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Acadêmicos de
Medicina Veterinária imunizam
animais em postos de vacinação

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Rede Soebras divulga
datas das colações de grau

Funorte rma parceria com Secretaria de
Saúde e oferece vacina contra Gripe A

Na quinta, 19, a comunidade universitária do campus Funorte JK recebeu
vacina contra a Inuenza H1N1, também
conhecia como Gripe A. Acadêmicos e
funcionários também receberam a primeira dose contra a Hepatite B.

Mais de 600 acadêmicos da Rede
Soebras se preparam para o momento mais
importante da vida universitária: a colação
de grau. Além deles, outras centenas de alunos também vão dar mais um decisivo passo
que é a conclusão de cursos Técnicos e ou do
Ensino Médio. As solenidades serão realizadas nas cidades de Montes Claros, Januária e
Janaúba.
A Rede Soebras é uma das maiores redes
de ensino do Norte de Minas, com mais de
30 cursos superiores, nas mais diversas áreas
do conhecimento: saúde, exatas e humanas. Também possui escolas que oferecem
Ensino Infantil, Fundamental e Médio.
De acordo com o calendário acadêmico,
em Montes Claros a colação de grau dos acadêmicos do curso de Direito e áreas da saúde
será realizada no dia 19 de dezembro. No
dia 18, será a vez dos estudantes dos cursos
nas áreas de humanas, engenharias e psicologia receberem os diplomas. As duas colações acontecerão no clube MaxMix.
Já a colação de grau dos acadêmicos dos
cursos de Pedagogia e Geograa da
Faculdade Promove de Janaúba será realizada no dia 21 de dezembro.
No dia 3 do mesmo mês, haverá formatura do Ensino Fundamental. Dia 4/12,
serão realizadas as formaturas do Ensino
Médio e do curso Técnico de Enfermagem
do Colégio Indyu, em Montes Claros. Ainda
no mês de dezembro, estudantes dos cursos
técnicos do PEP de Januária participam das
solenidades nos dias 9 e 10.
Desde o início desde ano, a Rede Soebras
tem trabalhado em parceria com a empresa
Millenium Formaturas, responsável por
fazer toda a cobertura em seus eventos institucionais como colações de grau e formaturas. O calendário completo das solenidades
está disponível no site www.funorte.com.br
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A vacinação no campus é fruto de
uma parceria da Funorte e a prefeitura de
Montes Claros.
A coordenadora de estágios e professora do curso de Enfermagem da
Funorte, Claudia Versiane, foi responsável pela idealização da parceria. Foi ela
quem solicitou à Secretaria Municipal de
Saúde a disponibilização das vacinas.
Este mesmo processo aconteceu na
semana passada no campus Amazonas,
e na próxima semana será na Funorte
campus Fasi.
No campus JK, durante o período
vespertino, o professor e enfermeiro
Ronivon Fonseca coordenou os acadêmicos do 6° período noturno de
Enfermagem na aplicação da vacina.

Simpósio na Universidade de Urberlândia teve
participação de professor doutor da Funorte

Nos dias 12, 13 e 14 de setembro foi
realizado o IV Simpósio de Plantas
Medicinais e Fitoterapia na Universidade
Federal de Uberlândia (MG), em conjunto com o XIV Encontro da Rede
FitoCerrado.
Na oportunidade, o professor da
Funorte/Fasi biólogo e doutor em
Agronomia, Guilherme Araujo Lacerda
(foto), apresentou dois trabalhos com os
temas: "Confecção de um Herbário
Especíco de Plantas Medicinais do
Cerrado Norte Mineiro" e "Anatomia
Foliar do Carrapicho-Beiço-de-Boi (Desmodium incanum DC) Endêmico do

Norte de Minas e sua Bioprospecção
Medicinal". Os trabalhos são oriundos de
pesquisas institucionais Funorte /Fasi.
O objetivo do evento foi integrar discentes e pesquisadores de Instituições do
Estado de Minas Gerais e conhecer algumas experiências exitosas na área de plantas medicinais. Para Guilherme, "por
meio deste evento tive a oportunidades
de compartilhar nossas experiências em
Plantas Medicinais do Cerrado Norte
Mineiro com o meio acadêmico através
de discentes e docentes numa abrangência nacional e multidisciplinar conectada
as políticas públicas, conhecimento
popular, cientíco, tecnológico e inovador gerado no Brasil".
O Simpósio contemplou as áreas de
toquímica, química, bioquímica, biotecnologia, farmacologia, conservação
dos recursos vegetais, cultivo, etnobotânica, etnofarmacologia, marcos regulatórios, saúde pública que foram tratados
em palestras, minicursos, conferências,
debates, comunicação oral e apresentações de painéis.
O Evento foi organizado pela
Universidade Federal de Uberlândia
(Instituto de Genética e Bioquímica e
Instituto de Química) e Rede FitoCerrado.

Hospital Veterinário segue
com muitos atendimentos
No dia 19, equipe da
Assessoria de Comunicação
da Soebras visitou o
Hospital Veterinário Renato
Andrade e pôde acompanhar vários atendimentos,
desde consultas a cirurgias
em animais de pequeno
porte como cães e gatos.
O Hospital que funciona

desde 2012, ao lado do campus JK, oferece atendimento veterinário durante todo
o dia, com valores acessíveis.
As consultas podem ser
agendadas pelo telefone
(38) 3215-9869. O Hospital
ca na avenida Osmani
Barbosa, nº 1647, bairro JK.

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz.
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Mais de 39 mil animais foram
vacinados contra o vírus da raiva
A

Acadêmicos do curso de Medicina
Veterinária da Funorte auxiliaram na
campanha de vacinação contra o vírus
da raiva. Segundo o Centro de Controle
de Zoonoses de Montes Claros – CCZ –
Moc, foram imunizados 35.928 cães e
3.246 gatos. A vacinação aconteceu no

dia 19.
Cerca de 150 alunos participaram
da campanha. Eles estiveram nos 88
postos espalhados pela cidade. Todos
os acadêmicos receberam treinamento
para lidar com os animais e também
foram imunizados contra o vírus rábico.
“A participação dos alunos foi
muito satisfatória e elogiada pelos coordenadores da campanha, que já externaram o desejo de repeti-la nos próximos anos”, arma a coordenadora do
curso de Medicina Veterinária, Patrícia
Nobre.
"Segundo o pessoal do CCZ, os alunos foram responsáveis, competentes e
demonstraram muito prossionalismo,
o que ca comprovado pelo fato de que
não houve nenhum acidente signicativo durante todo o evento",completou
Patrícia.
Essa foi a segunda vez que os acadêmicos da Medicina Veterinária participam da campanha de vacinação em
cães e gatos promovida pelo CCZ.

PDD na construção e difusão do conhecimento

Nos dois últimos encontros, o
Programa de Desenvolvimento
Docente – PDD teve como tema:
“Instituições de Ensino Superior
como protagonistas na construção e
difusão do conhecimento”.
O PDD é uma realização da
Diretoria Acadêmica da Rede

Soebras que tem por objetivo aprimorar capacidades, discutir ideias e
trabalhar habilidades que permitam
fortalecer a qualidade do ensino.
Para a diretora acadêmica, Thalita
Pimentel, é crescente a adesão dos
professores ao PDD. “Estamos vivendo a melhor fase de integração. Dos
650 professores da rede, quase um
terço participa dos eventos. Vamos
trabalhar integrados, na coerência
das ações e discutindo propostas”.
A diretora garante que o PDD tem
gerado resultado positivo tanto para
os docentes, como para a comunidade acadêmica reetindo diretamente
nos indicadores do MEC.

Acadêmicos da área da saúde
farão simulado do ENADE

Acadêmicos dos cursos da área da
saúde das Faculdades Unidas do Norte
de Minas - Funorte, que, neste semestre, vão se submeter ao Exame Nacional

de Desempenho dos Estudantes
(ENADE) no dia 24 de novembro, poderão testar suas habilidades através de
um simulado.
O simulado (PASA) será realizado
em todas as unidades da instituição, no
dia 9 de outubro, em todos os turnos
que houver turmas concluintes.
As turmas que se submeterão ao
exame serão comunicadas, por meio do
cronograma de treinamento realizado
pelas professoras de Língua Portuguesa.
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ASemana
Advogado que defendeu
goleiro Bruno fará
palestra na Jonafes

O advogado Ércio Quaresma Firpe
(foto), conhecido nacionalmente por ter
defendido o goleiro Bruno no caso do
desaparecimento e morte da ex-modelo
Eliza Samudio é mais uma presença conrmada na Jonafes (Ciências Exatas,
Humanas, Sociais, Biológicas e Saúde) e I
Simpósio Internacional de Atividade
Física, Esporte e Saúde que acontecerá
no período de 02 a 05 de outubro.
A palestra, cujo tema abordará: “A
Inuência da Mídia no Tribunal do Juri”,
será realizada no dia 04, no Espaço Gold
Eventos.
Ércio Quaresma é graduado em
Direito pela Faculdade de Direito Milton
Campos e pósgraduado pela Fundação Escola
Superior do Ministério Público em convênio com a Unifenas em 2005. É titular do
escritório de advocacia "Quaresma
Advogados Associados S/C", além disso,
está inscrito na Ordem dos Advogados
de Portugal, Distrito de Coimbra.
Advogado criminalista com 23 anos
de experiência, Quaresma destaca-se
com mais de trezentas defesas levadas a
efeito em sessões de julgamentos no plenário do Tribunal do Júri. Atua ainda
junto ao Supremo Tribunal Federal,
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, Tribunal de
Justiça do Pará, Tribunal de Justiça do
Paraná, Tribunal Regional Federal da
Primeira Região, Superior Tribunal de
Justiça Desportiva e Tribunal de Justiça
Desportiva de Minas Gerais. O advogado
é ex-professor contratado da PUC, unidade Barreiro, onde lecionou Direito
Penal I e Prática Simulada II.

