saúde resultando em
estão na experiência dos alunos em uma formação mais dinâmica”.
campos de prática, mas uma outra
eventos científicos seria reconhecido
rapidamente pelos alunos já que este
estaria imerso em sua própria realidade cotidiana que inclui novos
modelos de contato social.

Sessões Solenes de Colação de
Grau da SOEBRAS - Plataforma Norte

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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Estudantes da Funorte
participam de Circuito Diabetes

Acadêmicos de Estética e Cosmética
levam alegria para crianças carentes

No mês de setembro, estudantes das Faculdades Funorte/Fasi, sob a organização da professora, Wanessa Casteluber
Lopes, participaram do Circuito Diabetes promovido pela
empresa Novo Nordisck. Participaram acadêmicos dos cursos
de: Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina e Farmácia.
O circuito propicia ao paciente receber informações pertinentes sobre doença de diabetes. Cerca de 400 pacientes com
o diagnóstico da doença participaram do circuito.
Os acadêmicos fizeram atendimentos como: aferição de
pressão arterial, medicação de glicemia e orientações sobre
cuidados farmacêuticos e nutricionais.
Segundo a coordenadora do curso de Nutrição, Ilana Gonçalves, o evento foi de extrema relevância para os acadêmicos.
“O circuito propiciou aos alunos o contato com paciente e tiveram a oportunidade de transmitir o conhecimento para a
melhoria da saúde e qualidade de vida dos pacientes”, pontua.
“Para os pacientes o momento foi importante, pois eles
recebiam orientações, tiravam dúvidas. Foi um cuidado maior
com a saúde deles,” afirma a professora Wanessa.

Visando mudar a rotina de estágio dos estudantes do
curso superior de Estética e Cosmética da Funorte, a professora Ana Cláudia Rodrigues Chaves conduziu as atividades de estágio para crianças de instituições de caridade de
Montes Claros.
A programação inclui dinâmicas, pinturas no rosto,
maquiagem, penteados e diversas brincadeiras. Os acadêmicos também estão recolhendo brinquedos e alimentos
não perecíveis para doar nos dias da visita.
Nesta quinta-feira, 9, a visita será realizada no Projeto
Isac: rua Santa Marta, n° 555, Bairro - São Judas Tadeu. Na
sexta-feira (10), será no Grappa. As visitas têm início a partir das 14h.
Os interessados em ajudar a contribuir com brinquedos
ou alimentos, podem encaminhar para o Spa Escola na
Funorte/Amazonas.

Projeto “Catação de Sementes no Cerrado” é promovido pela Funam
O projeto visa catação e catalogação de sementes nativas do cerrado,
preparação de mudas e plantio das
áreas degradadas no cerrado do
norte de minas. O projeto está sendo
acompanhando por biólogos e agrônomos.
A diretora da Funam, Elaine
Soares, afirma que esse projeto inclui
responsabilidade socioambiental
com a comunidade. “Preservar a biodiversidade é preservar a vida, pois
garante a qualidade do ar, das
águas, da fauna e da flora enfim, o
equilíbrio do ecossistema”.

A Funam fica localizada na cidade
de Pirapora, onde passa um dos maiores rios do Brasil, o São Francisco.
Devido a grande estiagem e degradação, o rio está secando, e o cerrado acabando.Visando esse fator, alunos e professores da Funam estão

promovendo o projeto “Catação de
Sementes no Cerrado”.
A primeira etapa começou no dia
28 de setembro. Na oportunidade,
os alunos e professores andaram
pelo cerrado da cidade de Pirapora
procurando sementes para plantio.
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PISEC lança site para divulgar
trabalhos acadêmicos

VESTIBULAR•2014

O PISEC - Programa de Integração Serviço, Ensino e
Comunidade criou site para divulgar os trabalhos e os projetos dos acadêmicos.
O objetivo do site, cujo endereço é:www.enfermagempisec.com.br é colocar em prática para o próximo semestre
a realização de fóruns, discussão de casos vivenciados na
prática, divulgação de campanhas, ações globais, além de
repassar informações didáticas.
O PISEC surgiu desde a primeira turma de Enfermagem
da Funorte e visa propiciar ao estudante a aplicação dos
conhecimentos adquiridos durante a vida acadêmica,
estando eles voltados para a educação, prevenção, pesquisa
e assistência individual e coletiva. É desenvolvido na rede
básica de serviços de saúde e comunidade de Montes Claros. Inicia - se no 1º período do curso de Enfermagem com o
término no 8º período da academia. É promovido em 8
encontros por semestre, em Unidades da Atenção Primária,
com uma carga horária de 40 horas.
De acordo com a professora Deiviane Pereira da Silva,
responsável pela criação do site, a idéia surgiu a partir da
necessidade de compartilhar com os discentes e docentes o
material didático do PISEC. "Além disso, precisamos planejar
os seminários, divulgar as atividades e trocar experiências
vivenciadas pelos acadêmicos na Atenção Primária a Saúde”,reforça a docente.

Funam/Funorte realiza
projeto “Meu Bem Querer”

O projeto “Meu Bem Querer” começou no dia 30 de
setembro e visa proporcionar idosos do Asilo São Vicente
de Paulo um dia de alegria e descontração.
Uma vez por mês, acadêmicos da Funam/Funorte irão
visitar os idosos do Asilo São Vicente de Paulo para comemorar os aniversariantes do mês. A festa conta com bolo,
guaraná e guloseimas autorizadas pela nutricionista do
asilo. Também são organizados presentinhos como itens
de higiene pessoal, maquiagem e bijuterias.
As visitas proporcionam momentos de descontração e
bate-papo com os idosos. “Esses momentos oportunizam
a vivência dos acadêmicos e dos colaboradores com a realidade dos moradores do asilo. Isso provoca uma reflexão e
mudança de comportamento humano”, afirma a diretora
da Funam/Funorte, Elaine Soares.
A próxima visita será no mês de novembro. Os interessados em doar lembrancinhas ou produtos de higiene pessoal devem entregar na Funam/Funorte.

AÇÃO SOEBRAS
MONTES CLAROS | JANAÚBA | JANUÁRIA | PIRAPORA

MEDICINA

16
30
NOVEMBRO

NOVEMBRO

Bolsas

AÇÃO
SOEBRAS
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