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Fonoaudiologia faz campanha
de prevenção à Surdez

Siga a Funorte
no Facebook

www.facebook.com/funorte

ASemana
Soebras realiza
capacitação de
funcionários

O Setor de Recursos Humanos - RH da
Soebras promoveu curso de capacitação para
funcionários que trabalham com atendimento
ao público. O acontecimento foi no campus
Fasi, no sábado dia 7, e contou com palestras
ministradas por alunos do 5° período de
Psicologia Funorte.
O início do curso começou com uma dinâmica “quebra gelo”, a acadêmica Laena Eli deixou os colaboradores da Soebras mais descontraídos para darem início aos trabalhos da
manhã. Logo em seguida as acadêmicas
Leonara e Núria ministraram palestra sobre
motivação e autoconhecimento.
As acadêmicas Camila eAmanda ministraram curso sobre treinamento e atendimento,
dando exemplos de situações do dia a dia. Ao
nal foi aplicado um formulário para avaliação
do curso, desenvolvimento pessoal e prossional. Nele, os funcionários da Soebras puderam dar sugestões e opiniões.
O objetivo do formulário, segundo os acadêmicos, é buscar informações para próximos
treinamentos e adequações necessárias às
ações planejadas.
De acordo com Danilo Duarte, que trabalha no atendimento bibliotecário da
Funorte/Fasi, o treinamento é importante para
socializar conhecimento e trabalhar questões
fundamentais como coerência, ética e respeito. Para ele é importante melhorar a produtividade das pessoas para que realizem seus trabalhos com qualidade e abram sua mente para
o novo, para a criatividade e eciência nas suas
atividades. "Treinar com coerência é uma tarefa de muito valor e gera ótimos resultados", nalizou.
Os treinamentos para funcionários da
Rede Soebras acontecem desde o 1° semestre deste ano. Eles são frutos de uma parceria
do RH e alunos do 5° período de Psicologia,
sob a coordenação de Leila Silveira, psicóloga
e coordenadora do curso Psicologia da
Funorte. O gestor de RH Soebras Plataforma
Norte, Cleriston Lopes, também supervisionou
e coordenou todas as atividades. Ele informou
que os treinamentos terão continuidade em
2014.
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Estudantes de Estética e Cosmética
apresentam trabalhos cientícos na FASI

Sob a coordenação do professor
Cássio Dantas, acadêmicas do 1º e 3º
períodos de Estética e Cosmética da
Funorte/Fasi apresentaram uma série
de trabalhos no II Seminário de
Iniciação Cientíca.
O evento, realizado no dia 2, no
campus Fasi, contou ainda com exposição de resumos e temas livres e apre-
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sentação de pôsters.
Segundo Cássio Dantas, que
ministra a disciplina de Metodologia
Cientíca na instituição, o evento objetivou despertar nas estudantes o interesse pela produção cientíca, e ao
mesmo tempo fazer a exposição das
produções realizadas durante o
semestre.
Entre os temas pesquisados, foram
destaque: Substâncias cosméticas e
saúde; Prevenção para pré-diabético,
Estrias na gravidez, Vitiligo e Emoções;
Características epidemiológicas das
onicomicoses; Acne e seus tratamentos; Vaidade feminina e o mercado da
beleza; Formol em alisamento capilar;
Queda de cabelo em mulheres.

Funorte abre inscrições para o
Processo Seletivo Educacional

Estão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo Educacional – PSE
das Faculdades Funorte/FASI. As
aulas começam no primeiro semestre
de 2014.
O PSE é o vestibular agendado da
Funorte/FASI, no qual o candidato
pode marcar a melhor data para fazer a
prova. Os cursos que estão disponíveis
são: Biomedicina integral e noturno,
Educação Física – Licenciatura
Noturno, Educação Física –
Bacharelado noturno, Enfermagem
integral e noturno, Engenharia
Biomédica – Matutino, Engenharia de

Alimentos – Noturno, Farmácia
Integral, Geograa, História,
Jornalismo, Letras Noturno, Nutrição
integral e noturno, Pedagogia Noturno,
Serviço Social, Gastronomia vespertino e noturno, Farmácia integral e noturno, Fisioterapia integral, Ciências
Biológicas, Estética e Cosmética matutino e noturno, Fonoaudiologia.
As inscrições são feitas somente
nas unidades com as coordenadoras
pedagógicas: campus JK (Leila), campus São Norberto (Anari), campus São
Luís (Silvana), campus Fasi (Alessandra – Coepe).

Colégio Indyu forma alunos do ensino médio e fundamental

Nos dias 3 e 4 de Dezembro, no
Auditório Gabriel Borges na Funorte
Campus São Norberto, foram realizadas as formaturas do 3° e 9 ° ano do
Colégio Indyu, respectivamente.
Na solenidade do dia 3, houve
homenagens e discursos. Ao nal do
evento, a diretora Karina Almeida citou
nomes de vários alunos aprovados em
vestibulares diversos, inclusive com

obtenção de 1° lugar.
No segundo dia, a emoção tomou
conta dos participantes após alunos do
9° ano prestarem homenagens e fazerem discursos. Após a solenidade, convidados participaram de uma confraternização no espaço de festas
Palladium, reunindo pais, alunos e professores.

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 29• 13.12.2013

Acadêmicos orientam
população a cuidar da audição

Acadêmicos do curso de
Fonoaudiologia da Funorte/Fasi aderiram a campanha nacional de prevenção e combate à surdez, realizada no
mês de novembro, e zeram uma série
de atividades para promover a saúde
auditiva.
De 21 a 23 de novembro eles organizaram as seguintes atividades:
palestra com a otorrinolaringologista,
doutora Aline Crisóstomo Fernandes,
que falou sobre prevenção da surdez.
O evento foi realizado na Fasi e contou
ainda com a participação do coral do
curso de Fonoaudiologia da
Funorte/Fasi. No dia 22, acadêmicos
do curso proferiram palestras em várias escolas em Montes Claros, sobre a
prevenção e combate à surdez.
O evento foi encerrado no dia 23,
com uma ação educativa. Os estudantes desenvolveram junto à população:
inspeção otoscópica, orientação, distribuição de folders educativos, encaminhamentos e divulgação da
Fonoaudiologia.
Juntamente com o coordenador do
curso Jadson Rabelo Assis e professores, os acadêmicos atenderam cerca
de duas mil pessoas na praça Doutor
Carlos, no centro de Montes Claros.
Munidos de aparelhos especializados, os estudantes consultaram
jovens, adultos e idosos; aplicaram
questionário para identicação de
características que indicava algum problema (saber se é preciso aumentar o
volume da TV ou rádio mais do que os
outros normalmente ouvem? Ouve um
zumbido com freqüência?). Em seguida, o paciente era encaminhado para a
clínica especializada para realização
de exames.
Segundo coordenador Jadson,
dados estatísticos apontam que no
Brasil, 3 a 5 crianças em 1000 nascem
surdas; 50 a 75% das deciências audi-

tivas são passíveis de serem suspeitas
no berçário através da triagem auditiva, conhecida como teste da orelhinha.
Assis lembrou ainda que a campanha
auxilia a conscientização da população.
A dona de casa, Maria Stela Souza,
de 66 anos, parou no estande da
Fonoaudiologia, montado na Praça,
para ser examinada. A idosa queixava
de zoeira e zumbido no ouvido. Como
ela apresentava sintomas de perda de
surdez, ela foi submetida a exame de
inspeção otoscópica e encaminhada a
clínica para tratamento.
De acordo com Keila Bach, professora de audiologia, assim que é detectado algum paciente com suspeita de
problema auditivo, ele é encaminhado
para a clínica 100% SUS, a SASA –
Serviço de Atendimento à Saúde
Auditiva. A clínica ca na rua Santa
Maria, nº 86.
Prossão - A fonoaudiologia estuda
a Comunicação Humana e seus distúrbios. Trabalho com terapia (habilitação
e reabilitação) e aperfeiçoamento da
função auditiva e vestibular, da linguagem oral e escrita, da voz, da uência,
da articulação da fala e dos sistemas
miofuncional, orofacial, cervical e de
deglutição. Em Montes Claros, o curso
é oferecido na Funorte/Fasi e tem duração de 5 anos.

Coordenador de Fonoaudiologia Jadson,
professora Keila e a dona de casa Maria Stela
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Estudantes de Nutrição
participam de ação social
do projeto SISVAN

Alunos do 7° período do curso de
Nutrição da Funorte/Fasi participaram
no dia 06, de uma atividade no espaço
de Estratégia Saúde da Família – ESF,
do bairro Vila Telma. O evento faz parte
do projeto de Extensão do Curso de
Nutrição, cujo título é "Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional"
(SISVAN), coordenado pela professora
doutora Lucinéia de Pinho. O projeto
busca atender crianças menores de
cinco anos.
O objetivo do projeto é implementar
e avaliar a cobertura do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN) para crianças menores de
cinco anos no município.
No ESF Vila Telma foi realizada a "Chamada Nutricional" para crianças, visando coletar dados de peso e altura
dessa população. Esses dados serão
posteriormente lançados no Sistema
de Vigilância Alimentar e Nutricional
(SISVAN), com o propósito de identicar o diagnóstico nutricional de populações e fornecer dados para avaliação
de políticas em saúde e nutrição, subsidiando formulações e avaliações de
programas e intervenções na área.
Durante o evento foram distribuídos
brinquedos para as crianças que participaram da atividade de coleta de
dados antropométricos.
Para Lucinéia Pinho este tipo de
intervenção social é fundamental, “A
atividade de extensão universitária possibilita a formação do prossional cidadão e permite a integração do acadêmico com a população. Na oportunidade os acadêmicos vivenciaram uma
experiência na área de Nutrição e identicaram as demandas da população
assistida, de modo a complementar o
seu conhecimento, além de contribuir
para mudanças na realidade local”.

ana
ASemGastronomia
realiza
festa com dança e
comidas típicas do Havaí
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Psicologia Funorte/Fasi mostra a
importância do estágio em Seminário
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Veja algumas das paródias apresentadas no evento:
PARÓDIA DO APARELHO
RESPIRATÓRIO
MÚSICA: CASINHA DE SAPÊ
ADAPTAÇÃO: HOSANA

Na última quinta-feira, dia 5, no Sitio Vichi
Maria, estudantes do 4° período noturno do
curso de Gastronomia Funorte realizaram a
“Festa Havaiana” com decoração temática,
cardápio havaiano e muitas surpresas como
apresentação de dança típica do Havaí.
Foram servidas Salada tropical de bacalhau, peixe assado na folha de bananeira,
costelinha suína com geléia de abacaxi,
diversicados drinks, sobremesas como o
Naked Cake e muitos outros.
A turma que realizou o evento é a 1°
turma de Gastronomia Funorte, que desde o
1° período vem realizando diversos eventos
culinários, divulgando o curso e colocando
em prática tudo que vem aprendendo ao
longo dos semestres.

Renovação de matrícula
com benefícios segue
até o dia 20

A renovação de matrícula com direito
aos benefícios da mensalidade acontece
até o dia 20 de dezembro, e pode ser realizada no SAE das unidades, ou online através
do Virtual Class.
No período de 21 de dezembro a 18 de
janeiro, a renovação poderá ser realizada,
porém, sem os benefícios.
Qualquer dúvida, procure o SAE de uma
das unidades da Funorte: campus JK, campus Fasi, campus São Luís ou campus São
Norberto.

A coordenação e acadêmicos do
curso de Psicologia Da Funorte/Fasi
promoveram no dia 10, o XI Seminário
Interdisciplinar de Estágios Básicos e a
III Mostra de Estágios Especícos. O
Objetivo do evento foi apresentar todas
as atividades realizadas nos estágios
básicos e especícos realizados ao
longo do semestre pelos acadêmicos.
Os professores do curso também
participaram, uma vez que foram responsáveis por avaliar os trabalhos apresentados. De relevância signicativa, o
evento é a ultima atividade do semestre
antes das férias.
A abertura do Seminário contou
com a participação do cantor Marcos
Paracatu que, além de apresentar clássicos da Música Popular Brasileira, cantou o Hino Nacional Brasileiro. Em
seguida, os acadêmicos do primeiro
período zeram diversas manifestações artísticas, cantando paródias de
músicas de sucesso e adaptando-as
para o conteúdo das disciplinas ministradas durante o curso de Psicologia.
Para a coordenadora do curso,
Leila Silveira, o Seminário é fundamental para o curso, tendo em vista que alia
os trabalhos realizados durante todo o
período. “Este é um momento ímpar
para o semestre no qual todos os acadêmicos mostram a vivência experimentada nos estágios básicos e especícos. Até os estudantes do primeiro
período interagem e apresentam projetos de pesquisa e trabalhos”, diz.
“O Seminário e a Mostra representam
algo verdadeiro, pois através da experiência dos acadêmicos é comprovada
a conexão entre a teoria e a prática, e a
importância do estágio para observação e desempenho da função do psicólogo no mercado de trabalho e para a
sociedade”, arma Leila.
Para a acadêmica do décimo período, Maria Elza Soares, esses momentos são únicos. “Através dos estágios
construímos um conhecimento inigualável. Além disso, aprendemos que ao
atendermos um paciente devemos têlo com alguém singular, um indivíduo
que precisa da nossa atenção”, fala.
Os estágios foram realizados em
diversos locais da cidade como CRAS,
CREAS, clínicas, dentre outros, além
de atender a crianças, adolescentes e
idosos.

O ar entra primeiro pela cavidade
nasal
E tudo isso é tão normal
Depois vai para a faringe
Onde tem a bifurcação
Que leva o ar para a laringe
E ele vai então para a traqueia
Onde terá a divisão
Brônquios principais, direito, esquerdo,
Que bifurcará, tenho certeza,
Onde tem os brônquios segmentares...
E os alvéolos...
Os alvéolos...
PARÓDIA DOS OSSOS
MÚSICA: THRILLER
ADAPTAÇÃO: VANESSA E GLEICE
É meia noite um esqueleto estava no
escuro, a luz da lua.
Vemos algo que brilhou mais forte
Então assim, bateu um medo e sobe
um arrepio, são ossos sim...
É só fechar os olhos e dançar, e dançar...
A gente pira, pira a noite,
Eu sei que é difícil decorar, todos os
ossos
A gente pira, pira a noite,
Balance o esqueleto levantando o
rádio e a ulna, ulnaaaaa
Deslizando o calcâneo e forçando o
metacarpo, movimentando as costelas,
As cervicais e as sacrais, e as sacraaaais
Envolva os seus ossos nesta dança
venha pra cá
Estude, estude sem paraaaaaaar
A gente pira, pira a noite,
Eu sei que é difícil decorar, todos os
ossos
A gente pira, pira a noite,
Balance o esqueleto levantando o
rádio e a ulna, ulnaaaaa
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