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Acadêmicas mostram que
estudar não tem idade

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Egresso de Direito Funorte
tem carreira de sucesso

“Ser advogado é trabalhar em prol do
bem social. A nossa Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 preceitua que o advogado é indispensável à
administração da justiça. Justiça essa que se
busca - a parafrasear o saudoso Rui Barbosa
- superando o direito da força pela força do
direito. Ser advogado é estar sempre na
busca de construir uma sociedade pacíca à
luz da legislação e guiados pela fé em Deus”,
relata o advogado Ramon Gonçalves Rocha
(foto).
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JONAFES conrma pós-doutor
como um de seus palestrantes
O professor Rodolfo Novellino
Benda (foto) é mais um palestrante
conrmado na JONAFES e no I
Simpósio Internacional de Atividade
Física, Esporte e Saúde/2013, que
acontecerá no período de 02 a 05 de
outubro.
A palestra será ministrada no dia
04 e terá como um dos públicos, os
acadêmicos da área da saúde.
Rodolfo Novellino possui Graduação
em Educação Física e Desportos pela
Universidade Federal de Juiz de Fora,
mestrado em Educação Física pela
Universidade Gama Filho (1990).
Além disso, é Doutor em Educação
Física pela Universidade de São Paulo
e concluiu pós-doutorado na
University of Connecticut em 2012.
Professor associado da

O curso de Direito da Funorte é o que
mais aprova no Exame da OAB, os estudantes têm apoio dos professores e de toda equipe da instituição.
Ramon aconselha os estudantes de
Direito sobre a importância dessa prossão.
“Dediquem-se! O curso de Direito além de
uma realização prossional torna-se um
crescimento pessoal e socialnos levando a
ter uma visão ampla sobre cada situação. A
faculdade é responsável por guiar e orientar.
Cabe a cada um a busca constante pelo aprimoramento. Há sempre espaço no mercado
para aquele que se esforça”, nalizou.

Universidade Federal de Minas
Gerais e sub-coordenador do Grupo
de Estudos em Desenvolvimento e
Aprendizagem Motora – GEDAM,
Benda já foi presidente da Sociedade
Brasileira de Comportamento Motor
entre 2008 e 2010.
Além destas atividades, o professor ainda atua, principalmente, com
os seguintes temas: aprendizagem
motora, desenvolvimento
motor, iniciação
esportiva, processo adaptativ o , c o n h e c imento de resultados e organização da prática.

Inscrições abertas para I Congresso de
Especialidades Médicas - Funorte

Ramon graduou-se em Direito em 2011,
nas Faculdades Funorte, e há 10 meses é
advogado da Rede Soebras. O advogado
arma que conseguiu a oportunidade através da professora e coordenadora da época
que ainda estudava na Funorte, Marilda
Marlei Barbosa Oliveira e Silva.
“Fui agraciado com esse presente pela
brilhante advogada e hoje Procuradora
Municipal Dra. Marilda Marlei Barbosa
Oliveira e Silva que me indicou a ocupar o
cargo. Passei a admirá-la e tê-la como inspiração. Hoje tenho o prazer de exercer a advocacia em uma das instituições de ensino que
mais cresce no Brasil”.
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Os acadêmicos da turma 14, do
4° período do curso de Medicina
Funorte, realizam nos dias 21 à 24 de
agosto o I Congresso Norte Mineiro
de Especialidades Médicas, que
abrangerá 53 especialidades médicas.
O evento contará com apresentações de resumo, minicursos e palestras ministradas por renomados
médicos de Montes Claros e região,
como Arlen Santiago que também é

deputado, o cirurgião oncológico
Cláudio Henrique Rebelo e o neurologista Antônio Carlos Albuquerque.
O congresso é aberto para estudantes de todos os períodos dos cursos de Medicina ou quaisquer áreas
da saúde da Funorte e outras instituições de graduação.
Segundo um dos organizadores,
acadêmico do curso Médico Bruno
Porto, o congresso oferece 300 inscrições, e mais de 70% já foram preenchidas. “Estamos recebendo inscritos de outros estados como da
Bahia. O congresso é uma oportunidade de aprendizado e de estabelecer contatos”, arma.
As inscrições podem ser feitas
com a comissão organizadora, ou na
CEMED. O valor é de R$ 40,00, incluindo os minicursos. Todo o congresso tem carga horária de 40 horas.
A abertura será às 18h, no dia 21
de agosto, no auditório da FASI.
Mais informações: (38) 9132-5218.
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Estudantes revelam sonhos,
desejos e perspectivas
Na atual conjuntura em
que se encontra a realidade
brasileira, a educação é o
principal meio para alcançar
melhores resultados, tanto no
âmbito prossional quanto no
pessoal.
Embora, o ensino brasileiro
tenha melhorado nas últimas
décadas, muito ainda precisa
ser feito, para que o nosso país
alcance índices similares aos
países desenvolvidos.

O ensino, por sua vez, é um
desao para todas as idades,
sexo e classes sociais, tendo em
vista que o alcance do sucesso
pessoal depende da busca e
dedicação individual, composta pelos anseios década um
diante das questões impostas
pela sociedade.
O Dia do Estudante,
comemorado em 11 de
agosto, representa a mesma
data em que foram instituídos

os dois primeiros cursos de
ciências jurídicas e sociais do
Brasil, por Dom Pedro I, no
século XIX.
Muitas mudanças foram
percebidas no decorrer deste
tempo, uma delas foi a
inserção de pers que antes
não eram muito encontrados
como a entrada do grupo da
terceira idade no ensino
superior. Paralela a entrada dos
jovens da terceira idade na

e estar na companhia de seus
familiares. Pretende cursar,
futuramente, Medicina.
Por qual motivo escolheu
estudar na Funorte/Fasi?
Porque o ensino é de
qualidade, e tem os melhores
professores capacitados.
Quais são os seus
objetivos durante o curso?

A montes-clarense Larissa
de Cássia Santos Pereira,
acadêmica do Curso de
Psicologia Funorte/Fasi, de 17
anos, é a estudante mais
jovem das instituições que
integram a Rede Soebras.
Larissa de Cássia decidiu
cursar Psicologia porque
sempre se identicou com a
área, além disso, sempre teve
curiosidade de entender os
comportamentos do ser
humano e descobrir de que
forma podemos tirar de
dentro do indivíduo, o
melhor que temos para
cuidar, fortalecer, compreender e aliviar o próximo.
Aluna aplicada, a
acadêmica sempre estudou
em escola pública e recebeu
apoio incondicional dos pais,
que segundo Larissa: “Não
foram apenas pais, mas
amigos e companheiros, que
sacricaram seus sonhos em
favor dos meus”.
Além de estudar, Larissa
gosta de ler, assistir seriados,

Aprofundar meus
conhecimentos e estar bem
qualicada para o mercado
de trabalho.
Em relação ao seu futuro
prossional, o que deseja
fazer?
Desejo ter uma carreira
prossional brilhante sendo
capaz de favorecer o bem e
ser reconhecida prossionalmente.
O que acha da realidade
da educação no Brasil
atualmente?
Está melhorando, pois as
pessoas estão ingressando
cada vez mais na educação,
além disso, atualmente,
existem diversas oportunidades governamentais como
FIES, Prouni e Enem, que
viabilizam um futuro
promissor aos jovens.
O que o dia do estudante
representa para você?
Uma data especial, pois é
uma homenagem a todas as
pessoas que valorizam o
conhecimento, esforço e o
crescimento pessoal.

Com 69 anos de idade, a
montes-clarense Sebastiana
Romeira Fagundes, cursa
Direito na Funorte. A acadêmica é mãe de três lhos, duas
mulheres e um homem.
Decidida a se tornar
bacharel em Direito devido a
necessidade de se tornar
trabalhadora autônoma e ter
uma maior liberdade para
defender seus futuros clientes,
Sebastiana exibe uma imensa
vitalidade e vontade para os
estudos e para a vida pessoal.
Por qual motivo escolheu
estudar na Funorte?
A Funorte é uma Instituição
que acolhe bem a todos os seus
estudantes, não fazendo
diferença a idade, a posição
social. É muito importante
estarmos inseridos num meio
com igualdade de tratamento,
ser exigido uma aprendizagem
igualitária, não ser vista como o
diferente. Aqui, há uma ampla
inclusão social, não oferecendo
razão de existir qualquer medo
de não ser capaz.
Quais são os seus objetivos
durante o curso?
Freqüência efetiva,
absorver o máximo das
informações para não me
tornar uma prossional
desqualicada.
Em relação ao seu futuro
prossional, o que deseja
fazer?

faculdade, está a inserção cada
vez mais cedo de estudantes
com idades entre 17 e 18 anos.
Conra na entrevista, o
contraste de duas gerações
distintas, através das acadêmicas da Funorte, Larissa de
Cássia Santos Pereira e
Sebastiana Romeira Fagundes.
As duas estudantes mostram
seus sonhos, desejos e
perspectivas da educação.

Além de advogar, pretendo
especializar em alguma
matéria para eu poder ser
professora universitária.
Como foi sua jornada
como estudante do ensino
médio?
Já tive algumas diculdades, daí a necessidade de maior
empenho. Hoje sigo muito
bem, uma vez que, não vejo
diferença em relação aos
demais colegas. Porém, só
estudei depois que pude me
m a n t e r. S ó  z o e s t u d o
fundamental e médio após ter
aposentado.
O que a motivou a estudar
e fazer o curso de Direito?
Recebeu apoio da família?
Pelos conhecimentos que o
curso oferece e também
porque desejo estar protegendo com maior segurança os
direitos das pessoas.
Minha família se compõe
pelos lhos e netos, todos
sempre ocupados com suas
funções, motivos que, sozinha,
decido minha vida.
Já sofreu algum tipo de
preconceito na faculdade?
Só por alguns colegas
muito jovens, isso no início do
curso.
O que acha da realidade da
educação no Brasil atualmente?
A educação está de acordo
com os incentivos que recebem
os educadores.
Deixe uma mensagem de
incentivo para aquelas pessoas
que querem estudar e não tem
motivação para isso.
Para os jovens: Se eu tivesse
tido oportunidade de estudar
no tempo certo, com certeza
teria chegado ao ápice em uma
carreira e hoje estaria sim em
uma faculdade, porém na
condição de educadora. Vocês
são privilegiados. Aproveitem.
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Acadêmicos de Gastronomia
encerram módulo com
“Cozinha Fria”

Núcleo de Extensão realiza
acolhimento no INDYU

Estudantes gostaram das atividades na cama elástica

O Núcleo de Extensão da
Funorte/Fasi (NEX), em parceria com o
Colégio Indyu, promoveu na segunda-feira, 12, evento de acolhimento e
boas-vindas para os alunos, iniciando
as atividades do segundo semestre.
O acolhimento foi realizado no
horário de intervalo e contou com várias ações de recreação e interação
como cama elástica e futebol. Houve
sorteio de brindes para os estudantes
que participaram da iniciativa.
Segundo a diretora do Indyu,
Karina Almeida: “O evento é um
momento de socialização, de retorno
e de boas-vindas. Além de acolher os
alunos novatos, precisamos confraternizar com estudantes que já esta-

vam na escola, proporcionando um
momento de alegria, lazer e divertimento no retorno as aulas”.
“Desta forma, nossos estudantes voltam para sala de aula com mais prazer
e vontade”, arma a diretora.
Um dos responsáveis por organizar o acolhimento, Deivid Wilker, ressaltou a importância das atividades.
“Este evento é uma oportunidade dos
alunos veteranos interagiram com os
novatos, e, desta forma, envolver
todos os integrantes do colégio”.
Aluna do nono ano, Izabela Fiúza,
participou do evento e destacou a iniciativa dizendo que: “Gosto muito de
realizações como esta, pois além de
nos divertirmos é um momento de
encontramos todos os nossos colegas”.
A estudante Maria Carolina, de 14
anos, também aprovou as atividades
e enfatizou que estes eventos devem
acontecer mais vezes durante o ano.
“Espero que mais acontecimentos ligados ao esporte, cultura e que promovam nosso divertimento sejam mais
constantes durante este semestre.”

Funorte abre matrículas para
especialização em implantodontia

O Núcleo de Pós-Graduação em
Odontologia Funorte abriu novas vagas
para o curso de aperfeiçoamento em
Implantodontia e Cirurgia menor.
Podem se matricular estudantes de

Odontologia ou cirurgiões dentistas.
A implantodontia é a especialidade
responsável por recuperar os espaços
de dentes perdidos através da inserção
de raízes dentárias articiais que suportarão uma prótese de dente (coroa).
Isso ocorre pela implantação de um
parafuso de titânio no interior do tecido
ósseo onde houve a perda do elemento
dental.
As matrículas podem ser feitas no
núcleo da Pós, rua Coração de Jesus,
233 – Centro. O curso terá início no mês
de setembro e tem duração de 10
meses. As mensalidades são de R$
200,00.
Mais informações: (38) 3221-1195.

PÓS-GRADUAÇÃO

No último dia 13 de agosto, no campus JK
Funorte, aconteceu o encerramento do módulo de Garde-Manjer com demonstração e
degustação de pratos frios.
Garde-Manjer na tradução livre signica
“despensa que é a área onde se preparava
grandes esculturas com alimentos.
Portanto, Garde-Manjer sem abrir mão
do sabor, do aroma e da harmonia tem como
foco principal a apresentação, o visual das
preparações.
Dentro da cozinha contemporânea, que
foi apresentada no evento, prepara-se pratos
frios, e o prossional que atua na área leva o
mesmo nome onde sua gura é vista como
um artista, um artesão.
O visual da produção estava bem montado, com pratos vistosos como Salada de Rene
com Parma, parmesão e Pesto, Salada
Supreme, Salada Tropical, Carpacchio de lé,
Ceviche de Lula e muitos outros.
Para Alexa Campos Ruas, acadêmica do 2º
período de Gastronomia, é muito importante
a realização deste evento pois, além de divulgar o curso, que é uma graduação nova, as
pessoas podem conhecer um pouco mais da
cozinha, no caso de hoje, o Garde-Manjer, e
ainda o preparo desses pratos através do alunos onde os mesmos vão aperfeiçoar se preparando para serem excelentes prossionais.

PÓS-GRADUAÇÃO

MATRÍCULA!

Obesidade, exercício
e emagrecimento
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ASemana
Indyu visita escolas
públicas para divulgar
Pré-Vestibular e Paes

Diretora Karina com estudantes na
Escola Professor Plínio Ribeiro

A Diretora do Colégio Indyu, Karina
Almeida e a Assessoria de Comunicação da
Soebras realizaram visitas à diversas escolas
estaduais de Montes Claros. Com divulgação intensa, a equipe esteve nas Escolas
Professor Plínio Ribeiro, Polivalente, Eloy
Pereira, Felícia Pereira de Araújo, Levi Durães,
Dulce Sarmento e Armênio Veloso panetando, falando sobre a importância de se
dedicar aos estudos e sorteando brindes. “O
Indyu é pioneiro no cursinho pré-vestibular
em Montes Claros. Estamos com uma excelente equipe de professores. Temos dezenas
de ex-alunos que foram aprovados em vestibulares de faculdades públicas e particulares
de renome, em Montes Claros e outras cidades brasileiras”.
O pré-vestibular Indyu é coordenado
pela professora Noêmia Matos. Tem turmas
reduzidas e funciona no horário vespertino e
noturno, com plantões do Enem aos
domingos.
Fazem parte da super equipe os seguintes professores: Geograa - Aureliane de
Araújo, Guilherme Augusto; Redação e
Interpretação de Textos: Flávia Durães;
História: Euprônio da Costa e Eduardo
Pimentel; Biologia: Karine Gontijo e
Cristiano Nogueira; Química – Heloi Alves e
Elmviar Moreira; Matemática e Física: André
Veríssimo; Filosoa: Alessandra Almeida;
Sociologia:Wyara Monteiro; Português:
Noêmia Matos; Literatura: Helena Prates,
Espanhol: Cinara Souza e Inglês: Marcone
Edson.
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Poeta mineiro é inspiração para tese de
doutorado da coordenadora de Letras

A coordenadora do curso de
Letras da Funorte, Alba Valéria Nilza
Silva (foto), é a mais nova doutora da
Rede Funorte/Soebras. No último dia
9 de agosto, ela concluiu o doutorado em Literatura em Língua
Portuguesa, onde defendeu sua tese
com o tema: A poesia de Osvaldo
André de Mello: Gênese imaginário
em As mesmas palavras, livro este
que a coordenadora escreveu o prefácio.

Poeta, diretor e ator, Osvaldo
André de Mello é natural da cidade
de Divinópolis – MG e possui diversas
poesias publicadas em livros, jornais
e blogs. A coordenadora justica a
escolha desse autor para concluir o
doutorado: “O Brasil existem diversos poetas de excelentes qualidades
como, Cecilia Meireles e Vinicius de
Morais. Esses poetas já possuem
uma grande divulgação. Fiz sobre o
Osvaldo, pois assim valoriza-se e
divulga a literatura mineira que é
extrema qualidade, conheci sua poesia em 2004, onde conclui minha
pós na sua literatura também”, arma.
O doutorado foi realizado na PUC
– Minas com duração de quatro anos
e meio de pesquisas para chegar a
um resultado satisfatório. “Meu doutorado teve como foco principal os
poetas mineiros dando valorização a
essa arte, acredito ter contribuído
para a divulgação para conhecimento de todos”, relata a coordenadora.

Aula inaugural do curso de Letras Funorte
discute as Diculdades de Aprendizagem
Aula inaugural do curso de Letras
das Faculdades Funorte, realizada no
dia 8 de agosto no auditório do
Colégio Ímpar, abordou o tema
Diculdades de Aprendizagem. A
professora e fonoaudióloga Lílian de
Souza Melo apresentou e esclareceu
dúvidas das principais diculdades
de aprendizado encontradas nas
salas de aula.
As diculdades de aprendizagem
estão presentes na prática pedagógica, seja ela neurológica ou emocional. Segundo a professora Lílian o
tema abrange prossionais e acadêmicos do curso de Letras e Pedagogia
e é necessário ter conhecimento
amplo do assunto para conseguir
direcionar alunos com determinadas
diculdades. “Conseguir distinguir e

identicar o problema é fundamental para que o professor possa ministrar suas aulas ajudando os alunos e
até encaminhá-los para um prossional adequado, se for o caso”, explicou Lílian.
A coordenadora do curso de
Letras, Alba Valéria Niza Silva, disse
que: “O mercado de trabalho exige
do prossional, capacitação sempre.
A temática da aula inaugural foi de
grande importância para os alunos,
pois o tema abrange áreas da educação e é uma dos principais problemas dentro das salas de aula”.
Ainda nesse semestre o curso de
Letras promoverá Seminário de
Estágio Curricular Supervisionado e
Colóquio das Letras.

PÓS-GRADUAÇÃO
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