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SPA ESCOLA
SAÚDE E BEM-ESTAR

Funorte ganha SPA Escola
no campus Amazonas

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Coordenadora do Curso de
Farmácia é Eleita Conselheira
Regional de Minas Gerais
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Aberto período de Transferência
Interna e Externa da Funorte
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Transferência Externa: R$ 50,00
Transferência Interna entre cursos: R$ 40,00
Transferência Interna entre turnos: R$ 15,00
Obtenção de novo título: R$ 50,00

Em sessão solene, realizada nesta sexta,
29, em Belo Horizonte, na sede do Conselho
Regional de Farmácia, Cleia Maria Almeida
Prado, que é coordenadora do curso de
Farmácia da Funorte, assumirá o cargo de
Conselheira no Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais.
Após um disputado processo eleitoral, que
envolveu todo o estado de Minas Gerais, Cleia
foi eleita pelos farmacêuticos inscritos no
Conselho Regional, com 3533 votos. Para ela,
esta vitória é uma grande conquista para o
Norte de Minas, que nunca possuiu um representante na região, apesar de ter muitos estabelecimentos farmacêuticos. Dentro dessa
nova perspectiva, ela acredita que agora é a
oportunidade de inovar e defender os serviços
farmacêuticos a serviço da população norte
mineira. Cleia acredita também na possibilidade de fortalecer a valorização do proﬁssional
farmacêutico no contexto da sua atuação na
área da saúde e ainda intensiﬁcar a qualidade
da formação dos futuros farmacêuticos em
Minas Gerais e em Montes Claros, onde ela
atua como coordenadora do curso de
Farmácia da Funorte.

O período de Transferência Interna
e Externa para os cursos de graduação
da Funorte/Fasi está aberto até o dia 30
de dezembro.
No processo de Transferência
Externa, os alunos de outras IES (Instituições de Ensino Superior) que desejarem ingressar em qualquer um dos
cursos oferecidos nas instituições da
Rede Soebras deverão apresentar os
seguintes documentos: histórico,
matriz, plano de curso, declaração de
ENADE, declaração de vinculo com
atual IES e pagamento da taxa de 50
reais.
Para o processo de Transferência
Interna entre cursos (que consiste na
migração de acadêmicos entre os próprios cursos da Funorte/Fasi) é preciso
apenas preencher um requerimento
especíﬁco emitido junto ao SAE e efetuar o pagamento da taxa de 40 reais.

Já para a Transferência Interna entre
turnos (processo de migração entre os
turnos do mesmo curso e mesma instituição), é necessária a seguinte documentação: requerimento especíﬁco
emitido junto ao SAE, pagamento da
taxa de 15 reais e documentação que
justiﬁque a necessidade da troca de
turno.
Para obtenção de novo título (processo realizado para candidatos que já
tenham concluído um curso superior e
desejam ingressar em um novo curso)
os documentação necessários são:
requerimento especíﬁco, cópia do histórico, matriz, plano de curso, cópia de
diploma e o pagamento da taxa de 50
reais.
Mais informações pelo telefone:
2101-9285 ou pelo e-mail secretaria@funorte.edu.br.

Curso de Educação Física Funorte leva
esporte e Lazer à cidades da região

Funorte recepciona
acadêmicos no ENADE
Mais de 20 equipes participaram do
1° torneio de Futsal na cidade de
Buenópolis, nos últimos dias 23 e 24. O
evento foi promovido pelos acadêmicos do 3° período de Educação Física
Funorte, dentro da disciplina “Eventos
e Marketing”, do professor mestre
Wellington Danilo.
Participaram atletas das categorias
adulto e juvenil, masculino e feminino.
O torneio contou com também com as

presenças de várias autoridades do
município de Buenópolis como o prefeito, José Alves, que além de ser um dos
apoiadores do evento discursou em
agradecimento aos acadêmicos idealizadores do evento, que através da
Funorte levaram o esporte à população
de Buenópolis.
o acadêmico Guilherme Siqueira
revelou que: "o evento foi de grande
importância, pois além de divulgar o
curso de Educação Física da Funorte,
proporcionou momentos de lazer à
população que se sentiu acolhida a
todo instante pela equipe do evento".
Durante todo o torneio, foram arrecadados alimentos não perecíveis que
foram doados ao grupo de Preces da
cidade.
A equipe vencedora do torneio foi a
“Buenópolis Futsal”. O artilheiro do torneio foi o atleta André, da equipe “Os
Humildes”. Também foi eleito o atleta
“Bola Murcha”, Leilomar.

Cerca de 650 estudantes da Funorte/Fasi
participaram do ENADE, no último domingo,
24. AAssessoria de Comunicação e Marketing
da Funorte, juntamente com a Diretoria
Acadêmica, organizou a recepção dos acadêmicos que receberam kit com água, lápis, borracha, caneta e uma pulseirinha.
Coordenadores de curso, diretores e gestores também estiveram no stand, que foi montado em frente a faculdade Fasi, no bairro
Ibituruna.

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Marketing - Coordenadora: Lucilene Porto | Diagramação: Wesley Grilo
Estagiários: Christine Antonini, Samuel Carneiro | Equipe: Bhaúdy Reis, Francielle Borges, Léo Queiroz.

02

Informe SOEBRAS • Semanal • Ano I • nº 27• 29.11.2013

SPA Escola desenvolverá atividades
do Curso de Estética e Cosmética

Foi inaugurado no campus
Funorte Amazonas o SPA Escola,
espaço voltado para desenvolver
atividades do curso de Estética e
Cosmética, integrando a proposta
pedagógica multidisciplinar do
Campus Amazonas às práticas de
ensino, pesquisa e extensão.
Estiveram presentes professores do curso, gestores, acadêmicos, convidados e a presidente da
Rede Soebras Raquel Muniz que
discursou abrindo o evento e falando um pouco da implantação do
curso e dos caminhos até hoje percorridos.
Logo em seguida, cinco acadêmicas produzidas pelos professores Kelson e Wallace ﬁzeram um
rápido desﬁle abrilhantando a noite
do evento.
A presidente da Rede Soebras,
Raquel Muniz, cortou a ﬁta que
dava acesso ao SPA Escola e juntamente com os convidados adentraram ao local. Conheceram os
vários ambientes projetados para
atender a toda a população nos serviços de drenagem linfática (massagem redutora); Estética facial e

corporal (tratamento de acne,
banho de lua, limpeza de pele, argiloterapia, depilação, peeling);
Colorimetria (tratamento capilarceborréia, dermatite); Podologia
(reﬂexologia podal); Tricologia capilar (estudo dos cabelos);
Maquiagem; Penteado; Visagismo
e Design de sobrancelha.
Os convidados receberam ainda,
uma lembrancinha do SPA Escola
que foi um aromatizador de ambiente.
O curso de Gastronomia, através dos acadêmicos do 2° período
Guilherme, Raquel e Fernanda serviram a todos os convidados sucos
preparados com variadas frutas da
estação.
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Funorte apresenta novo
ciclo de Liga Acadêmica

A comunidade acadêmica das
Faculdades Unidas do Norte de Minas Funorte e Faculdades Integradas Pitágoras
se uniram para apresentar o novo Ciclo da
Liga Acadêmica Norte Mineira de Doenças
Infecto-parasitárias e Tropicais (LANDOT).
O evento que aconteceu no dia 18, ás
19:30 horas, no auditório da FASI foi organizado em formato de aula inaugural, onde
médicos e acadêmicos abordaram como
tema principal: “A Dengue e seus aspectos
epidemiológicos nos dias atuais”
Estiveram presentes no evento a Diretora
Geral da Rede Soebras e Chefe de
Gabinete do Governo Municipal Tânia
Raquel de Queiroz Muniz, o Coordenador
do Centro de Zoonoses Sr. Edvaldo Freitas,
o Coordenador da LANDOT, Jonathan
Damon, a Gestora do Campus
Funorte/FASI, Sabrina Gonçalves, além
dos membros da liga aprovados no processo seletivo 2013/2014.
O evento foi aberto pelo Presidente
Fundador da LANDOT e Presidente do
Diretório Central dos Estudantes
SOEBRAS – Plataforma Norte, Ronneo
Lúcio Silva Rodrigues, acadêmico do 10º
período de Medicina FUNORTE, seguido
do Presidente Adjunto, Rafael Dourado
Borges, acadêmico do 3º período de
Medicina da FIPMOC. Discursaram em
seguida as autoridades presentes, em especial, Raquel Muniz que, ﬁrmou seu apoio as
atividades da Liga, juntamente com a
Secretaria de Saúde e Centro de Zoonoses.
A LANDOT funcionará com apoio conjunto Funorte e Faculdades Integradas
Pitágoras. Segundo o Presidente
Fundador, Ronneo Lúcio Silva Rodrigues:
“Percebe-se com isso, que as Ligas
Acadêmicas vêm se tornando importantes
elementos na construção do saber do estudante de medicina. Elas não têm, contudo,
por objetivo uma superespecialização precoce dos acadêmicos, mas obedece a
demanda tanto dos estudantes como da
população local, onde os acadêmicos
podem atuar em campanhas de saúde
pública, na conscientização da população e
no treinamento de estudantes e proﬁssionais de saúde, com o objetivo de prevenir
ou tratar precocemente diversas doenças
relacionadas direta ou indiretamente à especialidade em questão. Diante do exposto,
conclui-se que as Ligas Acadêmicas podem
desempenhar um papel benéﬁco e marcante na formação médica, contribuindo para a
construção de um proﬁssional mais completo e dinâmico, mais humano, ético, reﬂexivo e crítico, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania”,
diz.

ASemana
Clínica Cemed da Funorte
faz três mil atendimentos

AClínica de Especialidades Médicas
da Funorte - Cemed, que é um internato
médico onde os acadêmicos fazem préatendimentos supervisionados por
docentes, realizou no segundo semestre de 2013 cerca de três mil atendimentos gratuitos à população.
O agendamento é feito mensalmente e o requisito necessário é o encaminhamento médico. Os atendimentos
oferecidos são: cardiologia, endocrinologia, neurologia, gastroenterologia, reumatologia, ginecologia, pediatria, mastologia, nutricionista e outros.
O funcionamento da clínica vai até o
dia 20 de dezembro, e retorna no dia 15
de janeiro, respeitando o recesso escolar dos acadêmicos.
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Rede Soebras abre vagas para professor orientador

A Rede Soebras informa aos seus
docentes que a partir da nova conﬁguração dos Centros de Pesquisa (antigo
NTCC), está aberto o edital de contratação para novos orientadores. O objetivo
é compor o corpo docente dos Centros
de Pesquisas (CP) das unidades Fasi,
Funorte, São Luis, e São Norberto.
Para a submissão à vaga é solicitado os seguintes requisitos: que o professor seja Mestre (ou com mestrado
em curso), ter disponibilidade para atuação presencial de 10 horas em um, ou
mais, CP (que devem se dar fora do
horário de aulas das turmas orientadas;
de segunda a sábado).
Além disso, deve possuir experiência como orientador de projetos de pesquisa e ter disponibilidade e interesse
para orientação de acadêmicos em sua
área e/ou fora de seu campo de formação.
A contratação tem validade de 1
ano, prorrogável, considerando o acompanhamento de até vinte projetos de
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.
As atividades contemplam: orientação dos trabalhos de acadêmicos, pres-

tar informações para orientações de trabalhos de acadêmicos que buscarem o
CP, organizar reuniões quinzenais (em
dia e horário a serem deﬁnido pelo coordenador do CP). Além disso, deve-se
organizar a documentação do trabalho
orientado (Apêndices A e B), atender às
bancas de TCC (programação agendada com antecedência) e atender ao funcionamento do CP (domínio das normas
e prazos das atividades do CP – manual, apêndices, prazos e datas de submissões).
Para a candidatura à vaga, solicitase encaminhamento das seguintes
informações ao email da Gestora dos
Centros de Pesquisas (Professora
Doutora Kimberly Marie Jones - kimberly.jones@funorte.edu.br) até as
23:59 do dia 08 de dezembro:
·Currículo lattes atualizado.
·Carta de interesse (considerando
trajetória de carreira na pesquisa; dias e
horários da disponibilidade, apresentação de pelo menos três linhas de pesquisa – considerar linhas amplas e que
atendam as diversas áreas de formação, biológicas, exatas e humanas).
O resultado das avaliações será
divulgado para os emails dos candidatos até o dia 16 de dezembro, considerando que a contratação se dará a partir
de 03 de fevereiro de 2014.

Jornada de Odonto discute novas tecnologias

Em 2013, a Funorte outorga o grau
de sua sexta turma de Medicina, “Carlos
Rafael Lima Monção”, totalizando 300
médicos formados, desde a abertura do
curso Médico. A colação de grau será no
próximo dia 19 de dezembro, no Max
Min Clube.
A Cemed ﬁca na rua Dom João
Pimenta, nº 921, Centro. O telefone para
contato é o 3216-9683.
Clínica Cemed realiza três mil atendimentos em seis meses.

Eliana Fonseca Ribas e o marido Denisar de Araújo ao lado de Ruy e Raquel Muniz

Na última sexta, 22 de Novembro,
no auditório da ABO, aconteceu a solenidade de abertura da VI Jornada de
Odontologia em comemoração aos 10
anos do curso de Odontologia da
Funorte.
Durante a solenidade, foram homenageados dois antigos professores
sendo eles: o professor Denisar de
Araujo Fonseca e o professor Walison
Arthuso de Vaconcelos. Os docentes
receberam uma placa em reconhecimento aos serviços prestados ao curso
de Odontologia da Funorte.
De acordo com o coordenador do
curso de Odontologia da Funorte, Altair
Moura, o professor Walison plantou
uma semente de boas ações, sempre
ajudando com sua forma de trabalhar a

transformar pessoas na restauração
dentária, deixando um legado de professores seguidores da sua ﬁlosoﬁa.
Já o professor Denisar, explicou Altair,
trabalhou como docente do curso por
oito anos, contemplando os discentes
com ensinamentos diversiﬁcados e
modernos na formação clínica. "Ele
deixou uma equipe na área de prótese
preparada para exercitar com disposição e competência a transformação de
estudantes na habilitação oral", reforçou.
A solenidade foi encerrada com um
coquetel e os trabalhos continuaram no
sábado, 23, com palestras discutindo
as novas tecnologias da Odontologia,
baseadas em evidências cientíﬁcas na
era contemporânea.
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