Administração

Agronomia

Ciências Contábeis

FACTU no XXVI ENANGRAD
Acadêmico, egressa e professoras
da FACTU participam do XXVI
ENANGRAD, o maior evento da
graduação em Administração da
América Latina que aconteceu no
período de 25 a 27 de outubro, em
Foz do Iguaçu – Paraná.
A egressa do curso de Administração Vilma Darc de Miranda sob
orientação da professora Lidiane
Campos dos Santos teve seu trabalho intitulado “Economia Solidária
utilizada como ferramenta para o
Desenvolvimento Local: Estudo
de Caso”, aprovado e apresentado.
O acadêmico Wagner Martins da

Silva com a orientação da professora Michelle Lucas Cardoso
Balbino também teve seu trabalho
“Gestão Ambiental de Recursos
Hídricos localizados no entorno da
Autarquia de Serviço Municipal de
Saneamento Básico de Unaí-MG”
aprovado, apresentado e premiado
como o melhor artigo científico em
Gestão da Sustentabilidade. Também
foram realizadas visitas técnicas nos
pontos turísticos de Foz do Iguaçu
(Parque das Aves, Cataratas do
Iguaçu, Templo Budista, Mesquita
Islâmica e Usina Hidroelétrica de
Itaipu).
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Editorial
O Universitário apresenta as atividades acadêmicas
da FACTU referentes ao segundo semestre de 2015,
momento muito especial, já que a Faculdade de Ciências e
Tecnologia de Unaí - FACTU completou 18 anos de existência. A maioridade, comemorada em 26 de setembro, tem
sido marcada por um ano de homenagens a primeira
faculdade de Unaí – MG. A FACTU foi criada por meio
de um acordo entre o Governo do Estado, Município e a
Associação de Ensino e Pesquisa de Unaí. As atividades
letivas tiveram início em 16 de fevereiro de 1998, com o
curso de Ciências Contábeis, bacharelado, autorizado pela
Portaria do MEC nº 1.050/97 e publicado no Diário Oficial
da união de 26/09/1997.
A comunidade acadêmica da FACTU acreditando
na educação e na pesquisa socioeducacional como
ferramentas de transformação do social, não mediram
esforços para materializar diversos projetos, eventos e
pesquisas no decorrer do ano. Muitos eventos aconteceram no segundo semestre do corrente ano, tais como
Universidade Aberta e Dia da Responsabilidade Social
2015, momento de culminância de trabalhos socialmente
responsáveis, em prol da comunidade unaiense, além
da participação dos discentes e docentes em diversos
congressos nacionais e regionais, diversas atividades que
envolveram viagens e participação na apresentação de
pesquisas apresentadas em congressos.
A FACTU se preocupa com a formação dos discentes,
pois uma boa formação profissional não se restringe
apenas a conhecimentos técnicos, envolve também
formação humana, isto é uma formação que desperte no
discente o sentido da colaboração e solidariedade, para
que este seja capaz de construir com autonomia seus
conhecimentos, superando conflitos e propondo soluções,
aprendendo a refletir sobre seus valores morais e éticos
que conduzirão suas ações na sociedade da informação.
No horizonte de uma política editorial aberta às
diversas correntes de pensamento da comunidade
educacional, desejamos a todos uma ótima leitura e
aproveitamos para agradecer à comunidade unaiense e
de toda região a confiança depositada na FACTU ao longo
desses 18 anos.

Órgão de divulgação da FACTU - Faculdade
de Ciências e Tecnologia de Unaí
Mantida pela AEPU – Associação de
Ensino e Pesquisa de Unaí - MG
Rua Rio Preto, 422 – Centro
CEP: 38.610-000 – Unaí-MG
Telefax: (38) 3676-6222 / 3676-3490
Site: www.factu.br / E-mail: factu@factu.br
Diretor Presidente
FACTU/ AEPU
Adalberto Lucas Capanema
Diretor Acadêmico
FACTU
José Juliano Espíndula

FACTU realiza Universidade Aberta e
Dia da Responsabilidade Social 2015

A Faculdade de Ciências e Tecnologia
de Unaí (FACTU) vem desempenhando
um papel importante no desenvolvimento acadêmico do Noroeste Mineiro.
Sempre preocupada em realizar eventos
que busquem aprimorar o conhecimento de seus acadêmicos e oferecer
um ensino de qualidade. A FACTU
conta com uma equipe de professores
altamente capacitados, a instituição
realiza periodicamente palestras, cursos
e aplica diversas metodologias de
ensino que vão além do método convencional. De todos os eventos realizados
pela FACTU, a Universidade Aberta e
o Dia da Responsabilidade Social são
os maiores, tendo em vista que reúnem
diversas atividades envolvendo tanto
a comunidade acadêmica quanto a
população unaiense.
Abertura Oficial
Na abertura oficial da Universidade
Aberta da FACTU, realizada no dia 17
de setembro, o diretor geral da instituição, Adalberto Capanema, externou o
quanto é prazeroso chegar ao nono ano
de existência do evento. Adalberto disse
ainda que a FACTU preza pela prática
do ensino de qualidade, lembrou que
neste ano a instituição comemora 18
anos de existência e que a Universidade
Aberta e o Dia da Responsabilidade
Social 2015 fazem parte dos eventos
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FACTU, movimentando a instituição
com palestras que abordaram inúmeros
assuntos de diversas áreas, ministradas
pelo corpo docente da instituição. E na
sexta-feira, os acadêmicos da FACTU
puderam escolher entre 14 palestras,
atividades teatrais e cinema para participar do evento.

comemorativos de quase duas décadas
de história. A FACTU busca a cada
ano aprimorar seus ensinamentos e
estreitar os laços com a população do
Noroeste Mineiro. No evento, quem
também fez uso da palavra foi o novo
diretor acadêmico da faculdade, José
Juliano. Ele ressaltou que eventos como
o Dia da Responsabilidade Social são
realizados para que a FACTU coloque
cada vez mais profissionais capacitados
no mercado de trabalho e ofereça um
ensino superior de qualidade aos seus
acadêmicos. A abertura oficial contou
com uma Palestra Magna ministrada
pelo renomado palestrante José
Humberto Pereira, com o tema: “A vida
é o que queremos dela”.
Universidade Aberta
Intitulada como Universidade Aberta,
o subtema que fez parte do cronograma
da Semana da Responsabilidade Social
atraiu toda a comunidade acadêmica da

Dia da
Responsabilidade Social
O ponto alto do evento foi o Dia da
Responsabilidade Social, tendo em vista
que além de contar com a participação
de todos os universitários, professores
e colaboradores da FACTU, também
recebeu a população unaiense para
participar de diversas atividades como:
Aferição de Pressão Arterial e Medição
de Glicose; Avaliação e Orientação
Física; Orientação de Administração e
Contabilidade; Atendimento Jurídico;
Orientação Agrícola;
Exposições
Artísticas e Pedagógicas; Programa de
Educação Previdenciária; Mini Cursos
e Esportes para todas as idades; além
de ação social e momentos culturais e
esportivos ligados às questões básicas
da saúde. Quem participou do Dia de
Responsabilidade Social da FACTU
2015 doou, ganhou ou aprendeu algo,
e a instituição conseguiu atingir o
objetivo que foi o de promover o social
por meio da educação.

Órgãos institucionais de apoio as atividades acadêmicas

Certificações
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FACTU comemora 18 Anos de Educação
Superior em Unaí e Região

BREVES E FACTUAIS
Dia do Advogado

Desde 26 de setembro de 1997,
quando o MEC autorizou o funcionamento do curso de Ciências Contábeis
da FACTU, Unaí pôde contar com
mais um instrumento edificador de
sua história. Pioneira na Educação de
nível Superior, a FACTU, possibilitou
aos unaienses e ao povo do Noroeste
Mineiro a realização de um grande
sonho: a obtenção de um curso superior
de qualidade, em que seria possível, de
uma só vez, melhorar a condição de
vida e consolidar a realização pessoal.
Os instituidores da faculdade, dentre
eles a exímia pedagoga Maria José
Lucas Capanema, foram os responsáveis por este nobre feito educacional.
Destaca nestes fundadores o desejo
ardente em proporcionar um ensino
de qualidade, visando uma transformação gradual de todo ser humano e,
sobretudo, no que tange ao aspecto
ético, o ser humano por inteiro. Os
primeiros cursos ministrados foram
Ciências Contábeis, Tecnologia em
Processamento de Dados e Direito.

Hoje, a renomada instituição de
ensino, conta com sete cursos:
Administração, Agronomia, Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física,
Enfermagem e Pedagogia, todos voltados para o melhor desempenho social,
econômico e político de Unaí e região.
Não se tratando apenas de números,
mas, sobretudo de qualidade, já foram
graduados pela faculdade mais de mil
alunos. A faculdade completou 18 anos
de exercício educacional, não obstante,
mais do que esse tempo, existem
pessoas que investiram em educação,
proporcionando à Unaí e ao Noroeste
Mineiro a realização de muitos sonhos,
antes, considerados meras utopias.
No dia 25 de setembro, a direção da
instituição optou por comemorar com
os estudantes e colaboradores a data
festiva com um vídeo da história,
discurso do Diretor Geral, Adalberto
Capanema, e claro com os parabéns e
bolo para todos. A FACTU agradece
às famílias unaienses e de toda região
pela confiança em seus serviços.

FACTU participa do Festival de Pratos Típicos

Este ano a FACTU recebeu
mais uma vez o convite por parte
da organização para participar do
Festival de Pratos Típicos “Sabores
da Terra”, um delicioso evento que
abrilhanta e engrandece a Exposição
Agropecuária de Unaí. O festival é um

evento cultural e expressivo, que une
a sociedade unaiense para prestigiar a
maior agropecuária da região, além de
evidenciar e homenagear as matérias
primas produzidas no município. A
FACTU participou do evento servindo
a tradicional linguiça mineira caseira.

A coordenação do curso de Direito em comemoração ao dia do Advogado promoveu o
II Café Jurídico. O evento contou com a participação de dois palestrantes que trouxeram
para os acadêmicos conhecimentos necessários para um futuro promissor na profissão
que exercerão. Os temas abordados foram: “O Modelo Constitucional de Processo e o
NCPC: Apontamentos à Luz do Estado Democrático de Direito” e “O Direito à Saúde no
Ordenamento Jurídico Brasileiro”. O primeiro tema foi ministrado por Eduardo Rodrigues
dos Santos, Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e o
segundo ministrado por Simone Letícia Severo e Sousa, Doutora em Direito Público pela
PUC Minas.

Dia do Profissional de Educação Física

Na FACTU, os acadêmicos do curso de Educação Física foram recebidos, em seu dia,
no auditório da instituição pela coordenadora Graziela Simões e pelos professores. Os
acadêmicos e docentes assistiram à palestra Violência Escolar, que foi ministrada pelo
professor Diogo Acioli Lima, Doutor em Educação pela Universidade Católica de Brasília.

Dia do Administrador

No dia 09 de setembro, foi comemorado no auditório da Faculdade de Ciências e
Tecnologia de Unaí o Dia do Administrador. Foi promovido um momento de integração
entre os acadêmicos de todos os períodos, com o apoio da coordenadora do curso Lidiane
Campos dos Santos, dos professores Cláudia Machado, Vanderlei Peres, Eloi Castro, do
Diretor Acadêmico José Juliano Espíndula e do Diretor Geral Adalberto Capanema. O evento
proporcionou homenagens, depoimentos e muita alegria a todos.

Dia do Contador

Em comemoração ao Dia do Contador a coordenação do curso de Ciências Contábeis
realizou uma palestra com o professor Dr. Vidigal Fernandes Martins, Conselheiro do CRC/
MG e também membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis. A palestra intitulada
NORMAS INTERNACIONAIS DE AUDITORIA E CONTABILIDADE (IFRS): “O CONTADOR NOS DIAS
ATUAIS” aconteceu no dia 22 de outubro. O evento foi realizado no auditório da FACTU e
também contou com a participação de egressos do curso e contadores convidados.

Dia do Engenheiro Agronômo

O Engenheiro Agrônomo é o profissional com ampla formação, capaz de gerar e aplicar
técnicas agronômicas e conhecimentos científicos adequados a uma agricultura racional e
integrada à produção vegetal e animal. O agrônomo tem uma sólida formação humanística,
desenvolvendo consciência social, econômica, cultural e crítica das atividades pertinentes
ao seu campo profissional, orientando a comunidade onde está inserido e contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida do homem. O Dia do Engenheiro Agrônomo é comemorado
em 12 de outubro.
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Acadêmicos realizam
XI SEMANA AGRONÔMICA

A FACTU busca sempre realizar
eventos objetivando fortalecer o
conhecimento de seus acadêmicos.
Sendo assim, foi realizada entre os
dias 14 e 16 de outubro a 6ª Semana
Agronômica, que proporcionou aos
estudantes do curso de Agronomia
inúmeras palestras focadas em um
maior conhecimento teórico e prático
de seus estudantes. Os acadêmicos
tiveram a oportunidade de aprimorar
ainda mais seus conhecimentos em:
Gestão Ambiental e Hidrológica em

uma aula na Usina de Queimados, O
papel do CREA frente ao futuro profissional de Agronomia, Inseminação
Artificial, Hidroponia, Georreferenciamento de Áreas Agrícolas, Tecnologia
Voltadas à Mecanização Agrícola,
Agroindústria Familiar, Técnicas em
Vendas, Interpretação de Análise de
Solo e ainda participaram de uma mesa
redonda, com ex-alunos da FACTU,
que teve como tema: Tendências e
Tecnologia do Mercado do Profissional de Agronomia.

FACTU realiza Seminário sobre Empregabilidade
Escolher uma profissão em um
cenário de inúmeras possibilidades
tem causado angústia a muitos jovens.
Sensível a essa angústia, a Professora
Ma. Maria Aparecida de Oliveira,
coordenadora do curso de Pedagogia da FACTU, juntamente com os
dirigentes da Escola Estadual Virgílio
de Melo Franco e a Professora Ma.
Lidiane Campos dos Santos, coordenadora do curso de Administração da
FACTU, organizaram um Seminário
sobre Empregabilidade para os
estudantes do 3º Ano do Ensino Médio
daquela escola, em agosto do corrente
ano. A concretização do evento se deu

com a colaboração de estudantes e
ex-alunos da Escola Estadual Virgílio de Melo Franco, professores e
acadêmicos da FACTU e de pessoas
da sociedade civil. Atentos, os jovens
tiveram a oportunidade de pararem
um pouco e refletirem sobre a escolha
profissional.
“Eu não tive a oportunidade de
participar de um evento como esse
que vocês estão participando. Se
eu tivesse, teria sido muito mais
fácil escolher qual carreira seguir.”
Ressalta o estudante Filipe a respeito
da necessidade de se investir mais na
formação da juventude.

FACTU realiza VIII Jogos Intercursos
O curso de Educação Física da FACTU
promoveu entre os dias 15 e 30 de outubro o
VIII Jogos Intercursos. O evento aconteceu no
CIELC – Centro Integrado de Esportes, Lazer
e Cultura, e teve como objetivo promover a
integração entre acadêmicos, professores,
funcionários e ex-alunos da FACTU. Atualmente,
está em sua oitava edição, incluindo as modalidades de futsal masculino, voleibol masculino

e feminino, podendo participar estudantes
de todos os cursos, ex-alunos, professores e
funcionários da FACTU. O jogo em si além de
promover a socialização e a integração, serve
como meio de “Educar” as pessoas para o
“Bom Uso das Horas de Lazer”, evitando assim
a ociosidade, além de promover outros benefícios para a saúde, proporcionando melhoria na
qualidade de vida de quem o pratica.

Por onde andam nossos egressos?
Egressos do curso de Pedagogia:

Primeira instituição de ensino superior de Unaí, crítica, empreendedora e cidadã, colaborando, assim,
a FACTU (Faculdade de Ciências e Tecnologia de com o desenvolvimento sustentável na região de
Unaí), busca formar profissionais com competência Unaí e de outros tantos lugares para onde vão os que
técnica e responsabilidade social, tendo como missão aqui estudaram.
produzir e difundir conhecimentos, promovendo a
O Curso de Pedagogia, Licenciatura, prima por
formação integral, humanista e técnico-profissional formar profissionais para atuação em ambientes
nas áreas do saber, objetivando contribuir para a escolares e não escolares, conforme se pode atestar
melhoria de vida e formação de uma consciência na lista de egressos que segue abaixo:
Carolina Helena Corrêa Grandi..............................................Professora
Cristiane Aparecida Lemes Miranda......................................Professora
Dalília Rodrigues Pereira.......................................................Empresa Mineirão Sementes
Danyelle Júnia Mendes...........................................................Analista Educacional
Edivane Mendes Teixeira Gaia...............................................Professora
EdivâniaFernandes de Araújo Xavier.....................................Professora da FACTU
Fabiana dos Santos Rocha....................................................Professora
Faustina da Cruz Ferreira......................................................Administração
Iolanda da Silva Marra..........................................................Diretora
Izabella Veloso Camisasca.....................................................Professora
Lirianne Gomes da Mota........................................................Professora
Loíde Borges da Costa..........................................................Analista Educacional
Ma. Maria Aparecida de Oliveira............................................Professora e Coordenadora
Maria Elizabete Rodrigues de Andrade.................................Diretora de Escola
Maria Inês Caldeira Torres....................................................Professora
Maria Stela Sousa Gaia..........................................................Professora
Sílvio de Almeida Barbosa.....................................................Agente da Penitenciária
Sônia Pereira dos Santos Lara..............................................Diretora de Escola
Tânia Menezes Lepesqueur..................................................Prefeita
Vanda Maria Aparecida da Silva............................................Professora
Vilma de Fátima Fernandes Gonçalves..................................Conselho Consultivo da APAE
Yuri Raphael Costa Andrade e Silva......................................Setor de Recursos Humanos

FACTU no XX CONAD - Congresso
Nacional de Administração
Nos dias 30 e 31 de outubro,
aconteceu em Goiânia o XX CONAD Congresso Nacional de Administração,
o maior e mais movimentado evento
da categoria.
Durante o evento, o acadêmico
da FACTU Natal Souza Trindade
sob orientação da professora Lidiane
Campos dos Santos expôs o trabalho:
BENEFÍCIOS QUE O MÉTODO 5S’S
PODE PROPORCIONAR A UMA
MANTENEDORA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR:
UM ESTUDO DE CASO, o qual será
publicado nos Anais do CONAD 2015.
A programação contou com várias
palestras na área da Administração.
A conferência magna aconteceu sob

responsabilidade do administrador
Max Gheringer, que ministrou a
palestra “Carreira, Emprego e Empreendedorismo”. O senhor Sebastião
Mello, Presidente do Conselho Federal
de Administração, também esteve
presente no evento e ministrou a
palestra “Administração 50 Anos: do
Princípio ao Legado”.

