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A FACTU reiventa-se em
tempos de isolamento
imposto pelo Covid-19
Temos vivido um momento que exige
intensa atenção e cuidados no sentido de
reduzirmos a circulação do novo
Coronavírus (COVID-19) e contribuirmos
com a saúde pública. Cuidados com a
prevenção, aprendizado e aulas remotas
diárias são rotinas na FACTU. Queremos
sempre proporcionar uma experiência
única de aprendizado, de forma segura e
conﬁável para todos, mesmo em tempos
de pandemia. Para isso promovemos
melhorias técnicas no sistema web da
totvs e utilizamos de aplicativo, fazendo
com que as aulas aconteçam, mesmo que
remotamente. Estamos sempre
buscando, ao longo dos últimos dias,
novidades e boas práticas para manter a
sua rotina de estudos com produtividade,
estabilidade e segurança.
Estamos trabalhando todos os dias para
que seus estudos não sejam de forma
alguma prejudicados.

Homenagem às
funcionárias e acadêmicas
pelo Dia Internacional
da Mulher

Destaque do
Ano em Educação
Superior pela Imagem
e Propaganda

No dia 08 de março, é comemorado o Dia
Internacional da Mulher, por isso a FACTU
realizou no dia 06 de março uma tarde mais
que especial às suas funcionárias, que
receberam dicas para auto maquiagem,
participaram de sorteio de brindes e rosas
oferecidas pela direção. À noite, no início
das aulas, colaboradoras agraciaram as
acadêmicas com uma doce recepção pelo
Dia Internacional da Mulher. Foi oferecido
às homenageadas uma mensagem e um
bombom, um ato simbólico, mas muito
signiﬁcativo.
A Instituição agradece o apoio das
empresas:
Floricultura Rosa de Saron, Daniela
Manicure, Carol Cabeleireira, Paulu Jóias,
BY CARE – Clínica Especializada em
Serviços de Saúde e Estética - Loja Tempo
Certo, Maquiadora Letícia Mendes, Ellite
Acessórios e Make, Loja Coco Unaí.

A FACTU recebeu o certiﬁcado de
consagração pública, como destaque
do ano de 2020, na atividade
Educação Superior, pela pesquisa de
preferência e simpatia popular
realizada pela Imagem Propaganda e
Marketing. A entrega do certiﬁcado foi
realizada no Espaço Canoa e contou
com a presença da coordenadora do
curso de Agronomia, Francilene
Lima, da secretária executiva,
Andreia Caetano, da Assessora de
Imprensa, Elaine Santiago, e do
representante da AEPU, Orivaldo
Capanema.
Em 23 anos de trabalho, a FACTU se
tornou uma das maiores instituições
de ensino do Noroeste de Minas, com
diversos egressos brilhando
proﬁssionalmente em todas as
regiões do Brasil e do mundo.

Todos os dias é dia da Mulher!
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Por: Psicóloga Thalita Cordeiro - Coordenadora do NAPP - Núcleo de Apoio Psicopedagógico e proﬁssional da FACTU

estão disponibilizando gratuitamente
conteúdos nas mais diversas áreas
aproveite a oportunidade!
5) Alimentação, Imunidade: Programe a sua
alimentação da semana; Compre apenas
aquilo que for necessário. Não estoque
comida, muitas pessoas com menores
condições poderão ﬁcar prejudicadas pela
falta, se todos agirem assim.

Em tempos da atual pandemia em que
estamos vivendo e pensando em seu bem
estar emocional, seguem algumas
orientações que serão signiﬁcativas para
passarmos esse momento:
1) Mantenha uma rotina! Levante no horário
habitual. Sabemos que dormir até mais tarde
é tentador, mas tente não fazer isso todos os
dias, pois a tendência é ﬁcarmos deprimidos
quando dormimos excessivamente.
2) Faça sua higiene pessoal. Tome um
banho ao acordar, mantenha sua rotina de
higiene pessoal, coloque uma roupa
confortável, mas não ﬁque de pijama o dia
todo. Arrume a cama, mantenha a limpeza
da casa para que o seu ambiente ﬁque
asseado e você se sinta produtivo e disposto
neste período.
3) Conecte com sua Espiritualidade: Leia
sobre aquilo que você acredita, participe de
encontros online, reze ou ore à sua maneira.
O importante é conectar-se com aquilo que
você acredita e que lhe dê esperança.
4) Gerencie seus pensamentos: Saiba que a
natureza da sua mente são pensamentos
automáticos. Em outras palavras, sua mente
foi feita para pensar, e é o que ela faz.
Procure cursos online. Neste momento
existem vários proﬁssionais e empresas que

7) Respeite seus horários: É necessário
fazer pausas semelhante às que acontecem
durante as aula presenciais. Não Vire noite
estudando. Seu sono precisa existir, pois é
através da recuperação do sono que
conseguimos reorganizar nossa memória e
atenção.
Sabemos que não está sendo fácil para
todos nós, Docentes e Acadêmicos, lidarmos
com a nova metodologia de ensino. Mas uma
coisa sabemos: que juntos somos mais
fortes e conseguiremos sair desse momento
com muito amadurecimento e crescimento
emocional e nas relações!
Estimo que tenham feito uma ótima leitura!
Psicóloga Thalita Cordeiro

EM Foco

Caros Acadêmicos:

6) Deﬁna seu lugar de estudo: Com certeza
você conhece alguém que consegue estudar
em qualquer lugar. Mas a grande maioria dos
estudantes se distrai facilmente. Por isso que
é muito importante escolher um ambiente
tranquilo e organizado, garantindo que você
não seja distraído pelo que acontece à sua
volta. Tire volume de livros ou demais
materiais que ﬁcam em sua volta e deixe
somente o material de anotação e apoio
junto com você.

O Universitário FACTU, um novo
olhar para a comunidade acadêmica
Trata-se de um novo jornal universitário,
cuja identidade visual, nome e projeto
foram estudados para um novo tempo.
Leve e atualizado com o que há de mais
moderno no jornalismo. A FACTU
merece, você merece!
Assessoria de Imprensa FACTU
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EGRESSO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
DA FACTU SE REINVENTA
NO COMÉRCIO
"Acordar cedo todos os dias e lutar
por um país melhor. Sempre tive o
s o n h o d e e m p r e e n d e r, t e r o
reconhecimento por esse momento
não tem preço. Só tenho a
agradecer família, amigos,
parceiros e colaboradores da
Maximus Camisaria. Que Deus
ilumine nossos caminhos e nunca
deixe faltar força de vontade. Nunca
desistir, porque somos do tamanho
de nossos sonhos."
Danilo Junior Campos, proprietário
da camisaria é egresso do curso de

Administração da FACTU, além de
parceiro é motivo de orgulho para a
instituição. Em momento de
tamanha crise não só para Unaí ,
mas mundial, Danilo viu que as
oportunidades estão sempre
surgindo. Basta estar atento e
preparado para aproveitar. Com a
demanda de máscaras para a
prevenção do COVID-19, não foi
diferente. Manteve seu quadro de
funcionários e viu sua empresa se
remodelar para atender a
população.

UMA WEBINAR QUE MOVIMENTOU O CURSO DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Mesmo com este momento difícil em podem nos auxiliar na nossa vida
que estamos vivendo não podemos proﬁssional. Com o intuito de trazer
deixar de adquirir conhecimentos que informação e conhecimento, no último
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dia 06 de maio, aconteceu um
webnário com o prof. Sidney Pires
Martins, com o tema: Resultados na
Era Digital: perﬁl do proﬁssional que
busca a alta performance. "O
Professor Sidney nos transmitiu de
maneira descontraída e ao mesmo
tempo envolvente. Deixou claro que
se deve buscar conhecimentos,
aperfeiçoamento, sempre adequando
e atualizando para o mercado de
trabalho como, por exemplo, saber
inglês. O proﬁssional da era digital
tem que mostrar seu potencial, para
que o cliente o valorize e dê sua
devida importância ao serviço
prestado. Falou também, das
G e r a ç õ e s X , Y, Z . A c h e i m u i t o
importante quando deu como
exemplo se tivéssemos uma visão
ampla e com clareza como era a
espada do ThunderCats, podendo
assim ampliar a visão do futuro
problema, com possíveis soluções,"
avaliou Deni Cavalcante do 5º período
de Ciências Contábeis.
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NA FAZENDA EXPERIMENTAL DA
FACTU OS ACADÊMICOS
APRENDEM NA PRÁTICA
A Instituição dispõe de uma área
própria onde os alunos podem realizar
suas aulas práticas, além de
desenvolverem seus experimentos,
Fazenda Experimental. A principal
ﬁnalidade da Fazenda Experimental
Morada Nova é subsidiar as
atividades práticas do Curso de
Agronomia da FACTU, servindo de
laboratório para a área agrícola e de
zootecnia. Neste envolvimento dos
acadêmicos com o campo, diversas
atividades são desenvolvidas em
forma de ensino, pesquisa e

O Agro não para!

O professor do curso de Agronomia,
Dr. Igor Alexandre de Souza, realizou
a coleta de solos na Fazenda Olhos
D'água, em Unaí. A ação faz parte do
projeto Cafeicultura de Precisão que
o Dr. Igor desenvolve em parceria
com o Dr. Wesley Santiago, professor

extensão, onde o aluno acompanha
todos os passos desenvolvidos no
setor produtivo. Na área de
horticultura foi implantada a Irrigação,
pelas próprias mãos dos alunos, com
supervisão e acompanhamento do
professor da disciplina de Irrigação,
Doutor Paulo Sergio C. Batista.

Nossas aulas estão acontecendo remotamente, mas nossos professores seguem
desenvolvendo projetos de pesquisa e extensão.

da UFVJM. “A caracterização física,
química e morfológica do solo é uma
ferramenta de manejo extremamente
importante para maximizar os
resultados da produção e minimizar
os custos”, aﬁrma o professor. As
etapas seguintes do projeto estão
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sendo realizadas no laboratório da
FACTU e contam com a participação
de alguns discentes. Nesta etapa,
participaram o Eng. Agrônomo Iago
Bastos e os estudantes de
Agronomia Justiniano Diogo e
Vinícius Ribeiro.
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MM. JUIZ DE DIREITO RAFAEL LOPES LORENZONI
FALA AOS ACADÊMICOS SOBRE SEU DIA A DIA
No último de 23, os alunos do 9º
período do Curso de Direito
participaram de uma palestra
proferida pelo MM. Juiz de Direito
Rafael Lopes Lorenzoni sobre o dia a
dia dele como Juiz. Ele falou a respeito
de diversos assuntos, como, por

exemplo, as mudanças legislativas
recentes, os desaﬁos da magistratura.
Rafael Lopes Lorenzoni. Juiz de
Direito e Professor Universitário.
Especialista em Direito Penal e
Processual Penal; Direito Empresarial;
Direito Eleitoral.

DIA DO ENFERMEIRO
O Dia Internacional do Enfermeiro é
celebrado em 12 de maio. Este dia
visa relembrar a importância destes
proﬁssionais na prestação de
cuidados de saúde à população em
geral. Os enfermeiros são como anjos
da guarda! Ofertam carinho, conforto
e minimizam a dor! Com o intuito de
homenagear esta proﬁssão tão
importante a nossa sociedade foi
realizada uma aula comemorativa
neste 12 de maio de 2020 aos
acadêmicos do 9º período de
enfermagem.
A comemoração virtual contou com a
presença das professoras Luciene

Lourenço, Juliana Lacerda Machado
e Simone Camargo.
Nesta oportunidade os acadêmicos
foram presenteados com um brinde
personalizado como gesto de carinho
e reconhecimento de toda a equipe da
FACTU.

BREVES E FACTUAIS
Colação de Grau emociona formandos da FACTU 31/01/2020
A FACTU realizou mais uma Colação de Grau na história da Instituição.
Formandos de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito,
Educação Física, Enfermagem e Pedagogia viveram um momento
único, com a presença de centenas de amigos, familiares, egressos da
instituição, professores e funcionários da FACTU. Mais do que uma
celebração emocionante para os alunos, a cerimônia também é algo
que enche de alegria os docentes colaboradores da Instituição. Para o
diretor geral da FACTU, Adalberto Capanema, que concedeu outorga
de grau aos formandos, a solenidade signiﬁca na vida dos graduandos
o ﬁm da jornada acadêmica e o início da proﬁssional, e isso representa
para a instituição a sensação de dever cumprido.
Desejamos sucesso aos formandos!!!
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ACADÊMICOS DO 1º PERÍODO DO CURSOS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA PARTICIPARAM DA
II EDIÇÃO DOS JOGOS DA PAZ

Um ambiente destinado a aprender
muito mais do que disciplina, mas sim
valores para a vida toda. Com esse
pensamento, a Professora Ma. Maria
Aparecida de Oliveira desenvolveu o
projeto Jogos da Paz. As atividades
foram organizadas por estudantes do
5º período de Educação Física e
chamaram a atenção os aplausos
após a leitura das regras dos jogos,

além da visível integração e espírito
de alegria entre os estudantes. A
avaliação dos estudantes envolvidos
na execução do projeto foi realizada
de forma contínua mediante a
participação e desempenho dos
mesmos. Durante os jogos, que foram
realizados no CIELC, os alunos foram
avaliados, sobretudo, quanto à sua
postura na participação das

atividades, aplicando os valores
explorados ao longo do
desenvolvimento do projeto, com
destaque para cooperação e respeito
mútuo. O artigo 12, inciso X da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN nº 9.394/96),
determina que as escolas devem
“estabelecer ações destinadas a
promover a cultura de paz”. (BRASIL,

LUTA ANTIMANICOMIAL

A Lei 1026/2001 caracteriza os
cuidados em saúde mental de forma
ampliada e com o olhar de acolhimento
e inserção social da pessoa em
sofrimento psíquico . Esta campanha
elaborada pelos acadêmicos do 9
período de Enfermagem junto à

professora Simone Camargo vem
sensibilizar a todos que prender não é
tratar! Liberdade é direito! Liberdade é
respeito! “ E necessário se espantar ,
se indignar e se contagiar. Só assim é
possível mudar a realidade. “ Nise da
Silveira – 1ª psiquiatra brasileira.

18 de maio, o Dia Nacional da Luta
Antimanicomial. Esta data simboliza a
luta social marcada pela
transformação dos serviços de
assistência à saúde ao doente mental .
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