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Funorte leva Pisec para
Presídio de Montes Claros

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana

Hospital Veterinário
da Funorte realiza
atendimentos a
animais da comunidade

Acadêmicos de Medicina Veterinária

O Hospital Veterinário Universitário
Renato de Andrade - HOVET, inaugurado no
mês de novembro de 2012, realiza atendimentos clínicos variados em pequenos animais, desde consultas até cirurgias em animais de pequeno porte.
O Hospital é universitário, sendo a maior
parte dos atendimentos realizados por acadêmicos da Funorte com a supervisão de professores.
Os universitários começam a freqüentar o
HOVET a partir do 5º período, para assistirem
as aulas práticas de Semiologia e de Patologia
Clínica. Eles têm práticas de atendimento clínico a partir do 7º período, formando grupos
que acompanham e auxiliam os professores.
São nessas aulas, que eles aprendem os procedimentos corretos e éticos para analisar,
atender, medicar e tratar os animais.
Segundo a estudante do 9º período e estagiária do HOVET, Marianna Cotta, o Hospital
é acessível à comunidade, principalmente às
pessoas mais carentes. “Nesse trabalho
aprendemos e vemos de tudo. Vou levar esse
aprendizado por toda minha carreira prossional. O Hospital Veterinário facilita o acesso
para população que não tem condições de
levar seu animal de estimação em uma clínica
particular. E com isso proporciona para os animais mais vida e saúde”, completou.
Por enquanto, os atendimentos são para
animais de pequeno porte, os chamados animais de companhia: cães, gatos, aves ornamentais, hamsters, coelhos e outros animais
pets. Os animais maiores e de produção: equinos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos serão
atendidos em breve, inclusive para cirurgias,
pois o bloco cirúrgico de grandes animais
está em construção. (Leia matéria completa
no site www.funorte.com.br)
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Ciências Biológicas da Fasi
participa de bliz educativa

Acadêmicos de Medicina Veterinária

Em comemoração ao dia do Meio
Ambiente, foi realizado na última quarta-feira, 05 de junho, uma Blitz Educativa
no Parque Municipal Milton Prates.
Organizada pela Prefeitura e órgãos
ambientais como IBAMA e Polícia Militar
Ambiental, o evento promoveu diversas
atividades. Além da distribuição de
mudas, a blitz realizou exposições de
peças produzidas com materiais descartáveis, distribuição de informativos educacionais e coleta de lixo eletrônico.
Houve ainda ocinas de capacitação
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p a r a o s e s t u d a n t e s d e t é c n icas/reciclagem de aproveitamento de
materiais in loco.
A Funorte e Fasi, através dos acadêmicos do curso de Ciências Biológicas,
realizaram uma exposição que evidenciou diversos tipos de espécies encontrados na fauna, mostrando a importância e
a função de cada um para o equilíbrio e
conservação do meio ambiente.
Para o coordenador do curso de
Ciências Biológicas da Funorte/Fasi,
Paulo Moreno Souza Paula, a realização
desse tipo de evento é de extrema importância para a região, tendo em vista que
agrega as pessoas em prol de um causa
nobre, que é a preservação ambiental.
Sobre a relação da Biologia com a natureza, Paulo armou: “o biólogo tem uma
relação direta com o meio ambiente. O
prossional da área é responsável pela
preservação e restauração de áreas
devastadas”.
Durante todo o dia, diversas escolas
municipais, estaduais e privadas levaram
os seus alunos para visitarem o Parque
para que, além de adquirirem um contato maior com a natureza, aprendessem
melhor sobre os meios de preservação e
restauração das áreas ambientais. (...)
(Matéria completa no site www.funorte.com.br)

Palestra sobre oratória abre Semana Integrada

Teve início na noite desta quartafeira, dia 5 de junho, a Semana Integrada
de Atividades Acadêmico-Prossionais SIAP, com a palestra da professora e diretora acadêmica Thalita Pimentel sobre o
tema: “Oratória e apresentação de trabalhos cientícos”.
O evento aconteceu no auditório da
FASI e contou com a participação dos
acadêmicos de todos os cursos oferecidos pela instituição Fasi/Funorte, coordenadores de cursos, além da presença da
diretora geral da Funorte Raquel Muniz
que ressaltou a importância das atividades acadêmicas para a formação e inserção do acadêmico no ambiente prossional.
O professor colaborador da Diretoria
de Extensão da Funorte, Andrey Souza,
frisou a relevância da SIAP, e convidou os
universitários para se interessarem mais
pela área de pesquisa. “A SIAP é só o início de outros trabalhos integrados que
faremos nos próximos meses, como a

JONAFES. Aproveitem bem as ocinas,
palestras e outras atividades que só vão
ser nalizadas no sábado, 9 de
junho”,destacou.
Durante a palestra, a professora
Thalita Pimentel enfatizou que a comunicação não acontece só no âmbito acadêmico, mas em todos os setores sociais. “A
qualidade da nossa fala está diretamente
ligada ao conhecimento que possuímos
e aos tipos de leitura que fazemos. Ler é
fundamental”.
Para o acadêmico do curso de
Comunicação Social, Rômulo Soares: a
palestra foi dinâmica, pois soube transmitir aos ouvintes dúvidas comuns
durante a apresentação de um trabalho
acadêmico, dando dicas e sugestões
importantes na hora de se comportar em
público.“É importante ter eventos como
SIAP para que nós, estudantes do ensino
superior, aprimoremos o conhecimento
que levaremos não só no decorrer do curso, mas para toda vida prossional”,
ressalta Rômulo Soares.
A Semana Integrada de Atividades
Acadêmico-Prossionais continua até o
dia 8 de junho, com uma extensa programação, envolvendo os acadêmicos em
diversas atividades como ocinas, palestras e mini cursos. (Leia matéria completa
no site www.funorte.com.br)
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Universitárias de Nutrição
levam Pisec para Presídio

Nos dias 24, 28 e 29 de Maio
2013, acadêmicas do 4º período do
curso de Nutrição das Faculdades
Integradas do Norte de MinasFUNORTE realizaram um trabalho de
intervenção no Presídio Regional de
Montes Claros.
A atividade faz parte de um projeto da disciplina Pisec VI (Projeto de
Integração Ensino Serviço e
Comunidade) ministrada pela professora Kátia Pina Sepúlveda. A disciplina busca integrar teoria e prática
vivenciada, levando o acadêmico a
conhecer e se envolver em contextos
de diferentes visões – social, econômica, política, cultural e ética – tornando possível a formação de um
prossional capaz enfrentar diversos
desaos.
Durante os três dias foram realizadas intervenções como, avaliação
nutricional com aferição de IMC,
RCQ e PA, prática de atividade física e
palestra com o tema “Alimentação
saudável proporciona qualidade de
vida, sendo melhor forma de prevenção a doenças”, dinâmica “Das
Frases” e lanche natural.
Segundo a Diretora de ressocialização do Presídio Regional de
Montes Claros, Camila Rocha “o referido projeto em execução é de extrema importância para população carcerária, pois os mesmos garantem os
direitos básicos dessa população”.
As intervenções realizadas no
Presídio Regional, com os reclusos
do pavilhão D e os que trabalham na

obra, na horta e na lavandeira, tiveram como objetivo informar os benefícios da alimentação saudável, qualidade de vida e incentivo a prática de
atividade física evitando doenças crônicas, uma vez que podemos considerá-los sedentários.
Uma das acadêmicas realizou o
incentivo a atividade física, ensinando vários tipos de alongamentos
durante o banho de sol em todos os
pavilhões, com a participação de vários reeducandos.
No último dia de intervenção
houve uma palestra para 37 presos,
que foi ministrada pelas universitárias. Em seguida, foi realizada uma
dinâmica e servido um lanche com
sanduíche natural e sucos de manga,
acerola e goiaba, a m de incentivar
educação alimentar.

ASemana
Fontes de energia
é tema de trabalho
acadêmico

No dia 24 de maio, acadêmicos do 3º
período do curso de Geograa da
Faculdade Promove de Janaúba, da Rede
Soebras, apresentaram trabalho sobre
fontes de energia.
O trabalho faz parte da disciplina
Geograa da Indústria, ministrada pelo
professor Mestre Andrey Lopes de
Souza. De forma prática os acadêmicos
elaboraram maquetes e apresentaram o
funcionamento de diversas fontes de
energia, a saber: energia solar, eólica,
geotérmica e maremotriz.
Segundo o professor Andrey Souza, o
trabalho objetivou traçar o panorama
dos usos e disponibilidades das principais fontes de energia, destacando como
eles são utilizadas no Brasil e no mundo.
As acadêmicas Sandra, Alcimere e
Isabel destacaram que "o trabalho proporcionou maior conhecimento das energias renováveis, sendo que algumas até
então desconhecidas por nós e os acadêmicos presentes, como a maremotriz e a
geotérmica. A elaboração das maquetes
contou com material reciclável, trazendo
melhor entrosamento entre todos os presentes em sala de aula, e tornando um
trabalho apreciativo e dinâmico".
O professor mestre Andrey Lopes frisou que o trabalho desempenhado pelos
acadêmicos agrega valor a academia e
mostra que os universitários estão sendo
bem preparados para o mercado de trabalho.

VESTIBULAR

MEDICINA
FUNORTE

Universitária faz avaliação postural
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16 DE JUNHO
FIQUE LIGADO!

ASemana
Serviço Social Funorte
discute precarização
do trabalho
No dia 15 de maio foi comemorado o dia do
Assistente Social. Para festejar a data, acadêmicos de Serviço Social da Funorte participaram de
uma série de atividades sobre discussão e reexão
da precarização no mundo trabalho. Houve
palestras, ocinas e mesa-redonda. O evento foi
realizado nos dias 22, 23 e 24 de maio, nos campi
São Norberto e São Luis, e no auditório da
AMAMS.
O acontecimento realizado em conjunto e
parceria com o Conselho Federal de Serviço
Social, Conselho Regional de Serviço Social, curso
de Serviço Social da Funorte e a Diretoria da
Seccional Montes Claros propôs aos participantes um pacto pela luta contra a exploração do trabalho e por melhores con¬dições e relações de
trabalho para todos os trabalhadores e para a
categoria de assistentes sociais.
No primeiro dia, o Sociólogo Lucio Santos
Parrela proferiu palestra sobre o tema “Fragmentos do mundo do trabalho: valor, trabalho e mais
valia”. Lucio é membro da diretoria regional
Norte do Sindicato Intermunicipal dos trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais –
SINDIELETRO.
A coordenadora do curso de Serviço Social da
Funorte, Simone Torres, convidou a todos a problematizar e discutir para avançar. “Nossa prossão tem responsabilidade de construir e contribuir. Não podemos esperar a comemoração do
Dia do Assistente Social para pensar na categoria”, salientou.
Mercadorização do humano – “Eu quase
nada sei, mas descono de um tanto de coisa”.
Foi com a frase de Guimarães Rosa que a assistente social, professora e pós-doutora Maria Lúcia
Martinelle começou a sua palestra magna, no dia
24 de maio.

A assistente social se indignou sobre a atual
situação de colegas de trabalho em várias partes
do país, e principalmente na região do Norte de
Minas. Segundo ela, a precarização do Serviço
Social é de ponta a ponta. “É uma crise planetária
e esse momento é oportuno para lutarmos pela
nossa prossão. Onde houver um direito violado,
há um trabalho a ser realizado pelo assistente social”.
A palestrante falou sobre o “Serviço Social na
luta contra exploração do trabalho”, e apresentou sua preocupação em relação ao que ela chamou de “mercadorização do humano”.
Atualmente, muitos assistentes sociais são contratados mediante pregão, o que é considerado
uma violência ética, segundo ela. (Matéria completa no site www.funorte.com.br)
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PSF Morrinhos recebe atendimento
de acadêmicos Funorte

PSF Morrinhos recebe atendimento
de acadêmicos Funorte

Sob coordenação do professor
Wagner Coutinho, acadêmicos do
curso de Fisioterapia da Funorte vem
prestando diversos atendimentos no
PSF do Morrinhos. As atividades extraclasse fazem parte de um projeto social
chamado Escola de Postura.
Dentro da disciplina PISEC 2 (Programa de Integração Serviço, Ensino e
Comunidade), os acadêmicos do 2°
período de Fisioterapia integral da
Funorte fornecem aos usuários do serviço do Programa Estratégia Saúde da
Família dos Morrinhos, conhecimento
sobre posturas a serem assumidas
tanto em repouso quanto em movimento, pondo em prática seus conheci-

mentos e reforçando o aprendizado.
Antes de iniciar as atividades, os acadêmicos conheceram a unidade de saúde, seu território de abrangência e zeram visitas domiciliares convidando os
moradores para participarem.
No primeiro encontro, foram passadas orientações acerca de como deitarse corretamente, sobre o uso de travesseiros e colchões adequados. No segundo, as informações foram sobre o posicionamento correto para sentar-se e
dicas de alongamentos para melhorar a
musculatura dos membros superiores.
No terceiro encontro, foram repassadas
informações acerca de como pegar e
transportar objetos pesados e orientações para alongamento de músculos
dos membros inferiores.
O atendimento da Escola Postura
retorna no segundo semestre, a partir
de agosto, no PSF dos Morrinhos, com
dois meses em sala de aula e o restante
com aulas práticas. O PSF dos
Morrinhos funciona na Rua Melo Viana,
556. (Matéria completa no site
www.funorte.com.br)

Acadêmicos de Engenharia Civil visitam
Aterro Municipal de Montes Claros

Com uma população que ultrapassa
360 mil habitantes (IBGE – 2012), e em
franca expansão devido à instalação de
projetos industriais e de infraestrutura, o
município de Montes Claros – MG produz cerca de 300 toneladas de resíduos
sólidos por dia. O antigo lixão transformou-se em aterro controlado.
O lixo passa pelas etapas de compactação, drenagem do chorume - líquido
que é liberado na decomposição da matéria orgânica – e cobertura de terra.
Esta foi a situação encontrada pelos
acadêmicos do 9º Período de Engenharia
Civil da FUNORTE, que no dia 4 de maio,
tiveram a oportunidade de visitar o
Aterro Municipal acompanhado do professor engenheiro agrônomo Berilo P.

Maia Filho, como forma de aprimorar os
conhecimentos sobre a disciplina
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
A visita teve a participação do servidor público, Volmir, funcionário da
Empresa Municipal de Serviços, Obras e
Urbanização – ESURB que demonstrou
todos os passos dos trabalhos desenvolvidos dentro do aterro, desde a chegada
dos resíduos, sua pesagem e disposição
nal.
Além disto, foi informado ainda que,
o aterro municipal está passando por
novas adequações para melhorar a coleta/disposição nal dos resíduos, com a
reativação do pátio de compostagem e o
sistema de triagem de materiais recicláveis. Estas etapas, dentro do processo de
destinação nal de resíduos sólidos,
melhoram as condições de operação do
aterro, pois favorece a reciclagem de
materiais que ainda são aterrados,
dando novos usos para os resíduos, diminuindo a pressão sobre os recursos naturais, bem como aumentado a vida útil do
aterro.
Segundo o professor Berilo Maia, a
visita técnica teve como objetivo promover a conscientização dos futuros engenheiros em relação ao descarte nal dos
resíduos sólidos urbanos. (Matéria completa no site www.funorte.com.br)
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