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Dia do Fisioterapeuta
é comemorado com
Show de Talentos

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Funorte intensica
divulgação de Vestibular

Na última sexta, 11 de outubro, equipe de
Comunicação e Marketing da Rede
Funorte/Soebras divulgou as datas do vestibular
Ação Soebras e Medicina 1/2014 para grupo de
jovens que embarcariam para a Porto SeguroBahia. Eles são estudantes dos terceiros anos de
escolas particulares de Montes Claros e aproveitaram a semana do saco cheio para fazerem a
excursão. Todos receberam um kit com informações sobre o vestibular e brindes.

Acadêmicos participam da
Mostra de Oportunidades

As Faculdades Unidas do Norte de Minas
Funorte participaram da II Mostra de
Oportunidades, evento organizado pela Polícia
Militar, que foi realizado no Parque de Exposições
João Alencar Athayde nos últimos dias 08, 09 e
10 dando brindes e orientando os alunos a escolher um curso de graduação.
O evento foi coordenado pelo programa
JCC- Jovens Construindo a Cidadania. Na abertura, estiveram presentes, alunos, pais, professores,
diretores das escolas municipais, estaduais e particulares, participantes do evento.
Estudantes do ensino fundamental ao médio
passaram pela Mostra nos três dias de evento.
Foram alunos de escolas públicas da cidade e
zona rural.
A Mostra de Oportunidades teve como principal objetivo, criar e manter projetos que proporcionem a integração do jovem no âmbito educacional de forma contínua e proveitosa, evitando que a população adolescente se envolva em
atos ilícitos que levem a marginalização da sociedade.
Na programação os jovens assistiram a palestras, participaram de ocinas, mesas redondas e
seminários, todos com abordagens vocacionais,
temas voltados para a questão da oportunidade
de emprego e conhecimento.
No último dia, aconteceu um desle com
eleição do “Garoto e Garota Estudantil do JCC”,
bem como o encerramento do evento.

Informe SOEBRAS • Semanal • Ano I • nº 22 • 25.10.2013

Ímpar conscientiza alunos sobre
a importância da sustentabilidade

Um universo de objetos feitos a base
de reciclagem. Esta foi a base da Feira
Artística e Cultural 2013 do Ímpar – Escola
de Criança, cujo tema foi: Recicle,
Reutilize, Reduza: por um mundo sustentável, que aconteceu na quinta-feira, 10,
nas dependências do colégio.
Camas, quadros, luminárias, mesas,
cadeiras, brinquedos e diversos outros
objetos foram expostos, ambientando os
espaços de uma casa convencional. Vários
materiais foram utilizados para a confecção dos mesmos, como paletes, pneus,
garrafões de água mineral, bobinas, caixas
de papelão, garrafas pet, CDs, dentre
outros.
Além da criação, alguns objetos já existentes formam reformados e customizados pelos alunos, professores, funcionários, pais e colaboradores. Tanto os objetos
quanto os materiais foram conseguidos
através de doações e patrocínios levantados pelos estudantes e seus pais. Todo o
processo de confecção das peças durou
cerca de um mês.
Segundo a diretora pedagógica da
escola, Fernanda Tavares Castilho, a feira
artística que acontece anualmente, escolheu este ano, o tema sustentabilidade,
depois de uma discussão realizada entre
professores, onde viram a necessidade de
desenvolver esse assunto que além de atual, envolve a qualidade de vida e o futuro
das crianças.
“No início, a idéia era elencar a preservação do meio ambiente com o consumo
consciente, com o decorrer das atividades
a importância do trabalho em equipe e a
coletividade, outra questão imprescindível, foi trabalhado com as crianças, tendo
em vista que houve uma integração entre
pais, professores, alunos e outros colaboradores”, disse a diretora.
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Os alunos além de exporem e explicarem os materiais que criaram, zeram uma
apresentação musical interpretando uma
parodia da canção “Show das Poderosas”,
de Anitta, e tocaram instrumentos construídos com materiais reaproveitáveis.
Para a professora do 2° ano, Kathiuska
Alessandra, os alunos gostam muito deste
tipo de evento. “Para chegar neste resultado nal, os alunos participaram pintando
e fazendo projetos em telas. Tudo o que foi
trazido para a exposição foi explicado para
os alunos anteriormente, em sala de aula,
para que eles se sensibilizassem da importância do tema”, completa.
A participação dos alunos também foi
explicitada pela organização da feira. De
acordo com a professora de inglês, Maira
Cardoso: “Este tipo de evento mobiliza as
crianças e envolve a família, além disso, o
aprendizado é maior quando se vivencia a
teoria aliada a prática”, completa.
Segundo Renata Amarante, mãe de
Maria Eduarda do maternal 1, este tipo de
atividade é fundamental para a formação
das crianças. “Além da questão educacional, feiras como esta, desperta a curiosidade da criança e mostra a importância de se
preservar o meio ambiente desde cedo.
Assim, eles crescerão e se tornarão cidadãos mais conscientes e responsáveis”,
acrescenta.
Para Mário Lucas, de 7 anos, aluno do
2° ano, a feira foi ótima. “Me diverti muito
e aprendi várias coisas também”, disse.

Alunos de escolas públicas pagam
50% da inscrição Ação Soebras
Estudantes de escolas públicas que
desejam se inscrever para o Vestibular Ação
Soebras 2014, pagam somente 50% da
inscrição. O processo seletivo será no dia 10
de novembro de 2013.
O estudante interessado no benefício
deve levar a declaração escolar na Funorte

Campus JK. O desconto de 50% vale para
todos os cursos, exceto o de Medicina, cuja
prova será realizada no dia 1º de dezembro. Os alunos de escolas públicas interessados em concorrer ao curso de Medicina
pagarão R$ 180,00.
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Paródia da Fisioterapia conquista 1º lugar no Show de Talentos
Dança, teatro e música foram alguns dos números apresentados pelos acadêmicos do curso de Fisioterapia da Funorte/Fasi, na última
segunda, 21, durante o Show de Talentos. O evento, idealizado pela coordenadora do curso Luciane Vieira e pelos professores, foi
realizado no Campus Amazonas em comemoração ao dia do Fisioterapeuta festejado no último dia 13.
realizados anualmente, porque
promovem integração e dão
aos alunos a oportunidade de
mostrar seu talento.

O show reuniu professores,
acadêmicos e funcionários em
um grandioso evento, onde
todos puderam mostrar o seu
t a l e n t o . Pa r a L u c i a n e , o
objetivo foi alcançado uma vez
que além do acolhimento aos
alunos, o evento promoveu a
integração com a comunidade
acadêmica, valorizando o
talento de cada um associado a
prossão sioterapeuta. A
coordenadora aconselha que
antes de o aluno começar o

curso, ele deve saber de fato se
quer servir ao próximo. Só
assim, segundo ela, o
estudante poderá associar o
seu talento a prossão.
Dentre os vários números
apresentados, a acadêmica do
2° ab noturno, Sara Adrielle,
encantou a todos com sua voz
interpretando a música
“Descansarei”. A universitária
destacou a relevância do show
e disse que eventos desta
natureza poderiam ser

Mas o número que
conquistou os jurados, e
ganhou o primeiro lugar foi
apresentado pelo 5° ab
noturno. Na performance, eles
zeram uma paródia com a
música “Amor de Chocolate”
do cantor Naldo, interpretada
na voz do acadêmico Gabriel
Ramos, e encenada por onze
colegas de turma. As autoras
da paródia foram Ingrid
Valadares e Emily Lorraine.
O primeiro lugar ganhou
um churrasco completo no
clube do Indyu. Os demais
ganhadores receberam brindes
diversos. Houve sorteiro para
os acadêmicos que prestigiaram o evento.
Para Diego Magalhães,
aluno da turma vencedora, "foi
uma oportunidade de
descontrair e confraternizar

com os acadêmicos do curso
de Fisioterapia e ver o quão
t a l e n t o s o s e l e s s ã o . Fo i
simplesmente fantástico", disse
ele.
Estiveram presentes os
gestores administrativos da
Funorte Campus Amazonas
Jhonatan Rodrigues e Luciana
Santana, a gestora administrativa da Fasi Sabrina Gonçalves,
a professora Luciane Vieira
Rosário, os professores
colaboradores do evento
Wagner Luis e Ana Laura
Fonseca, o corpo de jurados
formado pelos professores
Vinicius Abreu, Débora Janine,
Carlos Borém e Jomar Luiz de
Almeida e a egressa do curso
de sioterapia da Funorte/Fasi
Ligia Maria. Presentes também
os professores Marta Novaes,
Christiane Athayde, Osleide
Botelho, Darlê Martins, Alice
Abreu, Roseane Durães,
Marney Lima, Marcos
Evangelista, Geraldo Valle e
Marcela Caíres.

Letra da paródia que levou o 1°lugar: Ortopedia ou ergonomia
Ortopedia ou Ergonomia
pra mim tanto faz
to aprendendo a cada dia
e cada vez eu quero maaaais
cada vez eu quero maaaas.
Geriatria ou Pediatria
pra mim tanto faz
com os idosos aprendendo
e com as crianças eu cresço maaaais
com as crianças eu cresço maaaas.
1,2,3,4
pra car maneiro jogo
Pisec lá no alto.
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
ensina, ensina,ensina,ensina ensina,ensina 2x.
Eu não to de brincadeira
Eu meto tudo,to aqui pra aprender,
na sala de Anato, quero ver Tú esquecer,o Vini explica tudo
quero ver que vai que vai
origem e inserção e desse jeito que a gente faz.
Alongamento,variado tem também FNP
com Fisio,só o toque já me faz enlouqueceeeer
já me faz enlouqueceeeer.
Anatomia ou Fisiologia
pra mim tanto faz
com a paixão que tenho em Fisio
cada dia cresço maaais

cada dia cresço maaais.
Termo ou Crioterapia
pra mim tanto faz
um esquenta outro esfria
cada vez eu quero maaaais
cada vez eu quero maaaais.
1,2,3,4
pra car maneiro jogo
Pisec lá no alto.
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
ensina, ensina,ensina,ensina ensina,ensina 2x.
Eu não to de brincadeira
Eu meto tudo,to aqui pra aprender,
na sala de anato, quero ver você esquecer,o Vini explicar tudo
quero ver que vai que vai
origem e inserção e desse jeito que a gente faz.
Alongamento, variado tem também FNP
com Fisio,só o toque já me faz enlouqueceeeer
já me faz enlouqueceeeer.
1,2,3,4
pra car maneiro jogo
Pisec lá no alto.
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
A Fisio ensina,
ensina, ensina,ensina,ensina ensina,ensina 2x.
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Aproveitamento de Banana e Desidratação dentro
da I Semana de Engenharia de Alimentos

Em comemoração ao dia do
Engenheiro de Alimentos, festado no
último dia 16, a coordenação do curso
da Funorte promoveu de 16 a 18 de outubro a Semana de Engenharia de
Alimentos com palestras e discussões
sobre motivação, mercado de trabalho e
higienização de alimentos entre outros
temas.
Na quarta-feira, 16, o diretor de qualidade e do campus JK, Pedro Almeida
ministrou p alestra sobre a formação do
engenheiro de alimentos, que é o prossional que irá industrializar o alimento.
Almeida falou sobre a importância de o
aluno universitário participar das incubadoras de empresas e de ser empreendedor. O diretor também aproveitou para
convidar os acadêmicos para participar
do Proic, que é um programa em que
estudantes recebem bolsas de estudo
para realizarem pesquisas.
No segundo dia de evento, Vilma
Borém, gerente regional do SERVAS (Serviço Voluntário de Assistência Social) e
da fábrica de Bananas que funciona em
Montes Claros, falou da desidratação de
bananas e do seu trabalho social.
Primeiramente ela explicou o processo de
desidratação, em são aproveitadas as

sobras das bananas que não são comercializadas. As sobras são levadas para a
única fabrica de desidratação de banana
no Brasil, que ca em Montes Claros.
Após desidratar na estufa, uma amostra
é colhida e enviada para análise e após
essa vericação é feito o processo de
embalagem das bananas. Depois de
embaladas, elas são doadas para entidades em Montes Claros como a Pastoral
das Crianças e APAS.
A SERVAS possui 8 fábricas em toda
Minas Gerais sendo uma na cidade de
Janaúba, onde é feita a sopa desidratada
que é distribuída para várias entidades
cadastradas no estado. Esse programa
de tecnologia de combate à fome e ao
desperdício leva o nome de VitaVida que
é um programa do Servas que distribui
complemento alimentar desidratado,
produzido a partir de excedentes de legumes, cereais e frutas doados por produtores agrícolas e comerciantes.
O VitaVida é acompanhado por prossionais da Engenharia de Alimentos e
Nutricionistas. São eles os responsáveis
pela determinação dos níveis de qualidade dos processos, desde a matéria-prima
até o transporte do produto nal. Vilma
deixou claro sua satisfação em participar
do programa: - A humildade é a chave
que abre todas as portas, disse ela.
O universitário Renato César Oliveira
Filho, do primeiro período de Engenharia
de Alimentos, parabenizou a iniciativa da
coordenação em promover o evento. "Foi
muito proveitoso. Durante a Semana tivemos uma visão melhor sobre o curso, saímos mais motivados. Pretendo atuar na
área de pesquisa sobre contaminação de
alimentos", nalizou.

Estudantes de Pedagogia
realizam projeto escolar

Durante o mês de setembro, sob a
orientação da professora Rita de Cécia
dos Santos Silva, acadêmicos do 3°
período do curso de Pedagogia realizaram o projeto Desaos para a construção do “Projeto Político PedagógicoPPP de qualidade". O projeto é complemento da disciplina de pesquisa e
projeto.
“O PPP é uma construção coletiva
que envolve os diversos sujeitos que

representam o ambiente escolar,
sendo que, o conjunto das aspirações
dos mesmos e os meios para concretizá-las. É o que dá forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico, o
famoso PPP", armou a professora Rita
de Cécia.
Segundo a docente, os acadêmicos
conheceram um pouco da cultura organizacional escolar e puderam ver de
perto a realidade escolar. Ao mesmo
tempo, tiveram a oportunidade de
vivenciar conhecimentos teóricos vistos em sala de aula em uma prática real
e sem maquiagem dos grandes desaos para a construção de um PPPE de
qualidade.
Para Rita de Cécia, a realização do
projeto foi um sucesso, pois a participação dos acadêmicos foi efetiva e
dinâmica nos debates e nas atividades.
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Professor de Medicina Veterinária
da Funorte é agraciado entre
os 20 mais destacados de Minas

Através do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de Minas Gerais, o professor Daniel Ananias (foto esq.) da Funorte foi
agraciado entre os 20 prossionais da Medicina
Veterinária em Minas Gerais, que se destacaram
neste ano.
O evento aconteceu em Belo Horizonte, no
mês de setembro, no Auditório do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado
de Minas Gerais e contou com a participação de
várias autoridades e do Presidente do Conselho
Regional de Medicina Veterinária, Nivaldo da
Silva.
Para Daniel, "Ser homenageado como um
dos destaques da Medicina Veterinária Mineira
fez-me sentir muito honrado. Em minha breve
história de vida, tive bons espelhos prossionais
a começar pelos meus pais Aluísio de Assis Pires
e Maria Antonia Patrus Ananias Pires. Meu pai,
também Medico Veterinário, muito competente
e estudioso e minha mãe Odontóloga, sempre
me orientaram em como conduzir minha vida
prossional. Além da escola em família, agradeço também aos amigos e colegas de prossão
que colocaram meu nome em apreciação, em
especial aqueles que tive o privilégio de conhecer e de me aproximar, são muitos os Médicos
Veterinários que se dedicam a essa bela prossão e ser lembrado por eles é uma honra.
Receber este prêmio, nos da força para continuar no caminho de luta por nossa prossão, este
reconhecimento foi o resultado de muito trabalho e nesta etapa da minha vida consegui desenvolver boas relações prossionais e foi este trabalho conjunto que permitiu esta conquista.
Agradeço a Deus, aos meus pais Aluísio e Maria
Antonia, as minha irmãs Luciana, Taciana e
Liliana, a minha amada companheira Brunna
Collares e a todos que contribuíram e participaram desta vitória", contou.
Minicurrículo - Daniel Ananias possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade
Federal de Minas Gerais (2002), mestrado em
Zootecnia pela Universidade Federal de Minas
Gerais (2003) e doutorado em Zootecnia pela
Universidade Federal de Minas Gerais (2007).
Atualmente é Coordenador do curso de
Medicina Veterinária da FUNORTE (Faculdades
Integradas do Norte de Minas) e Professor do
curso de Medicina das Faculdades Unidas do
Norte de Minas. É Professor da Universidade
Estadual de Montes Claros. Faz parte do corpo
docente permanente do Mestrado em
Zootecnia da Unimontes. É membro do colegiado do Mestrado em Zootecnia. Tem experiência
na área de Zootecnia, com ênfase em Nutrição e
Alimentação Animal, atuando principalmente
nos seguintes temas: nutrição animal, valor
nutritivo, silagem, sorgo e valor nutricional. É
bolsista de produtividade da FAPEMIG, consultor e relator da Revista Brasileira de Saúde e
Produção Animal, da Revista de Ciências Agroambientais e editor da Embrapa Cerrados Planaltina-DF.
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Alunos do curso de Geograa
viajam para Ouro Preto

Nos dias 12 a 14 de outubro, alunos do
curso de Geograa da Faculdade Promove de
Janaúba e os professores Vívian Hermano,
Lucimar Sales, juntamente com o coordenador
do curso de geograa, Andrey Lopes viajaram
para a cidade de Ouro Preto - MG para a elaboração de trabalho de campo: 'Ouro Preto/FIAT',
intitulado “As múltiplas faces das minas” na
cidade de Ouro Preto – MG .
Os alunos exploraram diversos pontos históricos da cidade e paisagens da região que
teve seu auge aurífero no século XVIII. No primeiro dia de pesquisa de campo os acadêmicos sob a orientação de um guia turístico visitaram as Igrejas do Pilar e São Francisco que
possuem características Barroca e Rococó, respectivamente, demonstrando em suas fachadas, monumentos, quadros, arquitetura e artefatos históricos que remontam ao ciclo aurífero em virtude da riqueza da sociedade colonial.
Posteriormente, os acadêmicos conheceram a “Casa dos Contos”. Segundo o coordenador Andrey Lopes, esse monumento é uma
construção feita em estilo barroco mineiro. “O
maior objetivo desta casa é preservar a história
do Ciclo do Ouro e também promover a cultura nacional”, arma o coordenador. No museu
dos Contos os alunos conheceram uma senzala e puderam perceber de forma real a realidade vivenciada por essa mão de obra que construiu a cidade de Ouro Preto. O primeiro dia
teve como fechamento a visita a Mina do século XVIII, a mina JEJE. Os acadêmicos visitaram a
mina e vivenciaram de forma real como era a
vida dos escravos que vieram da África para
trabalhar nas minas de ouro.
O primeiro dia teve como fechamento a
visita a Mina do século XVIII, a mina JEJE. Os
acadêmicos vivenciaram como era a vida dos
escravos mina que vieram da África para trabalhar nas minas de ouro.
Os acadêmicos do 4° período do curso de
Geograa apresentaram texto elaborado por
estudiosos da UFOP que realizaram pesquisa
sobre a geomorfologia ambiental e o crescimento urbano. Para Andrey, esse foi um
momento de grande aprendizado, pois os acadêmicos de forma ímpar relacionaram fatos
apresentados pelo guia e pelos professores, de
forma a relacionar teoria e prática. Ao nal do
dia o grupo saiu em direção a Mariana para
conhecer outra cidade histórica.
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Gastronomia Funorte realiza Cine Gourmet
com parte da renda voltada para projeto social

O restaurante Favorito foi palco do
Cine Gourmet, evento idealizado pelo
professor de Marketing do curso de
Gastronomia da Funorte, João Paulo
Rigo, dentro da disciplina de Marketing.
O Cine Gourmet contou ainda com a participação do coordenador do curso Jonas
Sacchetto e acadêmicos do 3° período.
O objetivo do evento foi incentivar o
empreendedorismo dos alunos, para
que eles pudessem criar pratos e drinks
baseados no cinema mundial. Antes que
o projeto acontecesse, foi criado um concurso de pratos entre os acadêmicos para
que os melhores fossem escolhidos,
assim como a logomarca do evento,
nome e planejamento de mídia. Parte da
renda foi voltada para o Projeto Presente,
que assiste pacientes com câncer.
Para o professor Paulo Rigo, um dos principais motivos foi a projeção do prossional de gastronomia, além de divulgar o
curso, e o diferencial do prossional de
gastronomia em um restaurante.
O acadêmico Tarcísio Miranda revelou
que participar do evento contribuiu de
uma forma muito positiva em seu currículo, pois além da experiência com a cozi-

nha real, ele pôde preparar pratos a todo
momento. "Apresentei uma criação própria, dando uma nova aparência para a
salada tailandesa chamada “Somtam”,que é uma salada tropical fresca
onde ele incrementou a salada juntando
todos os sabores como o ácido, salgado,
doce e picante".
Já a oncologista Priscila Miranda, que
é responsável pelo Projeto Presente, disse
que é muito bom abraçar uma causa social. "Não tem preço o sorriso, as cartinhas
e alegria das pessoas assistidas, porque é
um privilégio servir ao próximo. A iniciativa do curso de Gastronomia é motivo
de muito prazer para todos, é uma oportunidade em que tudo foi servido com
muito amor. Tudo que é voltado para
minimizar o sofrimento de alguém, seja
na área da saúde, educação, cultura,
música ou qualquer outra, devemos
estar voltados para Deus e termos uma
meta de fazer alguém feliz. O Projeto
Presente conta com 32 leitos para atender 32 irmãos carentes e 100 pessoas
utuantes que vão a casa, onde são distribuídos medicamentos, tratamentos e
assistência.

Acadêmicos de Pedagogia viajam para Grão Mogol

Acadêmicos do 4° período do curso
de Pedagogia da Faculdade Promove de
Janaúba viajaram no sábado (5) para a
cidade de Grão Mogol – MG. Sob a
supervisão da professora Lusdete
Dasmeires, eles aproveitaram a visita técnica para complementar e ilustrar a
ementa da disciplina de Ensino e
Metodologia de História.
Segundo a professora Lusdete
Dasmeires, a viagem para a cidade de
Grão Mogol objetivou oportunizar o estudo de fatos e fontes históricas remetentes ao século XVIII. “O trabalho com
documentos históricos desperta outros
sentidos como o ver e sentir. A cidade de

Grão Mogol oferece um verdadeiro abraço a disciplina de história, pois, possui a
capacidade de encantar e despertar o
olhar histórico das pessoas que a visita.
Sua memória e patrimônio trazem vestígios de uma sociedade elitista e escravocrata. Essa viagem reforçou importância da formação de sujeitos históricos,
uma vez que, no passado a cidade de
Janaúba pertencia a jurisdição de Grão
Mogol”, explicou a professora.
A acadêmica Roni Cléia Maria Batista
Rocha relatou a experiência da viajem:
“Durante as 6h em que estivemos em
Grão Mogol, tudo nos fazia viajar pela
história que tínhamos ouvido em sala de
aula. Foi nosso primeiro contato com o
passado, com o olhar no presente. Grão
Mogol é, sem dúvida, uma cidade que
preservou os resquícios deixados pelos
antepassados. Tudo ali é cheio de signicados: o calçamento das ruas, as igrejas e
a capela magníca para tantos olhares”,
enumerou.
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Jornalismo Funorte é nota 4 no ENADE

Acadêmicos que ingressaram no
segundo semestre de 2009, no curso de
bacharelado em Comunicação Social –
Jornalismo das Faculdades Funorte conseguiram nota 4 no Enade. A prova foi
realizada em 2012.
A prova do ENADE faz parte do
Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) e o seu principal objetivo é aferir o desempenho dos
estudantes em relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes
curriculares.
Segundo o coordenador do curso de
jornalismo, Elpídio Rocha, o resultado é
reexo do trabalho realizado pelos professores e de toda a instituição. “Esse é o
terceiro ano consecutivo que o curso

adquire nota 4 no Enade. O curso de
Jornalismo da Funorte é considerado o
melhor de Minas Gerais entre as faculdades privadas. A conseqüência disso é que
todos os alunos que formaram no meio
do ano, por exemplo, já estão empregados. Além disso, a maioria das mídias de
comunicação de Montes Claros, possuem um egresso da Funorte”, arma o
coordenador.
A Faculdade de Comunicação Social
– Jornalismo, em Montes Claros, foi idealizada com o rme propósito de atender
à crescente demanda regional nesta área
de atuação implementando objetivos de
discussão crítica sobre a mídia e democratização da informação e do conhecimento.
Em 03 de julho de 2000, foi inaugurado o Campus JK da FUNORTE/ASSENE.
As atividades letivas do segundo semestre tiveram início nas novas instalações,
com três turmas num total de 134 acadêmicos. Em 2001, foi realizado o quarto
Processo Seletivo e, naquele mesmo ano,
graduou-se a primeira turma de jornalistas.

Colégio Indyu participa de Super Blitz da Saúde

O Colégio Indyu em parceria com a
Funorte promoveu no dia 12, uma Super
Blitz da Saúde em diversos bairros da
cidade.
O evento que agregou atividades de
saúde, educação e entretenimento sob
coordenação do professor Mozer
Araújo, contou com a participação de
estudantes do curso Técnico de
Enfermagem, e de acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia e
Odontologia.
O curso Técnico de Enfermagem do
Indyu foi coordenado e supervisionado
pelos professores Jane Tolentino, Zeca

Alves, Marcos Maia, prestando gratuitamente assistência a toda a população.
Dentre as atividades oferecidas tiveram
destaque: corte de cabelo, massagem
corporal e avaliação nutricional. No nal
houve um show de manobras radicais
com motos em parceria com a
Palimontes Motos Yamaha.
A diretora do Colégio Indyu, Karina
Almeida ressalta a relevância do evento.
“Em nome de toda a diretoria da Rede
Soebras parabenizo todos os envolvidos
nesse grandioso evento social, em especial o Professor Mozer idealizador e organizador desse evento”, disse.
Karina ainda enfatizou a importância
das ações solidárias. “Além de cuidar das
comunidades carentes, essas atividades
levam o aluno a um trabalho de campo
graticante, e ainda, oferece oportunidade aos estudantes da área de saúde a
vivenciar e colocar em prática o que
aprendeu em sala de aula”, completou.

Funorte abre inscrições para
aperfeiçoamento em Cirurgia Oral Menor
O Núcleo de Pós-Graduação em
Odontologia Funorte abre inscrições
para aperfeiçoamento para Cirurgia Oral
Menor. Podem se matricular acadêmicos
de Odontologia e dentistas que queiram
se especializar.
Oral menor é o nome que se dá às
cirurgias simples realizadas no consultório, que exigem anestesia local, como:
exodontias (extrações simples de dentes
infectados, fraturados ou para ns orto-

dônticos, seriadas ou dentes inclusos);
frenectomia labial e lingual (remoção
cirúrgica do freio labial superior e/ou
freio lingual e/ou labial inferior); cirurgias
bucais de pequeno porte e pequenas correções ósseas.
As aulas iniciam em novembro e tem
duração de 10 meses. Inscrições podem
ser feitas na rua Coração de Jesus, 233 –
centro ou com o professor Leandro
Melo, no Campus Funorte Amazonas.
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Semana
A
“Gestão Agrária em debate” é

tema de seminário na Faculdade
Promove de Janaúba

Acadêmicos do 6° período da Faculdade
Promove Janaúba realizaram o I Seminário de
Geograa - “Gestão Agrária em debate”. Segundo
o coordenador do curso de Geograa, Andrey
Lopes, o seminário foi idealizado após discussões
em sala de aula durante a disciplina de Gestão
Agrária. O acontecimento foi nos dias 26 a 28 de
setembro.
O evento contou com palestras e mesaredonda que no primeiro dia teve como tema: “Capitalismo no Campo: Agronegócio e Questões
Sociais no Norte de Minas Gerais”.
A mesa-redonda procurou discutir a região de
Janaúba. O professor mestrando em História pela
UFU, Auricharme Cardoso de Moura apresentou
pesquisa sobre história, memória, perspectivas e
desaos do Projeto Jaíba e dos pequenos colonos.
O assessor da Liga dos Camponeses Pobres-LCP e
pedagogo, David Batista Batella apresentou os trabalhos e a atuação da liga no Norte de Minas e sul
da Bahia, explicando sobre as ações protagonizadas pelos trabalhadores rurais na região.
Já a professora da Unimontes e da Faculdade
Promove de Janaúba, a doutoranda Vivian Mendes
Hermano apresentou as diversas faces do agronegócio na região, destacando o papel dos Projetos
Jaíba e Gorutuba no desenvolvimento regional.
A mesa redonda realizada no dia 28 abordou o
tema: “Reforma Agrária: Direito e Questões Sociais.
Foi presidida pela professora e mestra em
Desenvolvimento Social pela Unimontes, Katia
Maria Gomes Monção, que apresentou pesquisa
sobre a luta pela terra em Cachoeirinha, atual
Verdelândia, cidade que possui uma história de
massacre e perseguição na região. O Professor mestre Antônio Carlos de Castro apresentou as nuances
da educação do campo no Brasil, em destaque as
políticas públicas relacionadas aos assentamentos
e escolas do campo. O professor, mestre e advogado Fabio Aparecido Nunes Lopes falou sobre a ótica
do direito e apresentou o histórico das legislações
que tratam da reforma agrária, traçando um panorama da atual situação no Brasil sob o enfoque do
princípio da Função Social da Terra.
“Nos últimos meses a estrada principal que dá
acesso ao Projeto Jaíba foi fechada por pequenos
produtores que reivindicaram melhores estradas,
além do fechamento do município de Jaíba de
representantes da luta pela terra, o que indicam
que a questão agrária é um ponto agravante na
região. Por isso, antenados e sensibilizados por
essas situações, procurou-se entender melhor os
porquês de tais movimentações de forma a entender nossa formação sócio-histórica”, relatou o coordenador Andrey Lopes.
No evento ainda foram expostas obras de arte
que foram emprestadas pelo “Espaço da mulher”,
sob direção da Irmã Suzane o espaço abriga obras
instigantes que retratam o ambiente rural e a vida
do homem do campo.
O acadêmico do 6° período de Geograa e um
dos organizadores do evento Janderson Raony,
relatou como foi organizar o seminário com assuntos tão abrangentes. “Organizar o evento deu um
pouco de trabalho, mas foi muito graticante ver o
resultado, pois eu e meus colegas camos entusiasmados. Questionamos aos palestrantes algumas
dúvidas que tínhamos e o número de participantes
foi muito bom”.
O seminário contou com 250 participantes.
Para nalizar as atividades os acadêmicos visitaram
uma usina do Projeto Jaíba.

