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O Universitário apresenta as atividades 
acadêmicas da FACTU referentes ao segundo 
semestre de 2012. O ensino superior tem de 
se preocupar com a formação do discente, 
independente, da finalidade utilitária. É neces-
sária a criação de aparatos que permitam 
a construção do conhecimento pautado na 
responsabilidade social e na busca do desen-
volvimento sustentável. É importante que os 
discentes construam seu conhecimento por meio 
de práticas pedagógicas inovadoras e emanci-
padoras, como por exemplo, as atividades 
realizadas durante o decorrer deste semestre e 
que se consolidaram na Extensão Universitária 
2012, entre outras atividades desenvolvidas na 
FACTU, tais como: participação dos discentes e 
docentes em diversos congressos nacionais e 
internacionais, diversas atividades que envol-
veram viagens e participação na apresentação 
de pesquisas em congressos e a realização de 
um grande evento: O Dia da Responsabilidade 
Social 2012, um momento de culminância de 
trabalhos socialmente responsáveis, em prol da 
comunidade unaiense. Desejamos a todos, uma 
boa leitura!
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FACTU

Chris Camargo, acadêmica de 
Direito, campeã em Unaí, região e 
Triangulo Mineiro de MMA.

Janaina Resende, acadêmica de 
Pedagogia, participou da I Copa do 
Mundo de Jiu Jitsu e destacou-se 
como medalhista em sua categoria. 
Isto com apenas quatro meses de 

treino na Academia Julião Team, 
parceira da FACTU. Ulisses Moura, 
acadêmico de Educação Física, 
campeão em inúmeros eventos de 
MMA e está entre os 35 melhores da 
categoria Leve que fizeram seletiva 
no Rio de Janeiro do Tuf Brasil, 
reality show da globo. 

Acadêmicos que brilham no esporte

A FACTU proporcionou aos 
professores no dia 11 de outubro uma 
noite de pizzas, em um restaurante da 
cidade. O momento foi de descontra-
ção total. Durante o evento também 

foi entregue aos professores  um kit, 
alusivo aos 15 anos da Faculdade.
Uma noite alegre e divertida que 
agradou a todos. 

Parabéns a todos os professores.

Dia do Professor comemorado com muita animação

FACTU recebe homenagem 
nos 80 da 27ª Subseção 

da OAB/MG

Presidente da 27ª Subseção OAB/MG, Dr. Lindomar 
Coelho, Pres. Da AEPU Adalberto Capanema e Presi-
dente da Seccional, Dr. Luís Cláudio da Silva Chaves

Ulisses Moura Chris Camargo Janaina Resende

ÓRGãOS INSTITUCIONAIS DE APOIO AS ATIvIDADES ACADêMICAS CERTIFICAçõES

A cultura empreendedora pode ser 
implantada em todas as instituições, 
melhorando os seus resultados acadê-
micos e administrativos. Entretanto, 
fator crucial para a prática do empre-
endedorismo institucional é o compro-
metimento e a mudança de postura de 
seus principais líderes. Esta é a nova 
visão dos gestores da FACTU. 

FACTU no 14º FNESP  
Empreendedorismo e 

Inovação no 
Ensino Superior

Adalberto Capanema, José Cordeiro (Membro 
do Millennium Project, Pesquisador visitante no 
Institute of Developing Economies, em Tokyo, 
Japão, e professor e conselheiro energético na 

Singularity University, Califórnia, EUA) e Eloi Castro
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Administração

No dia 28 de agosto de 2012, os 
acadêmicos do curso de Administração 
juntamente com o Presidente da AEPU, 
Prof. Adalberto Lucas Capanema, parti-
ciparam do 10º Congresso Internacional 
Brasil Competitivo - “Os desafios da 
competitividade na próxima década”, 
realizado pelo MBC (Movimento Brasil 
Competitivo), no Centro de Convenções 
Brasil 21, em Brasília/DF.

Na ocasião esteve presente o Dr. 
Jorge Gerdau Johannpeter - Membro do 
Conselho Superior do  MBC, Adriana 
Machado - presidenta da General 
Electric, David Sergio Kupfer - Asses-
sor  do BNDES,  Eduardo Campos 
- Governador de Pernambuco, Elcio 
de Lucca - Presidente do Conselho 
Superior do MBC, Geraldo Magela 
Siqueira - Secretário Executivo do 
Banco Central do Brasil, Luiz Barretto 

- Presidente do SEBRAE, Mauro 
Borges - Diretor-Presidente da ABDI, 
Michel Levy - Presidente da Microsoft 
Brasil, Gleize Roffman - Ministra 
Chefe da Casa Civil, Wilson Ferreira 
Júnior - Presidente da CPFL Energia e 
Tony Blair - Ex-Primeiro Ministro da 
Inglaterra.

Os palestrantes abordaram temas 
relacionados à qualidade da educação, 
gargalos da infra-estrutura e logística, 
desafios da crise externa, ineficiências 
da gestão, questões tributárias, traba-
lhistas e regulamentadoras.  

A palestra mais esperada foi a do 
Ministro da Inglaterra - Tony Blair, 
o qual elogiou as medidas e políticas 
adotadas pelo governo brasileiro quanto 
ao estimulo a competitividade do país, 
ressaltando que “nos últimos 20 anos, 
o Brasil tem tido uma história de 

FACTU no 10º Congresso Internacional Brasil Competitivo
“Os desafios da competitividade na próxima década”

Diante de um mercado tão compe-
titivo, nada melhor do que ouvir e 
debater metodologias de trabalho com 
especialistas no assunto de adminis-
trar. 

Lidiane Campos, coordenadora do 
curso de Administração da FACTU, 
visando a comemoração do dia do 
Administrador proporcionou uma 
noite de experiências e sucessos com 
renomados nomes que se destacam na 
área da administração em Unaí.

Através dos mediadores Cláudia 
Machado e José Juliano Espíndola, 

os palestrantes Euler Lacerda Braga 
e Rosângela Rodrigues explanaram 
a respeito do tema Administração 
e o Mercado de Trabalho de forma 
objetiva e clara, fazendo com que os 
alunos absorvessem ao máximo cada 
palavra dita.

Para finalizar o evento, o acadêmico 
Natal Souza Trindade ministrou uma 
palestra sobre o tema Competências 
Pessoais e a Competitividade no 
Mercado de Trabalho. Logo após 
todos foram convidados a participar 
de um coquetel.

FACTU realiza homenagem no Dia do Administrador 

sucesso impressionante, com progresso 
extraordinário”. Também abordou que 
com o desenvolvimento da economia 
novos desafios surgem e aproveitou 
para indagar: “Ao atingir este nível 
de sucesso econômico, como vamos 
chegar ao próximo nível?”, questão 
esta que deve ser pensada e analisada 
por todos.

Os participantes acreditam que tanto 
o governo quanto os empresários brasi-
leiros têm clareza e consenso sobre os 
desafios que o país precisa enfrentar, 
mas ver o que deve ser feito é fácil o 
difícil, ou seja, o desafio é realizar. 

O evento foi um grande sucesso e 
contribui para a formação de uma visão 
estratégica junto aos nossos acadêmicos.

vilma D´arc Pereira, Adalberto Capanema, Adriana Machado - GE, Natal Souza, Amanda Silva e valéria Silva

Acadêmicos e convidados lotaram o auditório da FACTU
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Extensão Universitária 2012
A Extensão é entendida como prática acadê-

mica que interliga a Faculdade às suas atividades 
de ensino e de pesquisa com as demandas da 
sociedade civil. Nas atividades de extensão, os 
profissionais têm a oportunidade de traduzir 
para o campo operativo os conhecimentos que a 
instituição vem produzindo. Nesta perspectiva, 

a aproximação da Faculdade com a sociedade 
deve ocorrer tendo como norte a não separa-
ção entre ensino, pesquisa e extensão, pois a 
tradução do conhecimento científico no campo 
operativo exige profissionais com competência 
para a produção do conhecimento científico 
e técnico. A Extensão na FACTU é desenvol-

vida atendendo as demandas acadêmicas e da 
comunidade externa. Esta é apresentada na 
forma de cursos, jornadas, simpósios, palestras, 
assessorias e consultorias, prestações de serviços 
ao setor produtivo da comunidade, atendimentos 
específicos em suas clínicas, hospital, atividades 
esportivas de cultura e lazer, entre outras. 

Júri Simulado 

A noite de quarta-feira, 26 de setembro de 2012 
foi marcante para todos os acadêmicos da FACTU, 
em especial para os do curso de Direito. Com muita 
expectativa a comunidade acadêmica acompanhou 
atentamente o Júri Simulado protagonizado pelos 
alunos do 10º período de Direito e presidido também 
pela Excelentíssima Juíza de Direito da 2ª vara cível 
e criminal da Comarca de Unaí, Dra. Fernanda Laraia 
Rosa.

O caso simulado foi um homicídio na cidade de 
Paracatu/MG, mas os alunos não sabiam o que foi 
decidido pelo júri real. Eles definiram pela absol-
vição do réu ao dar a sentença. Júri Simulado visa 
apresentar aos acadêmicos e a sociedade, a realidade 
de um processo em decorrência dos crimes dolosos 
contra a vida que se processam através do Tribunal 
do Júri.

Segundo o professor e coordenador do curso de 
Direito, Álvaro Augusto, “o júri simulado permite 
que o aluno coloque em prática toda a desenvoltura 
que é própria dos advogados e ainda o que aprendeu 
em direito penal e processual penal”. O evento foi 
aberto ao público e contou com a presença de toda a 
comunidade acadêmica.

Empreendedorismo 
Socialmente Responsável

No dia 27 de setembro de 2012 a faculdade contou 
com a presença da Assessora Especial do Governo do 
Estado de Minas Gerais, Edicleusa Veloso Moreira 
que destacou a importância do evento para que o 
acadêmico na sua formação tenha uma visão maior de 
sustentabilidade e empreendedorismo social.

O empreendedor unaiense convidado do dia foi o 
senhor Mário Martins, que proferiu a palestra sobre 
Empreendedorismo Socialmente Responsável. Vale 
lembrar que o senhor Mário Martins, criador do Projeto 
Natureza Limpa, foi o grande vencedor por votação 
popular na categoria Energia do GreenBest, sendo este 
o maior prêmio de sustentabilidade brasileira.

Dentre os assuntos abordados Mário Martins falou 
sobre o lixão de Unaí que há muitos anos vem trazendo 
transtorno à vizinhança e a administração pública e que 
logo irá consumi-lo com a carbonização 100% eficaz, 
com tecnologia nacional de tratamento dos Resíduos 
Sólidos Urbanos com qualidade ambiental, eficiência 
social e viabilidade econômica comprovada e sem 
chorume, não havendo mais a necessidade de aterros 
sanitários em Unaí e em lugar nenhum do mundo, já 
que o Projeto Natureza Limpa é um ganho mundial, 
pois todos os países buscam a solução para o lixo, e ela 
encontra-se aqui, em Unaí.

Universidade Aberta
Várias palestras ministradas por professores e 

convidados, foram realizadas na noite de sexta-feira, 
28 de setembro de 2012.

Com diversos temas, dirigidos à comunidade 
acadêmica e ao público em geral, as dependências da 
Instituição ficaram lotadas. Isto só foi possível porque 
a FACTU há 15 anos tem proporcionado a comuni-
dade de Unaí e região várias ações empreendedoras, 
dentre elas um ensino socialmente responsável.

Mário Martins, criador do Projeto Natureza Limpa

Acadêmicos realizaram uma brilhante apresentação

Acadêmicos aproveitaram ao máximo as palestras ministradas 

Professores e convidados esplanaram com maestria os temas

Temas de inúmuras áreas foram abordados 
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O Dia da Responsabilidade Social, 
29 de setembro de 2012, aconteceu 
na Praça da FACTU. A Faculdade 
alicerçada ao cenário mundial contem-
porâneo tem por missão proporcionar 
um ensino socialmente responsável, 
em prol da comunidade, assim tem 
respondido às demandas sociais de 
Unaí e região adaptando o compor-
tamento corporativo às necessidades 
com a prestação de serviço público. 
Isso não seria diferente para as milha-
res de Instituições de Ensino Superior 
(IES) particulares que participam da 
campanha nacional do “Dia da Respon-
sabilidade Social do Ensino Superior 
Particular”, desde sua primeira edição, 
realizada em 29 de outubro de 2005. 

Promovido anualmente na FACTU, 
o “Dia” mais uma vez, quebrou grandes 
recordes, contou com a presença de 
todos os cursos da Instituição, que 

levaram à população diversas formas 
de entretenimento e prestação de servi-
ços como: Educação Previdenciária, 
Atividades Recreativas, Orientações 
Agronômicas, Informações sobre 
Saúde, Apresentações Artístico-
-Culturais, Assessoria Jurídica e do 
PROCON, Oficinas Pedagógicas, 
Orientações Profissionais, Arreca-
dação de Alimentos para Entidades 
Filantrópicas, dentre outras.

O Dia da Responsabilidade Social 
da FACTU buscou de forma efetiva, 
concretizar uma pauta de inclusão 
social, a formação cidadã e humanista 
na perspectiva de desenvolvimento 
integral do acadêmico.

Reflexos na sociedade
De portas abertas para a comuni-

dade, o dia computou inúmeros  
atendimentos à população em diversas 

Responsabilidade Social 2012 FACTU

7 anos de serviços prestados à comunidade

áreas e para todas as idades.
Atualmente, o evento é realizado no 

último sábado do mês de setembro e o 
ponto alto do projeto já reuniu quase 

2000 mil pessoas em um só dia, entre 
visitantes, professores, alunos, técnicos e 
voluntários, em um dia de solidariedade. 
O resultado tem sido bastante positivo.

A FACTU realizou no dia 18 de outubro 
de 2012 a entrega dos alimentos não 
perecíveis e materiais de higiene pessoal 
à Associação Mão Amiga arrecadados 
na Campanha de Alimentos promovida 
pelos acadêmicos dos Cursos de Ciências 
Contábeis e Administração durante o 
evento responsabilidade Social 2012.

Instituição Socialmente Responsável

Os acadêmicos realizaram diversas atividades
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Agronomia

Acadêmicos de diversos períodos 
do curso de Agronomia da FACTU 
participaram do 4º Dia de Campo do 
Programa Cana IAC e Jalles Machado, 
em Goianésia (GO). Durante o evento 
os acadêmicos tiveram a oportunidade 
de assistir várias palestras sobre: 
Manejo de irrigação; Seleção de varie-
dades de cana-de-açúcar para áreas 

irrigadas; Manejo de adubação para 
sistemas de elevado potencial de produ-
ção em cana-de-açúcar e Manejo de 
irrigação em cana-de-açúcar. Também 
participaram de uma visita de campo, 
onde técnicos mostraram na prática as 
técnicas apresentadas no decorrer do 
evento. Com isso os alunos enriquece-
ram ainda mais seus conhecimentos.

FACTU no 4º Dia de Campo do 
Programa Cana IAC e Jalles Machado

Ciências Contábeis

No último dia 17 de outubro de 2012, 
os acadêmicos dos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis e Direito da 
FACTU, realizaram uma visita extensa 
ao Museu de Valores do Banco Central 
do Brasil, que está celebrando este ano 
40 anos, com uma retrospectiva das 
principais atividades desenvolvidas 
nesse período, também puderam ser 

vistos pufs de cédulas trituradas (cédulas 
fora do mercado)  pepitas, barras e 
alguns instrumentos de ouro, ao final da 
visita ao Museu todos foram convidados 
a apreciarem obras de artes da Mostra 
Modernista na Coleção Banco Central, 
com nomes do nosso modernismo, como 
Tarsila do Amaral, Candido Portinari e 
Cícero Dias, entre outros.

Visita técnica ao Museu de 
Valores do Banco Central 

 Acadêmicos de Ciências Contábeis e Administração 
em visita ao Tribunal de Contas da União

A visita ao TCU – Tribunal de 
Contas da União, onde todos tiveram 
a oportunidade de assistir ao início de 
uma Sessão Ordinária da casa, com 
a presença dos ministros foi de suma 
importância para o conhecimento na 
prática das aulas ministradas durante 
os cursos. Cabe ressaltar, ainda, que 
qualquer cidadão pode comparecer 
ao TCU para acompanhar as Sessões 
Ordinárias do Plenário e das Câmaras, 
que são abertas ao público, lembrando 
que o Tribunal de Contas da União 
recebeu poderes para no auxílio ao 
Congresso Nacional exercer a fiscali-

zação contábil, financeira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial da União 
e das entidades da administração direta 
e indireta, quanto à legalidade, à legiti-
midade e à economicidade e a fisca-
lização da aplicação das subvenções 
e da renúncia de receitas. Qualquer 
pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, 
gerencie ou administre dinheiros, bens 
e valores públicos ou pelos quais a 
União responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária tem o dever de prestar 
contas ao TCU.

A FACTU comemorou junto aos acadêmicos o dia do Agrônomo, que é comemorado nesta data por causa da 
primeira regulamentação da profissão, que aconteceu em 12 de outubro de 1933. Parabéns aos Agrônomos!

12 de Outubro dia do Agrônomo

Todos ficaram encantados com as relíquias expostas
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O Prof. Me. Álvaro Augusto 
Fernandes da Cruz (Professor e Coorde-
nador do Curso de Direito da FACTU) 
participou do II Congresso Jurídico 
– ANAMAGES (Associação Nacional 
dos Magistrados Estaduais) e IUNIB 
(Instituto Universitário Brasileiro), 
como convidado VIP.

O Congresso ANAMAGES, é 
realizado uma vez ao ano e a participação 
foi na II edição do evento, realizado no 
Minascentro, em Belo Horizonte – MG, 
nos dias 31 de agosto e 1º de setembro 
de 2012. Participaram do Congresso, 
mais de 3.200 inscritos entre estudantes, 
advogados, magistrados, professores, 
defensores e promotores de justiça. O 
evento contou com vários painéis sobre 
as diversas áreas do Direito.

O evento contou com grandes nomes 
da doutrina jurídica nacional nas mais 
diversas áreas do Direito, com apresen-
tação de temas altamente polêmicos no 
âmbito jurídico, envolvendo especial-
mente o poder judiciário. Antes da 
abertura do evento, o Prof. Me. Álvaro 
Augusto Fernandes da Cruz, teve a 
oportunidade de participar de uma 

II Congresso Jurídico ANAMAGES/IUNIB

Nos dias 9 e 10 de agosto, os Professo-
res Danilo Antônio Lucas Alvim, Mário 
Augusto Moreira e Alvaro Augusto 
Fernandes da Cruz participaram do IV 
Fórum regional de Educação Jurídica, 
na Escola Superior Dom Helder 
Câmara, em Belo Horizonte – MG. 
O evento contou com vários painéis 
sobre Educação Jurídica, com foco 
principal no “Selo OAB” de qualidade, 
“SINAES” e a participação da OAB nas 

bancas de avaliação das IES. Dentre os 
debatedores, destaca-se a participação 
do Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves, 
Presidente da Seccional OAB/MG; 
o presidente nacional da OAB, Dr. 
Ophir Cavalcante; Dr. Aurélio Wander 
Bastos, professor Titular da UFRJ e Dr. 
Martônio Mont’Alverne Barreto Lima, 
Professor Titular da Universidade de 
Fortaleza e Coordenador da Área de 
Direito na CAPES.

IV Fórum Regional de Educação Jurídica – Região Sudeste

Direito Educação Física

“Profissional de sucesso, será que 
sou um deles?” Tema abordado na 
palestra de abertura em comemoração 
ao dia do Profissional de Educação 
Física na FACTU, pelo DR. Wagner 
Willian Garcia, psicólogo, que tomou 
a atenção de todos com suas brilhan-
tes colocações acerca do assunto. A 
Diretora Geral, Amélia Rodrigues 

parabenizou a todos e ressaltou que 
a Instituição já colocou no mercado 
inúmeros profissionais, que hoje 
desenvolvem excelentes trabalhos 
no município de Unaí e região. É 
importante frisar que só é possível 
estas conquistas através de um ensino 
de qualidade e empenho nas atividades 
realizadas pela coordenação do curso.

FACTU comemora o Dia do 
Profissional de Educação Física

V Jogos Intercursos

Um momento impar de integração 
de todos os estudantes, professores 
e funcionários da FACTU. Durante 
os dias 01, 15 e 22 de setembro 
várias modalidades esportivas foram 
desenvolvidas, cujo objetivo maior 
foi de promover a interação entre a 
comunidade acadêmica, através da 
atividade esportiva, buscando assim a 

socialização e diversão entre todos os 
participantes. 

O momento foi de interação, por meio 
da abertura do V Intercursos 2012, no 
CIELC, com várias modalidades espor-
tivas. Os times demonstraram muito 
entusiasmo, até porque as expectativas 
de vitória sobre o time dos professores 
marcou todo o evento.

confraternização de café da manhã com 
alguns dos palestrantes do evento e 
também com o Governador do Estado 
de Minas Gerais, Mestre em Direito 
Administrativo, Antônio Anastásia. O 
coordenador aproximou e estabeleceu 
contato com os principais nomes do 
evento, com destaque especial para 
Paulo Bonavides e Elpídio Donizetti 
Nunes, este último autografou sua obra 
“Curso Didático de Direito Processual 
Civil” com dedicatória para a FACTU, 
além de trocar informações e se colocar 
à disposição para uma visita à Facul-
dade. 

Coordenador do curso de Direito Me Alvaro 
Augusto e Dr. Elpídio Donizette Nunes

Acadêmicos com a diretora geral, Amélia Rodrigues

Futsal com a participação maciça de 
acadêmicos de todos os cursos

O voleibol também marcou presença
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Pedagogia

Com o objetivo de enriquecer a 
prática pedagógica, os professores 
Orivaldo Capanema, Jussara Moreira, 
Simone Santos e Edvânia Fernandes 
levaram os acadêmicos dos cursos de 
Direito e Pedagogia a uma visita na 
empresa Natureza Limpa em Unaí.

O empresário Mário Martins criou 
uma usina de lixo, na qual os resíduos 
são transformados em carvão que 
são   comercializados na região. Os 
responsáveis pelas instruções da visita 
técnica aos acadêmicos da FACTU 
foram a gerente administrativa Chris-

tiane Martins e o gerente operacional 
Wellington Aguiar da empresa. Na 
oportunidade  ressaltaram que a rota 
tecnológica Natureza Limpa representa 
a aplicação industrial do método de 
carbonização desde sempre utilizado 
nos fornos de barro do interior para 
a decomposição pirolítica da matéria 
vegetal em ambiente de ar rarefeito. 

O sistema Natureza Limpa é uma 
forma inteligente de fazer as coisas 
que nascem de uma aliança estratégica 
entre o universo acadêmico e o empre-
endedorismo do interior mineiro.

Acadêmicos da FACTU visitam 
o Projeto Natureza Limpa

Aconteceu nos dias 08, 09 e 10 
de outubro de 2012 o IV Simpósio 
Científico de Enfermagem da FACTU. 
O Simpósio é uma iniciativa dos acadê-
micos do 8º período do Curso de Enfer-
magem, que são os responsáveis pela 
organização do Simpósio com o apoio da 
Coordenação do Curso de Enfermagem. 
No Simpósio foram apresentados traba-
lhos relacionados a vários temas, dentre 
eles: Doença Mental, Câncer, Saúde da 
Mulher, Humanização da assistência, 

entre outros. O evento contou com a 
participação da Enfermeira Cláudia 
Rachel de Melo, do Núcleo Regional de 
Patos de Minas/Fundação Hemominas 
que ministrou as palestras: Enfermagem 
em Hemoterapia e Gerenciamento de 
Resíduos na área da Saúde com enfoque 
na produção limpa. O evento também 
contou com a presença do palestrante 
Assistente Social e Conselheiro 
Terapeuta em Dependência Química 
José Alberto Pinto

IV Simpósio Científico de Enfermagem 
Enfermagem


