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Jonafes premiará
seis melhores trabalhos

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Procurador geral de
Minas Gerais e ex-advogado
do goleiro Bruno ministram
palestra na Jonafes

Direito Empresarial e Advocacia nos Tribunais
foram dois dos temas discutidos pelos acadêmicos do curso de Direito das Faculdades Funorte,
durante a Jonafes. A palestra foi realizada no dia
3 de outubro, no auditório do Espaço Gold
Eventos e ministrada pelo Procurador Geral de
Minas Gerais e professor da Funorte, Vinicius
Rodrigues Pimenta.
A diretora do campus São Norberto, Cinara
Fagundes, enfatizou a importância do evento
para os acadêmicos de direito. “O principal objetivo das palestras é enriquecer o conhecimento
dos alunos de forma que eles levem para sala de
aula o que aprenderem durante o acontecimento”.
O professor e procurador arma que: “Os
temas abordados hoje geralmente não são estudados em sala de aula. O esclarecimento do direito empresarial é importante para os futuros advogados, até mesmo para prestarem concurso ou
até mesmo a prova da OAB”.
Na última sexta-feira, 4, o evento cou por
conta do ex-advogado do goleiro Bruno, Ércio
Quaresma Firpe (foto), que ministrou palestra
com o tema: “A Inuência da Mídia no Tribunal
do Júri”. Quaresma abordou assuntos polêmicos
citando casos que tiveram repercussão nacional
como: o assassinato da atriz Daniela Perez, a irmã
Dorothy, Caso Eloá e até o possível assassinato de
Eliza Samudio.
O coordenador do curso de direito explica o
porquê da escolha dos palestrantes. “São prossionais de alto nível, com experiências em áreas
diferentes. Direito Empresarial é um assunto da
atualidade é a advocacia não criminal. A outra
palestra é polêmica, pois o advogado perante o
júri é um jogo de encenação é um pouco teatral e
o Quaresma tem uma bagagem muito grande
em júri criminal e como ele conseguiu lidar os
casos com mídia”.
É a terceira vez que o advogado Ércio
Quaresma Firpe vem a Montes Claros. Ele relata a
importância da sua palestra para os acadêmicos
de direito. “Esses assuntos de grande repercussão despertam a curiosidade de todos, principalmente, de estudantes que estão começando. É
fundamental que os prossionais de direito saibam lidar com a imprensa, pois, a mídia condena
e absolve o acusado antes da decisão do juiz”.
Cerca de 200 pessoas prestigiaram o evento.
De forma dinâmica, os participantes puderam
interagir com os palestrantes fazendo perguntas.
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Qualidade de vida é tema
de abertura da Jonafes

A maior jornada acadêmica do
Brasil, Jonafes foi realizada entre os
dias 2 a 5 de outubro. Cerca de mil acadêmicos lotaram o espaço OAB. A cantora lírica Simone Santana interpretou
o Hino Nacional Brasileiro. A abertura
contou ainda com a apresentação do
grupo artístico Saruê, que encenou
uma dança folclórica.
O secretário de esporte do município, Andrey Souza, também professor
colaborador da Funorte abriu o evento. Ele falou sobre a importância de se
trabalhar em conjunto na construção
do saber: “Um grupo se destaca com o
trabalho de uma equipe forte. Isso é
integração. A Jonafes, que está na sua
9ª edição, traz novas atividades, ações
e parcerias como a revista internacional polonesa, que publicará os artigos
cientícos apresentados durante o
evento”, declarou.
Representando a Secretaria
Nacional de Esportes, Educação, Lazer
e Inclusão Social, a doutora Andrea
Carvalho Alfama também prestigiou o
evento e disse que a política do
Ministério de Esportes é a de apoiar e
incentivar eventos que contribuam
para o esporte. “Fico muito satisfeita
quando deparamos com um salão
cheio como este, é sinal de que pessoas estão interessadas em melhorar a
qualidade de vida”.
O prefeito de Montes Claros, Ruy
Muniz, idealizador da Funorte - instituição que realiza a Jonafes – lembrou
que juntamente com sua esposa,
Raquel Muniz, sonhou há alguns anos
em trazer o ensino superior para
Montes Claros. “Resolvemos trazer o
ensino superior para a região, veio a
Unimontes, Funorte, a ajuda do governo federal com o Fies e Prouni. Hoje,
todos podem estudar”. O professor
incentivou os acadêmicos a serem
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determinados e investirem nos seus
sonhos. “A Jonafes é uma excelente
oportunidade para fazer essa integração com outras áreas e ampliar o
conhecimento”,reforçou.
O professor doutor Vitor Reis(foto),
especialista em Fisiologia do Exercício
em Universidade de Portugal, foi o
palestrante da noite com o tema: “Atividade física é saúde”. Segundo ele, as
doenças que mais matam, segundo a
Organização Mundial da Saúde, são as
cardiovasculares, como infartos e acidentes vasculares cerebrais (AVC).
“Está comprovado que a atividade física previne estas doenças, portanto
para ter qualidade de vida devemos
nos exercitar”, frisou o palestrante em
vários momentos. Ao nal, ele deixou
uma mensagem para que as pessoas
dediquem um tempo do seu dia para
as atividades físicas e que busquem de
fato, viver mais e com saúde.
A jornada oportuniza a troca de
conhecimento, intercâmbio, divulgação de artigos cientícos e a integração entre todas as áreas do conhecimento. Além disso, os participantes
que têm interesse em se aprofundar na
área de pesquisa, podem apresentar
seus artigos cientícos e publicá-los
em revista de renome internacional. O
evento vai até sábado, com palestras e
minicursos.
JONAFES - Foi criada em 2004 a
Jornada Nacional de Atividade Física
Educação e Saúde. Oferecia cursos e
palestras exclusivamente para o curso
de Educação Física. Com o passar dos
anos, ganhou adesão de outras áreas
do conhecimento e passou a se chamar Jonafes – Ciências Exatas,
Humanas, Sociais, Biológicas e da
Saúde. Hoje, o evento atrai estudantes
de várias instituições de Montes Claros
e região.
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ASemana
Especialista em comportamento
humano fala sobre motivação
na Jonafes 2013
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Professores da Funorte têm
trabalhos premiados na Jonafes 2013
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“Motivação na Vida” foi o tema
abordado na palestra de quinta-feira,
4, no auditório do
Campus Funorte São Norberto, proferida pelo psicólogo e deputado federal Antônio Roberto (foto), dentro da
programação do Jonafes 2013.
Em seu discurso, ele deu dicas de
como se desapegar das coisas do passado, da perfeição, das culpas e mágoas. Para Antônio Roberto, a felicidade
é muito importante porque é o único
objetivo de nossa vida. Segundo ele,
tudo o que ser humano faz é para ser
feliz, mesmo que ele não tenha consciência disso. O ponto alto do seu discurso foi quando ele deu à plateia um
grande motivo para ser feliz: “Não são
as circunstâncias que me motivam, é a
maneira como lido com essas circunstâncias”.
Outra ilustração usada pelo palestrante foi uma analogia entre a sombra e a luz, para mostrar aos participantes que na vida é preciso aceitar o
lado negativo das coisas e saber conviver com isso.

A entrega dos certicados de premiação e do prêmio simbólico aos
melhores trabalhos apresentados na
Jonafes e no I Simpósio de Atividade
Física, Esporte e Saúde acontecerá
nesta sexta, 11 de outubro, de 15h às
16h na Faculdade de Saúde Ibituruna Fasi.
Os três artigos selecionados foram:
“Motivação biológica, morfológica
corporal e Desempenho Físico em
meninos de 08 a 16 anos de Montes
Claros – MG”, de Alex Sander Freitas,
“Estado Nutricional e Associação com
Síndrome Metabólica em Escolares da
Rede Pública de Montes Claros”, cujo
autor é Igor Rainehh Durães Cruz e
“Efeitos de diferentes programas de
exercício físico nas dimensões antro-

pométricas de mulheres em 16 semanas”, de Rosa Maria S Costa de
Mendonça.
Já os três resumos que serão premiados são: “Síndrome de burnout e fatores associados: Estudo epidemiológico
entre prossionais do corpo de bombeiros”, de Wagner Luiz Mineiro
Coutinho, “Avaliação da presença
staphylococcus aureus resistentes a
oxacilina (orsa) em teclados de computadores de hospital de Montes ClarosMG”, autor Clarival Galdino dos
Santos Júnior e “Adequação no uso de
benzoadizepínicos e efeitos adversos
no tratamento da insônia e ansiedade
entre idosos” de Ana Paula Alkimin
Martins.

PROVASDIA
09deNOVEMBRO

Ao nal do discurso, o psicólogo
deixou uma mensagem sobre motivação, ressaltando que é algo pessoal e
que pertence a cada um de forma individual. "Devemos aprender a ser motivados, nunca entregando a alguém o
que mais temos de precioso: alegria e
motivação porque é o maior bem que
temos".
Participaram da palestra alunos
dos cursos de Direito, Psicologia,
Letras, Pedagogia e Serviço Social.
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Programa Montes Claros Olímpica
é apresentado durante Jonafes

A noite desta quarta-feira, 02, foi
marcante para estudantes, professores e
convidados que participaram da abertura de mais uma edição do JONAFESJornada Nacional de Atividade Física,
Educação e Saúde, no auditório da OAB.
Natália de Souza participa pela primeira
vez do evento. A jovem de Avaré-SP é
estudante, jogadora e professora de basquete. Certa ocasião, jogou contra o
time de Montes Claros e se destacou. Há
dois anos foi adotada pela cidade.
“Estou aqui hoje com meus alunos e
achando o evento muito interessante. O
esporte toma conta da cabeça das pessoas e tira as crianças de muita coisa errada”, diz a jovem de 17 anos que atualmente dá aulas de basquete, por meio da
Secretaria Municipal de Esportes.
A abertura do evento contou com a
palestra “Atividade Física é Saúde”, por
Vitor Reis, especialista em Fisiologia do
Exercício em Universidade de Portugal,
de onde veio especialmente para participar do JONAFES. “O evento será memorável. Já estive em outras edições, mas
esta já sinaliza que será a melhor. Sempre
que venho aqui, aprendo mais do que

ensino”, disse. Sobre o tema desenvolvido, Vítor declarou: “não é que o tema
seja novo, mas a mensagem é importante e deve ser repetida e repetida quantas
vezes conseguirmos”.
Representando a secretaria municipal de esportes, o secretário Andrey de
Souza apresentou o programa Montes
Claros Olímpica, que visa descobrir talentos entre estudantes de 9 a 16 anos.
Andrey ainda armou que “o objetivo do
JONAFES é criar oportunidades de informação e interlocução entre as áreas de
saúde, esporte e educação”.
A mensagem de interação e otimismo foi reiterada pelo chefe do executivo
Ruy Muniz: “basta ser um ótimo aluno
que você será também um vencedor.
Cultive seu sonho de ser grande, de ser o
melhor naquela área que você escolher”,
nalizou o prefeito

Minicurso fala de ultrassonograa
na clínica de cães e gatos

Minicurso na área de Medicina
Veterinária foi realizado no sábado, 5
de outubro, no campus JK. A professora Tahnee Barbosa Teixeira falou sobre
as aplicações da ultrassonograa na
clínica de cães e gatos. Durante o minicurso ela explicou o funcionamento do
ultrassom através das reexões de
ondas que são reetidas na escala de
cinza. De acordo com Tahnee, o ultrassom serve para auxiliar o clínico a
fechar o diagnóstico e ou eliminar algu-

mas patologias diagnosticadas.
Ela falou também dos materiais
necessários para realizar o procedimento, exemplicando com o gel, que
é indispensável no processo. Foram
citados ainda, os métodos de preparo
para utilização do ultrassom. O aparelho é utilizado na localização especíca
de lesões, biopsia guiada por agulhas
no procedimento de uma punção e no
auxilio da clínica de urgência do encaminhamento cirúrgico.
Foi frisada a necessidade de fazer o
ultrassom em intervenções cirúrgicas e
explicados os tipos possíveis de exames
ultrassonográcos utilizados hoje na
Medicina Veterinária. Foram realizados
procedimentos práticos em cães em
jejum e outros em desjejum para possível comparação.
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ASemana
Jonafes traz discussão sobre o
novo papel do educador físico

No segundo dia de atividades da Jonafes
e do I Simpósio Internacional de Atividade
Física e Saúde, o tema: “Inserção do prossional de Educação Física na Estratégia Saúde da
Família” foi abordado através de uma Mesa
de Discussão com os palestrantes Rodolfo
Novelino Benda, Claudiana Donato Bauman e
Sabrina Gonçalves.
No debate foram discutidas a importância e as mudanças provocadas na legislação
brasileira através de leis como a 8.080 (Lei
Orgânica da Saúde) que regula as ações e serviços de saúde em todo território nacional e
da Lei 2.864/2013, que incluiu a atividade
física como fator determinante da saúde.
Neste sentido, o educador físico passa a
representar um papel importante dentro do
sistema de saúde. De acordo com Claudiana
Bauman: “Antigamente não se falava em prevenção e sim, curar doença. Com as mudanças provocadas pelas leis, hoje a Educação
Física é retratada como um dos tratamentos
para a área da saúde”, disse.
Durante o debate foi abordado que desde
1997, o educador físico passou a ser visto
como prossional da saúde, e a partir disso,
passa a ter autonomia para desenvolver diversas atividades em áreas distintas. Além disso,
pode ser incluído no NASF (Núcleo de Apoio à
Saúde da Família) e ESF (Estratégia de Saúde
da Família).
Para a gestora administrativa da Fasi,
Sabrina Gonçalves: “O educador físico deve
agir de forma transdisciplinar, ou seja, em cooperação com outros prossionais da área da
saúde. Nesse processo, cada prossional tem
uma importância ímpar na equipe, colocando suas habilidades, competências e conhecimento em benefício da sociedade”, ressaltou.
O palestrante Rodolfo Benda mostrou a diferença entre “ser saudável” e “ser doente”.
Para isso, contou sua própria experiência de
vida, uma vez que desde janeiro, quando foi
diagnosticado com todas as taxas alteradas,
emagreceu 13 quilos e adquiriu hábitos saudáveis de alimentação e práticas esportivas.
Assim, Rodolfo deixou a seguinte mensagem:
“Todos devem se cuidar e evitar cometer
excessos, pois o que fazemos hoje com a
nossa saúde reetirá diretamente no nosso
futuro. Por isso, o discurso deve estar diretamente ligado ao que é feito na prática”.
“Bons hábitos são difundidos e inuenciam
as pessoas que estão ao seu redor. Acontece
uma reação em cadeia. Neste sentido é fundamental que alfabetizamos a sociedade no
que diz respeito à saúde”, completou
Rodolfo.

ASemana
Matemático profere
palestra para engenheiros
durante Jonafes

Os futuros engenheiros civis assistiram
importante palestra quinta-feira, 3. O professor João Bosco Laudades abriu os trabalhos na área das engenharias, neste segundo dia de Jonafes. Falou sobre: “Conceituação em Matemática e sua aprendizagem
signicativa na graduação das engenharias”.
Em sua palestra, falou da aprendizagem de Matemática exercitando o cálculo
mental e a modelagem, as denições em
matemática, a discussão da formação do
engenheiro como formação cientíca,
tecnológica e social, em um tema muito
abrangente em relação à matemática que é
muito usada nas engenharias.
Professor João Bosco Laudares é graduado em Matemática e doutor em educação
pela PUC de São Paulo. Para ele, construir
uma memória de longo prazo, através de
uma signicação e relação onde as informações vão sendo guardadas, é a receita
para se alcançar o aprendizado.
A palestra seguiu num clima de descontração, incentivando a participação de
todos os presentes em pequenas atividades. Ao nal, foi aberto um momento de
perguntas sobre o tema.
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Práticas esportivas e uso de anabolizantes
são temas de palestras na Jonafes

No primeiro dia de atividades práticas da Jonafes, que aconteceu na quintafeira, 3, os acadêmicos da área de saúde
puderam participar de três palestras com
temáticas voltadas para a área.
Com o tema: “História do futebol e
suas implicações para a sociedade brasileira”, os professores Georgino Neto e
Rogério Othon (foto), ministraram palestra abordando estudos sobre o futebol
como prática esportiva e suas implicações sociais.
Mostrando que o futebol muitas
vezes ganha um conceito marginal diante de uma linguagem cientíca, o professor Georgino Neto disse que: “A história
do futebol cria laços com a sociedade,
pois está intimamente ligada a cultura e
história brasileira e, neste sentido, traz
uma grande possibilidade de descobertas individuais e coletivas”, disse.
De forma cronológica, os palestrantes enfatizaram o surgimento do futebol
no país, depois no estado de Minas
Gerais e, por m, na cidade de Montes
Claros, demonstrando como o esporte
tornou-se ao longo das décadas uma
estratégia de prática social como controle de massa.
Para o professor Rogério Othon, discutir temas como o esporte em eventos
como a Jonafes é de extrema importância para os acadêmicos, tendo em vista

04

que eles devem ter a seguinte noção: “O
presente deve saber como foi o passado.
Assim devemos pensar o tempo presente
para construir um futuro melhor, uma
vez que como prossionais da educação
física somos responsáveis pelas questões
sociais que envolvem essa área”, ressalta
Othon.
O Professor Doutor, Alex Souto Maior
(foto abaixo), do Rio de Janeiro abordou
“Os esteróides androgênicos anabólicos
em academias e no esporte”, tratando
do funcionamento dos hormônios no
organismo e os riscos da utilização incorreta ou indevida de anabolizantes.
Durante a palestra, Alex Souto diferenciou os suplementos alimentares, que
segundo ele, são positivos para a saúde,
dos esteróides e anabolizantes, que apesar de causarem um efeito rápido nas
questões estéticas: física e musculares,
causam inúmeros transtornos e malefícios ao indivíduo.

Por m, Alex fez um alerta: “Além do
uso de anabolizantes representarem um
risco que pode ser fatal ao indivíduo. O
comércio e o uso indiscriminado do
mesmo pode ser considerado crime, já
que, muitos vendem ou compram de
forma contrabandeada, ou seja, ilegalmente”, concluiu (Leia matéria completa
no site www.jonafes.com.br)
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Rotina estressante aumenta procura
por massagem corporal

Cerca de 70 acadêmicos do curso de
Estética e Cosmética participaram de
minicurso no segundo dia de Jonafes. O
evento foi realizado no auditório da FASI
e teve como tema: O Poder das Terapias
Naturais para a Saúde, Bem-estar e
Beleza, com a palestrante e terapêutica
Hellen Marques.
Após 10 anos de experiência na área
I n d u s t r i a l Fa r m a c ê u t i c a c o m o a
Multifuncional Pzer e a Nacional
Eurofarma em São Paulo, a especialista
em Saúde Terapeuta Complementar
Integrativa Hellen Marques (foto) já realizou vários cursos na área de Terapias
Alternativas Naturalistas. Hellen também
tem artigo aprovado em Seminário
Internacional de Medicina
Complementar Integrativa da UNIFESP e
publicado na Revista Brasileira de
Medicina da Família e Comunidade.
A palestrante tem dois anos de experiência na área de estética e uiliza de ferramentas terapêuticas estéticas faciais e
corporais como a Aromaterapia e
Argiloterapia. Ela acredita que a massagem é bastante procurada porque atualmente muitas pessoas vivem estressadas
com a rotina diária. Por esse motivo, tem
a necessidade de ter um momento individual harmônico. De acordo com a especialista “as pessoas gostam de associar a

parte naturalista, principalmente se vão
fazer uma limpeza de pele. A procura do
bem-estar e beleza dos homens é surpreendente nas clínicas, às vezes eles reclamam de cravos, comedões, querem fazer
uma argiloterapia. Muitos acompanham
suas namoradas ou esposas, acabam
presenciando as seções e nas próximas
vezes voltam para fazer.”
Participante da Jonafes, a acadêmica
do 4° período em Estética e Cosmética,
Maria Edinalra, trabalha há doze anos na
área de estética. Ela disse que as técnicas
abordadas na palestra foram construtivas. “Hoje em dia a nossa sociedade é
doentia por falta de tempo pra se cuidar,
então o mal do século é o estresse e a
ansiedade. Temos muita procura nessa
área, e o bacana é que os médicos estão
encaminhando os pacientes, e a gente
acolhe esses clientes e colocamos em prática as terapias. Os tratamentos são ecazes e isso faz com que a gente possa
engrandecer na área através das terapias
naturais”, completou.
Segundo a especialista Hellen, para
se obter os resultados das terapias é
necessário ter paciência. “Busque prevenção e saúde. Não devemos esperar a
doença plantar no nosso organismo pra
termos uma atitude curativa, mas sim
buscarmos recursos para melhorarmos o
emocional e a auto-estima”.

Jonafes tem minicurso com Daniel Ananias,
destaque em Minas na Medicina Veterinária

Acadêmicos de Medicina Veterinária
puderam aprimorar seus conhecimentos
na Jonafes 2013 com minicurso: “Alimentos Volumosos para Gado de Corte
na Seca”, ministrada pelo coordenador e
professor do curso de Medicina
Veterinária, Daniel Ananias (foto).
Ananias foi recentemente premiado
como destaque na Medicina Veterinária
de Minas Gerais. Foi apontado como um

dos 20 melhores prossionais do Estado.
Em seu minicurso, Ananias explicou
que o alimento volumoso é aquele que
estimula o animal a produzir leite, e ao
mesmo tempo o animal também pode
ser usado como animal de corte. Falou
também da conservação desses alimentos, produção, especicidades de animais, quantidade e o custo do alimento.
Ananias destacou a gestão integrada na
produção de silagem, a produção no
aumento do número de animais, baixo
custo de maquinário e a conservação de
alimentos por longos períodos. Revelou
para os estudantes como funciona a conservação desse alimento em longo prazo
e com custo mais baixo, falando da produção ideal e de como trabalhar a fonte
segura de volumosos representando economia de concentrados.
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ASemana
Gabriel Perissé fala sobre
"Cultura empreendedora
no ensino formal"

Uma das palestras mais esperadas
supriu as expectativas na Jonafes 2013.
Gabriel Perissé (foto), que é Pós-doutor
em Filosoa e História da Educação pela
Faculdade de Educação da Universidade
Estadual de Campinas ( Unicamp), falou
do dia-a-dia escolar dos professores. Para
ele, os docentes podem trazer uma visão
mais ampla do ponto de vista prossional
e da realização humana, de forma que
sejam o prossional empreendedor que
queira transformar tudo que se aprende
na escola, numa forma de contribuição
para a sociedade.
Um dos pontos altos da sua palestra
foi as dicas de como ser um excelente
empreendedor no ensino formal. Para o
palestrante, não há problema em ser
empreendedor. "Ser empreendedor é buscar uma saída, trabalhar, buscar solução",
revelou.
Perissé ainda citou três palavras chaves: autoconhecimento, pesquisa e opção
e pediu que a platéia reetisse. Para ele, o
autoconhecimento se adquire no atrito,
no contato, empreendendo com outras
pessoas para outras pessoas – “Nós somos
aquilo que escrevemos e escrevemos aquilo que somos. O autoconhecimento vai
revelar que temos conhecimentos ocultos
e uma vida empreendedora que começa
no dia-a-dia, ao acordar.
A pesquisa para Perissé, é a descoberta, é invenção, é a discordância do outro, é
conviver com a diferença e viver junto apesar das discórdias, é criar coisas novas com
os outros. A última palavra chave foi a
opção em que o empreendedor tinha que
optar. Optar é diferente de escolher, quando você não tem escolha, como por exemplo criar uma carreira, optar por essa carreira.
Ao nal da palestra, Perissé divulgou
dois de mais de seus 20 livros que foram
publicados: “Pedagogia do Encontro” e
“Os 7 Pecados Capitais e as Virtudes da
Educação” que falam de um mesmo tema
que é a criatividade em geral envolvendo
alunos, gestores e professores, voltados
para a área da pedagogia. Quem quiser
conhecer um pouco mais do seu trabalho,
ler seus artigos e textos, saber a sua agenda, é só acessar www.perisse.com.br

