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Contagem Regressiva para
Vestibular Ação Soebras

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Acadêmicos de medicina
realizam III SIMED

Do dia 06 a 09 de novembro, no auditório Osmane Barbosa no Parque de
Exposições João Alencar Ataíde, acontece o
SIMED 2013 (Simpósio de Medicina do
Norte de Minas) com palestras mediadas e
apresentadas por prossionais da área médica, apresentação de trabalhos cientícos e
premiação dos melhores trabalhos.
Evento criado em 2010 pelo Centro
Acadêmico de Medicina Guimarães Rosa da
Funorte, o SIMED está em sua 3° edição e é
apoiado por diversas instituições do setor de
saúde e por prossionais da área médica.
O SIMED tem como objetivo disseminar o
conhecimento dos principais avanços da
área médica e proporcionar uma maior integração entre pesquisadores e médicos experientes com os alunos de graduação, residência e demais interessados. O evento destaca-se por provocar, por meio de suas atividades, novos estudos, projetos, pesquisas e
apresentação de evidências, almejando
dessa forma, incentivar a formação de um
prossional crítico e envolvido na produção
do conhecimento.
Para Milson Quadros, membro da
comissão organizadora do SIMED 2013:
"Por ser um evento já tradicional na região
com palestras abordando temas atuais da
medicina, promove a interação entre os acadêmicos e professores da área, além de estimular a produção cientica". Para Roberto
Junior, também membro da comissão
2013: "O SIMED será muito importante para
sua vida prossional por acrescentar novos
conhecimentos e práticas na área médica,
proporcionado por prossionais renomados da região".
As inscrições podem ser feitas pelos telefones: (38) 91881579 com Milson,
91954745 com Roberto, 91325218 com
Bruno Porto e pelo email: simed2013resumos@gmail.com
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Coordenadora de Psicologia Funorte
relata experiências sobre Viagem Técnica

A visita ao Museu da Loucura, em
Barbacena, realizada pela coordenação
do curso de Psicologia Funorte/Fasi foi
de acordo com a coordenadora do curso, Leila Silveira: “Uma verdadeira viagem no tempo sobre a história de como
era feito o tratamento psiquiátrico antigamente”.
Para Lucimar Pereira, que trabalha
há 19 anos no local, houve várias transformações com a saúde mental em
Barbacena, que até hoje sofre com o
estigma de cidade que tanto maltratou
os loucos. “O acervo do museu é composto por textos, fotograas, documentos, aparelho de eletrochoque, objetos
diversos de contenção e instrumentação cirúrgica que relatam a história do
tratamento ao portador de sofrimento
mental, além de vídeos e da explicação
da coordenadora do Museu”, disse.
Neste aspecto, Leila Silveira, relata
que: “A tristeza no olhar percebida nas
fotos de pacientes, inclusive com pesadas algemas e/ou presos em jaulas ilustram nossa imaginação sobre a maneira
como os doentes eram tratados e as crueldades a que eram submetidos, fez
com que deixássemos o local com a convicção da importância da Luta
Antimanicomial e do compromisso social de todos os psicólogos e estudantes
de psicologia de aderir a este movimento” enfatizou.
Outro ponto visitado foi a cidade de
Tiradentes, local onde os participantes
foram surpreendidos com o cenário da
pousada que foram hospedamos. A
mesma está localizada no Pátio Libertas,
próxima a bares, restaurantes, fábrica
de chocolates, lojas de artesanato e a
Cervejaria Artesanal. "Confesso que foi
acima das minhas expectativas", revelou
Leila. Dentre as atividades realizadas
pelo grupo estavam a o trajeto com o
trem Maria-fumaça, que vai de
Tiradentes a São João del Rei, ou seja,
percorre 12 km em 40 minutos, além de
visita aos monumentos tombados pelo
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patrimônio histórico e passeio de charrete aos pontos turísticos da cidade.
Na cidade de Noivas de Cordeiro,
que está escondida entre as veredas e
montanhas do extenso município de
Belo Vale, percebemos a estrada estreita
e quase sem nenhum acostamento
repleto de cachoeiras a margem. Depois
de descer a serra, os participantes foram
recebidos por uma moradora da comunidade que os guiou por 18 km de estrada de terra.
"Em seguida a cidade nos foi apresentada pela guia. Um pouco da historia
daquele povo nos foi contada", disse
Leila. Ela contou ainda que mais de
duzentas pessoas vivem da agricultura
de subsistência e partilham tudo que é
produzido. Moram, alimentam-se e trabalham juntos. Um incrível exemplo de
iniciativa comunitária e sustentável.
Segunda a coordenadora: “Foi inspirador tomar conhecimento da força e
superação de grupo que após enfrentar
desaos como preconceito, a fome,
isolamento e êxodo rural, têm hoje fartura de comida e bebida, moram em
casas confortáveis, plantam, colhem
para o consumo e para vender, além de
terem uma fábrica de artesanatos e produtos de limpeza. Já resgataram mais
de 80 famílias que tinham ido embora,
além de ter conquistado o reconhecimento de pessoas de todo Brasil e exterior”, falou.
Para Leila, cou evidente a importância que a comunidade dá as origens
e do sentimento de gratidão que todos
têm em relação aos mais velhos, que
mesmo aposentados, são ouvidos pela
experiência adquirida. "Dona Delina, a
matriarca, é reverenciada por toda
comunidade como a peça chave dessa
linda saga de superação”, disse Leila.
A viagem, de acordo com a coordenadora, foi extremamente proveitosa e,
com certeza, contribuiu para o enriquecimento cultural e individual de todos os
que participaram.
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Vestibular para as áreas humanas, sociais, exatas
e engenharia acontece neste m de semana

O vestibular Ação Soebras das
Faculdades Funorte, Fasi, Incisoh e
Promove Janaúba será realizado no
próximo domingo, 10 de novembro.
Milhares de candidatos estarão concorrendo a centenas de bolsas de estudo que variam de 25 a 90%. As provas
acontecem de 8h30 as 11h30, em
Montes Claros, Januária e Janaúba.

No campus Funorte JK, será realizado o vestibular dos cursos de Direito e
Engenharia Civil; no campus São
Norberto as provas serão dos cursos de
Enfermagem e Odontologia. No campus São Luís, serão aplicadas as provas
dos cursos de Administração de
Empresas, Comunicação Social –
Jornalismo, Geograa, História, Letras,
Pedagogia e Serviço Social. Na Fasi,
farão prova os candidatos aos cursos
de: Biomedicina, Ciências Biológicas,
Estética e Cosmética, Farmácia,
Fisioterapia, Fisioterapia,
Fo n o a u d i o l o g i a , G a s t r o n o m i a ,
Medicina Veterinária, Nutrição e
Psicologia.
Em Januária e Janaúba, haverá
prova para os cursos de Letras,
Pedagogia, História e Geograa.

Renovação de bolsa Ação Soebras
acontece durante o mês de novembro
O período para renovação de bolsas da Ação Soebras começou dia 1º e
vai até o dia 30 de novembro. Os acadêmicos não poderão efetivar sua
matrícula antes da renovação do benefício.
Os documentos necessários são:
cópia dos comprovantes de rendimento do acadêmico e de seu grupo familiar, cópia do último contra-cheque em
caso de trabalhador formal; decore
original recente assinado pelo contador em caso de prossional liberal
(autônomo), cópia da carteira de trabalho em caso de desempregados,

inclusive o acadêmico (páginas da
foto, identicação, último contrato de
trabalho e próxima página em branco),
cópia do comprovante de residência
caso o acadêmico tenha mudado de
endereço nos últimos seis meses.
O local para renovação do benefício é
o Núcleo de Assistência Social Soebras
– NASS, no campus JK, que funciona
de segunda à sexta-feira das 14:00 às
21:00 horas.
O NASS informa ainda que: "a não
renovação da bolsa no prazo estipulado, implicará no cancelamento automático do benefício".

Curso de Estética e Cosmética realiza
Seminário de Iniciação Cientíca
Acadêmicos do 1°, 2°, 3° e 4° períodos do curso de Estética e Cosmética da
Funorte/Fasi, através da disciplina
Metodologia Cientíca, organizam no
dia 02 de dezembro, o II SIC - Seminário
de Iniciação Cientíca.
O evento será coordenado pelo professor Cássio Dantas e tem como objetivo despertar nos acadêmicos a motivação para a pesquisa cientíca e possibilitar um momento de vivência prática de
um evento cientíco, através da exposição dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos no decorrer do semestre letivo.

Além disso, o seminário busca reforçar
no curso e seus acadêmicos o perl da
pesquisa, haja vista que a produção de
cosméticos está diretamente ligada a
análise, criando um nova vertente de direcionamento prossional.
O evento reforça a proposta da instituição em fomentar o desenvolvimento
de ambientes para a pesquisa e apresentação de seus resultados. O II SIC acontecerá das 18:00 às 22:00h.Mais informações com o professor Cássio Dantas, através dos telefones: 9127-6036 e 98279099.
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ASemana
Grávidas são acolhidas
pelo grupo Gestação
Segura da Funorte

Aconteceu no último 16, às 14h, no
campus Funorte Amazonas, o encontro
Gestação Segura com palestra ministrada pela Supervisora de estágio, assistente social e coordenadora do grupo,
Daniele Leite e pelas acadêmicas
Amanda Durães, Sabrina Alves, Elisiane
Rodrigues. Houve ainda distribuição de
brindes e lanche para 12 gestantes presentes.
O evento sempre acontece no campus Amazonas, totalizando 3 encontros
mensais e conta com a participação de
acadêmicos e supervisores dos cursos de
Serviço Social, Fisioterapia, Enfermagem,
Nutrição, Biomedicina e Medicina.
O presente grupo foi pensado a partir da
necessidade de um grupo operativo voltado para as gestantes, uma vez que as
Clínicas Integradas de Excelência em
Saúde- FUNORTE prestam atendimento
ginecológico e têm um número signicativo de gestantes, público este que
necessita de atenção especializada.
Desta forma, a constituição do grupo
ocorre através de busca ativa em PSFs,
centro de saúde da região e usuárias dos
serviços da clínica.
A cada encontro são abordados
temas de situações vivenciadas pelas gestantes, com palestras educativas ministradas pela equipe interdisciplinar atuante no Campus Amazonas.
Para Daniele: "o grupo Gestação
Segura tem o intuito de provocar ações
de caráter educativo, viabilizando a promoção da saúde da gestante bem como
contribuir para o desenvolvimento da
postura ética dos estagiários das Clínicas
Integradas de Excelência em Saúde –
Funorte correlacionando a teoria à prática", disse ela. O novo encontro está previsto para o próximo semestre.
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FUNORTE visita Incubadoras de
Empresas Municipal em Santa Rita do Sapucaí/MG
Nos dias 30 e 31 de
outubro foi realizada uma
visita técnica para conhecer as
Incubadoras de Empresas de
Base Tecnológica da cidade de
Santa Rita do Sapucaí/MG.
Participaram da missão
representantes do
SEBRAE/MG, Prefeitura
Municipal de Montes Claros e
Instituições de Ensino
Superior da cidade. As
Faculdades FUNORTE/FASI
foram representadas pelo
P r o f. M a r c u s G o n ç a l v e s
Caldeira, coordenador do
Curso de Administração. A
Prefeitura Municipal de
Montes Claros foi representada pelo Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Econômico,
Sr. Ariovaldo de Melo Filho e
pelo Secretário Adjunto de
Ciência, Tecnologia e Gestão
de Energia, Sr. Guilherme
Veloso.
Na oportunidade os
prossionais conheceram a
Incubadora de Empresas de
Base Tecnológica do INATEL Instituto Nacional de
Te l e c o m u n i c a ç õ e s . A s
Incubadoras de empresas são
organizações que podem
estar vinculadas as instituições
de ensino públicas ou
privadas, prefeituras, e até
mesmo iniciativas empresariais independentes. A base de
sustentação de um programa
de incubação está alicerçada
na difusão da cultura
empreendedora, do conhecimento e da inovação.
Através das incubadoras é
possível apoiar novos
empreendimentos de projetos
inovadores, por meio da
oferta de inúmeras facilidades
e apoio aos empreendedores,
tais como: consultorias
especializadas, orientações e
capacitações gerenciais,
espaço físico e infraestrutura
operacional, administrativa e
técnica. As Incubadoras
abrigam empresas cujos
produtos, processos ou
serviços são gerados a partir

de resultados de pesquisas
aplicadas. Se tratando de uma
Incubadora de Empresas de
base tecnológica, como a do
Inatel, a tecnologia representa
um alto valor agregado.
Na maioria das vezes, as
Incubadoras de Empresas são
constituídas através de
convênios ou termos de
cooperação, rmados entre
várias instituições comprometidas com o desenvolvimento
da região, ou seja, contando
com o apoio de universidades,
institutos de pesquisa,
prefeituras, empresas e
associações de classe.
A Incubadora ainda pode
contar com o apoio dos
parceiros, de modo formalizado, através de Termos de
P a r c e r i a s , Te r m o s d e
Cooperação ou Convênios. É
obrigatório que a Incubadora
tenha uma gestora, que atue
como entidade responsável
por sua condução. Desta
forma, a Incubadora pode ter
personalidade jurídica
própria, ou ainda ser um
programa dentro de um
núcleo ou departamento na
estrutura organizacional, seja
de uma fundação, associação,
organização não governamental, entre outros com ou
sem ns lucrativos.
O PROINTEC é o Programa
Municipal de Incubação
Avançada de Empresas de
Base Tecnológica do município de Santa Rita do Sapucaí MG, cujos agentes são a
Incubadora de Empresas
(IME), que abriga empreendi-

mentos nascentes e inovadores, e o Condomínio de
Empresas (CME), que abriga
empresas de maior porte,
tanto aquelas que tenham
sido graduadas em incubadoras ou outras que desejem
contar com o apoio do
município para o seu
desenvolvimento. O programa tem os seguintes objetivos: Apoiar a criação de
empreendimentos e aumentar a chance de sucesso de
projetos inovadores;
Contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico e
tecnológico do país, através
da criação de novas empresas
de base tecnológica;
Colaborar no desenvolvimento e consolidação dos
negócios; Capacitar empreendedores; Incentivar o
empreendedorismo local e
regional; Reduzir o risco de
mortalidade das empresas;
Através dos processos de
incubação de empresas
desenvolvidos pelo Prointec
em Santa Rita do Sapucaí, os
diversos tipos de projetos dos
empreendedores se tornam
realidade. Este incentivo traz
novas oportunidades para a
cidade, através de novas
empresas, que geram
produtos, empregos, renda,
impostos, consumo, etc.,
formando assim um ciclo
virtuoso para a economia
local.
Os prossionais visitaram
também o Parque Cientíco e
Tecnológico da UNIFEI Universidade Federal de
Itajubá/MG, onde está

instalada a INCIT - Incubadora
de Empresas de Base
Tecnológica de Itajubá, uma
estrutura de apoio à geração e
consolidação de empresas de
excelência na área tecnológica. Um projeto que tem por
objetivo ser um importante
elemento de desenvolvimento
econômico e cientíco da
região. Além de gerar
riquezas para a comunidade
local, o parque tem como
propósito ampliar a cultura da
inovação e do empreendedorismo.
A missão visitou também
o BH-TEC - Parque tecnológico
de Belo Horizonte. Trata-se de
um condomínio que irá
abrigar atividades de pesquisa
e desenvolvimento voltadas
para acelerar as atividades de
inovação tecnológica nas
empresas. Desta forma,
residirão no BH-TEC empreendimentos tais como:
Empresas dedicadas a
investigar e produzir novas
tecnologias; Centros públicos
e privados de Pesquisa &
Desenvolvimento; Serviços de
apoio às atividades tecnológicas. O principal objetivo do
BH-TEC é contribuir para a
construção de iniciativas
estruturantes que promovam
a organização inovadora da
sociedade local, para o
desenvolvimento regional e o
planejamento urbano, através
da disseminação do conhecimento. Neste sentido, o BHTEC irá estreitar os laços da
universidade e centros de
pesquisa com o setor
produtivo empresarial,
através do desenvolvimento
de um sistema local de
inovação, institucionalizando
a articulação entre a pesquisa
da universidade e as atividades de desenvolvimento de
produtos e processos nas
empresas de base tecnológica, buscando inovações e
gerando benefícios para a
sociedade.
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Psicologia Funorte/Fasi
assina convênio no I Seminário
de Trabalhadores SUAS

Ocorreu no último dia 10, o I
Seminário dos Trabalhadores do SUAS,
com Ênfase na Atuação do Psicólogo na
Rede Socioassistencial. O evento aconteceu no Centro de Convenções de Pirapora
e foi realizado pela Prefeitura Municipal
da cidade através da SEFAM (Secretaria
M u n i c i p a l d a Fa m í l i a e Po l í t i c a s
Sociais/CREAS ( Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social).
Na oportunidade, a coordenadora do
curso de Psicologia da Fasi, Mônica Alves
Rocha de Carvalho, assinou convênio
com a Secretaria da Assistência Social,
representada no evento por Carla Valéria
Soares Vita, secretária Municipal da
Família e Políticas Sociais.
A professora Jaciany Soares Seram,
que é docente da Funorte/Fasi ministrou
palestra falando da história do surgimento da Psicologia enquanto ciência e a
inclusão deste saber no campo social,
mas especicamente no SUAS. Abordou
ainda o cotidiano técnico da atuação do
Psicólogo e suas atribuições prossionais.
Estiveram presentes no evento Carla
Valéria Soares Vita, que é Secretária
Municipal da Família e Políticas Sociais,
Jacyranna de Siqueira Oliveira Correia,
que é Diretora CREAS, Clarissa Lino da
Silva, psicóloga PAEFI e coordenadora do
Fórum Regional dos Trabalhadores do
SUAS.
Ainda dentro do evento, Aurora
Maria de Morais, que é psicóloga e
docente no curso de Psicologia Fasi, esteve rmando convênio com um laboratório do município e realizando visita técnica no laboratório Bioanálise, onde também acontece estágio obrigatório em
Análise Institucional, supervisionado por
ela.
Os municípios presentes foram:
Pirapora, Montes Claros, Várzea da
Palma, Buritizeiro, Ibiaí, Jequitaí, Claro
dos Poções e Lassance.
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Alunos de Nutrição organizam evento para
comemorar Dia Mundial da Alimentação Saudável
à alimentação saudável, de qualidade, em quantidade suciente e de
modo permanente.

Acadêmicas do 8° período de
Nutrição Funorte/Fasi, Nice Ariela e
Flaviane em parceria com empresa
alimentícia SAPORE, unidade da
Nestlé em Montes Claros e supervisionados pela professora Éryka
Jovânia realizaram o Dia Mundial da
Alimentação Saudável no último dia
31, para colaboradores da Nestlé.
O objetivo desse evento foi alertar e conscientizar as pessoas para a
importância de uma alimentação
saudável, tendo em vista que em
todo o mundo, cerca de 800 milhões
de pessoas vivem atualmente, em
situação de insegurança alimentar.
Isso signica que elas não têm acesso

O evento faz parte do Estágio
Supervisionado em Unidades de
Alimentação e Nutrição (UAN), que
tem uma carga horária total de 260
horas, sendo 230 práticas e 30 teóricas. Neste sentido, as empresas alimentícias de médio a grande porte
da cidade, conveniadas com a
Faculdade Unidas do Norte de Minas
recebem regularmente os alunos
durante a realização do período da
atividade.
O objetivo do estágio é proporcionar ao aluno o contato com a área,
conduzindo a aplicação prática dos
conhecimentos teóricos adquiridos
durante o curso, além de desenvolver no estagiário o espírito de equipe
e liderança participativa, aspectos
relevantes nos relacionamentos
interpessoais com cheas, funcionários e clientes em uma Unidade de
Alimentação e Nutrição.

Faculdade Promove Janaúba realiza
III Seminário de práticas pedagógicas
debate acadêmico acerca de temas
relevantes para os acadêmicos e, também, indicados pelo corpo docente”, arma o coordenador do curso
de geograa, Andrey Lopes.

Nos dias 07 e 08 de novembro, a
Faculdade Promove Janaúba realiza
o III Seminário de Práticas
Pedagógicas. Podem participar estudantes da instituição e interessados
no assunto.
O III Seminário de Práticas
Pedagógicas tem como tema:
Aprender a conhecer, aprender a
fazer. Este tema faz parte do cronograma de atividades da instituição.
“Todo semestre realizamos um evento em vistas a promover o amplo

Esse evento tem o intuito de
fomentar a prática pedagógica, trazendo aos acadêmicos e professores
com formação para apresentar em
forma de ocinas as múltiplas possibilidades do trabalho em sala de
aula.
A palestra de abertura ocorrerá
às 19h30, no auditório da Faculdade
Promove Janaúba, com a professora
Késia Tavares Celestino.
As inscrições podem ser feitas na
Faculdade Promove Janaúba. O valor
do investimento é de R$ 10,00 para
estudantes da instituição e R$ 15,00
público externo, com certicado de
10 horas.
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