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Sempre pensando no compromisso com 
o futuro da “educação superior” no Noroeste 
Mineiro, a FACTU reservou já para o primeiro 
semestre de 2013 muitas realizações importan-
tes. Como Jornadas Temáticas Nacional e Inter-
nacional; Jogos Interperíodos; Viagens Técnicas; 
NPJ Itinerante; Capacitação Docente e Técnico 
Administrativa, dentre outras. Vale ressaltar a 
“Mostra Científica Interdisciplinar”, evento que 
proporcionou a comunidade acadêmica uma visão 
multidisciplinar acerca da interdisciplinaridade 
como uma das respostas à necessidade de 
uma reconciliação epistemológica da iniciação à 
pesquisa. Como resultado de pesquisa, também 
foi elaborado pelos acadêmicos dos cursos de 
Direito, Pedagogia, Administração e Ciências 
Contábeis o E-BOOK: “Consciência Verde” 
conduzido pela disciplina “Desenvolvimento 
Sustentável”. Assim, a Instituição destaca-se no 
novo cenário educacional, no qual é preciso estar 
sempre inovando, por isso é necessário saber 
empreender hoje, pensando na garantia de um 
futuro sustentável.

  A formação profissional e humana de cidadãos, 
articulada em todos os cursos de graduação 
da FACTU, tem pautado um ensino responsável, 
atendendo as demandas sociais da comunidade 
local, e em especial a de seus estudantes. Tudo 
isso significa respeitar o acadêmico, preparando-o 
para ser um cidadão na sociedade do conheci-
mento. A todos, uma boa leitura!

Ma. Amélia M. A. Rodrigues
Diretora Geral
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FACTU

Editorial

Vinicio Pereira de Almeida, estudante 
do último período do curso de Agrono-
mia da FACTU, teve seu “Resumo 
Expandido Intitulado”: Efeito das 
amostragens pedológicas na recomenda-
ção de fosforogesso na cultura do milho 
em sistema de baixa altitude, aprovado 
no XXXIV Congresso Brasileiro de 
Ciências do Solo. O evento é destinado 
a um público de pesquisadores, exten-
sionistas, professores, profissionais 
liberais e estudantes de Graduação e 
Pós-Graduação ligados à Ciência do 
Solo e áreas afins.

O aluno Vinicio de Almeida trabalhou 
durante oito meses na elaboração deste 
trabalho, sob a orientação do professor 
mestre e doutorando, Alceu Linares 
Pádua Júnior.  O trabalho será apresen-
tado em formato de pôster e publicado 
como Resumo Expandido dos artigos 
apresentados no referido Congresso.

Acadêmico do curso 
de Agronomia tem 

trabalho aprovado no 
Congresso Brasileiro de 

Ciências do Solo

Prof.  Alceu Linares Pádua Júnior e o 
aluno Vinicio Pereira de Almeida

Pioneiros ou pioneiras, segundo o 
dicionário Houaiss, são aqueles que 
“primeiro penetram ou colonizam uma 
região”. Em Unaí, a primeira Faculdade 
teve sua implantação conduzida, entre 
outras pessoas, por uma mulher, a 
educadora e sócio-proprietária da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia de Unaí 
(FACTU), Maria José Lucas Capanema, 
que, na noite do dia 8 de março – Dia 
Internacional da Mulher – foi homenage-
ada, juntamente com outras 68 mulheres, 
em reunião solene, na Câmara Municipal 

de Unaí. De acordo com a assessoria da 
Câmara, a homenagem busca reconhecer 
e valorizar essas mulheres que prestam 
serviços ao município de forma compro-
metida, ética e exclusiva em diversos 
setores, sendo exemplos a serem segui-
dos.

“Valorizar a mulher, fazer ela se sentir 
presente no contexto social, é importante 
para o seu próprio desenvolvimento 
enquanto mulher. Em todos os aspectos, a 
presença da mulher é importante, é funda-
mental”, ressaltou Maria Capanema.

Maria Capanema é homenageada pelo dia da mulher 

FACTU
ÓrGãos INsTITUCIoNAIs DE APoIo As ATIVIDADEs ACADêmICAs CErTIFICAçõEs

O Ensino Superior e o rápido desen-
volvimento das chamadas tecnologias 
da informação e comunicação são 
empreendidos num processo de ensino 
dependente das intenções e significa-
ções atribuídas por seus protagonistas. 
A partir desta concepção a FACTU 
preparou um Curso de Capacitação 
para os Docentes intitulado “Pesquisa 
Científica: Um Enfoque Filosófico, 

Epistemológico e Metodológico”  e 
também o repassou para os colabora-
dores da Faculdade. 

A FACTU parabeniza cada colabo-
rador envolvido nas etapas de operacio-
nalização do processo de treinamento 
profissional, e agradece a todos pela 
dedicação e eficiência, que vem contri-
buindo de forma significativa para o 
fortalecimento do trabalho em equipe. 

Capacitação Docente e Técnico-Administrativo

Docentes Técnico-administrativos

maria Capanema ladeada 
de seus familiares
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Administração

Com a proposta de reforçar a missão 
da Instituição e promover a transdiscipli-
naridade as professoras Isabela Cristina 
Marins Braga, Cláudia Machado, Lidiane 
Santos e Michelle Balbino em parceria 
com a Administradora e Proprietária da 
Êxito consultoria Rosangela Rodrigues 
proporcionaram aos acadêmicos dos 
cursos de Administração, Agronomia, 

Ciências Contábeis  e Pedagogia uma 
palestra, cujo tema foi “Empreendedo-
rismo e Formação Profissional”.

Os acadêmicos tiveram a oportunidade 
de ouvir e debater com a administradora 
que focou a necessidade de capacitação 
profissional e principalmente a impor-
tância das habilidades pessoais, como 
iniciativa e atitude profissional.

Palestra Empreendedorismo 
e Formação Profissional 

Os efeitos da internacionalização 
dos negócios têm influenciado as 
empresas a se desenvolverem cada 
vez mais em um ritmo acelerado. As 
chamadas tecnologias de informação e 
comunicação transformaram a gestão 
empresarial em uma grande corrida. 

Pensando nisso, o Conselho 
Regional de Administração de Minas 
Gerais, CRA-MG, trouxe para Unaí, 
no último dia 9 de maio, no plenário 
da Câmara Municipal, o Circuito 
Mineiro de Administração, CMA, que 
contou com a colaboração da FACTU. 
O evento, destinado à profissionais da 
área de Administração e estudantes, 

foi composto pelas palestras insti-
tucionais “Administração: Passado, 
Presente e Futuro”, apresentado pelo 
conselheiro federal e administrador 
Gilmar Camargo de Almeida. A 
subdelegada do CRA-MG e coorde-
nadora do curso de Administração da 
Factu, Lidiane Campos dos Santos, 
destacou que o planejamento de 
nossa vida profissional vem primei-
ramente de nossos planos e sonhos, 
uma projeção do que se quer da sua 
vida profissional, portanto devemos 
traçar as estratégias para se alcançar 
o objetivo final, e isso é ensinado no 
curso de Administração.

FACTU participa do Circuito 
Mineiro de Administração  
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FACTU realiza Mostra Científica Interdisciplinar/2013

Nos dias 22, 23 e 24  de maio,  foi realizada a Mostra 
Científica Interdisciplinar/2013 da FACTU. A abertura 
oficial aconteceu no Centro Integrado de Esporte, Lazer 
e Cultura – CIELC, com a participação da comunidade 
acadêmica da FACTU e de outras instituições da cidade 
e região, sociedade civil, representantes da OAB-MG, 
professores, coordenadores, apoiadores, patrocinadores 
e colaboradores. 

Na oportunidade a Faculdade pode contar com 
ilustres palestrantes que abrilhantaram a  noite de 
abertura, Willian Caldas do SEBRAE e Dr. Elpídio 
Donizetti Nunes, advogado. Willian Caldas, formado 
em Comunicação Social, bacharel em Relações Públi-
cas com Extensão em Gestão do Conhecimento pela 
Fundação Getúlio Vargas, coautor de diversos livros e 

conhecido nacionalmente por suas brilhantes palestras, 
abordou o tema “Motivação a partir da Excelência da 
Inovação e da Atitude.” 

Dr. Elpídio Donizetti Nunes, Advogado na socie-
dade Elpídio Donizetti Advogados; Desembargador 
aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais; Mestre em Direito Processual Civil pela PUC/
MG; Integrante da comissão de juristas responsáveis 
pela elaboração do anteprojeto do novo Código de 
Processo Civil; Palestrante e autor de diversas obras 
e artigos jurídicos, como, o Curso Didático de Direito 
Processual Civil e o Curso Didático de Direito Civil. 
É também diretor da Ename – Escola Nacional da 
Magistratura Estadual. Coordenador Acadêmico e 
Professor de Direito Processual Civil no Instituto 

Universitário Brasileiro (IUNIB) e do IED – Instituto 
Elpídio Donizetti. O renomado jurista abordou um dos 
temas de extrema relevância para o Judiciário no Brasil, 
“O Papel do Poder Judiciário na Efetivação dos Direitos 
Fundamentais da Liberdade, Igualdade e Dignidade 
Humana”. 

A Mostra  expôs trabalhos realizados pelos acadê-
micos, pôsteres e palestras. Dentre as palestras, vale 
ressaltar, por exemplo: Reflexões sobre a Vivência 
da Produção do Conhecimento no Âmbito do TCC; 
Sistema CONFEA-CREA, Atribuições e Possibilidades 
de Atuação do Contador; Análise SWOT, Primeiros 
Socorros; Abordagem Ampla,  Método de Adminis-
tração de Jesus e a Gestão do Terceiro Setor;  Design 
de Projetos de Pesquisa; O Papel da Polícia Judiciária; 

Flashes do evento

sessão solene de abertura Dr. Elpídio Donizetti e acadêmicos

Professor Dener em palestra Apresentação cultural da Educação Física Apresentação de pôsteres

Palestrante Fernando Barros, doscentes e discentes Colaboradores da AEPU Diretor, professores e acadêmicos
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FACTU realiza Mostra Científica Interdisciplinar/2013

Análise sobre a Política de Internação de Menores e  A 
Pedagogia da Hospitalidade.

As palestras e demais trabalhos foram ministrados 
e apresentados por personagens ilustres da Faculdade, 
do município e região, dentre eles Juiz de Direito, 
Delegado, Egressos da Faculdade, Professores da Insti-
tuição e Acadêmicos.

A opção por formar jovens cidadãos pensantes, críti-
cos que saibam expor ideias com clareza e argumenta-
ção coerente, que consigam estabelecer relações entre 
conceitos, fatos, ideias e conteúdos de distintas áreas 
do conhecimento; enfim que mobilizem as informações 
para alcançar o conhecimento, num contexto em que o 
extracurricular torna-se cada vez mais curricular e em 
que tudo parece ser mais consonante com o cotidiano 

do alunado e do mundo moderno foi alusivo durante 
o período da Mostra Científica Interdisciplinar na 
FACTU. 

A participação da equipe de colaboradores da Facul-
dade com seus coordenadores de curso, professores e o 
técnico administrativo, além dos estudantes dos cursos 
de Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, 
Direito, Educação Física, Enfermagem e Pedagogia que 
participaram ativamente na organização e realização de 
todas as atividades, foi essencial.  Todos se mobiliza-
ram em favor de uma aprendizagem mais significativa. 
Assim, trazer a comunidade para o ambiente acadêmico 
é de suma importância para reforçar a missão da Insti-
tuição no contexto social que está inserida na cidade de 
Unaí e região.

A Direção Geral agradece à equipe organizadora, 
às instituições apoiadoras, e demais envolvidos, em 
especial, aos acadêmicos que diante de tantas pesquisas 
se prontificaram a colaborar para o engrandecimento da 
Mostra Cientifica Interdisciplinar/2013.

Agradecimentos 
Patrocinadores: SEBRAE; Coagril – Cooperativa 

Agrícola de Unaí LTDA e Supermercado Columbia  
Apoio cultural: Café Unaí, Lava a Jato Elite, 

Bombeiro Militar, Polícia Civil, Saae, Portal Unaí, 
Jornal Visão Regional, Unai Net, Viveiro Buriti, Rosas 
de Sharon, Sociedade SÃO Vicente de Paulo, APAE, 
Revista das Cidades, Portal Iluminar e Vainaci Eventos.

Flashes do evento

Willian Caldas durante palestra Presença marcante de professores, coordenadores e convidados 

rodada empresárial Apresentação de trabalho Apresentação de trabalho

Projeto de marketing de Administração Professores e acadêmicos do Curso de Agronomia representantes da imprensa
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Agronomia

Sempre focada em levar cada vez 
mais conhecimento aos seus acadê-
micos, a FACTU - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Unaí, trouxe 
ao auditório da instituição, no dia 18 
de abril, um renomado palestrante 
que atua hoje nos Estados Unidos. 
Carlos Fontana é brasileiro, mas se 
tornou Norte Americano há vários 
anos. Ele é formado em Agronomia 
pela Universidade Federal de Santa 
Maria e possui os títulos de Mestre 

e Doutor em Engenharia Agrícola 
pela Michigan State University, East 
Lansing, Michigam dos Estados 
Unidos da América.

Na FACTU, ministrou uma pales-
tra cujo tema foi Empreendedorismo 
e Motivação. Alunos dos cursos de 
Agronomia e Administração assis-
tiram a palestra que previlegiou a 
extrema importância de se obter o 
conhecimento que, segundo Fontana, 
vem principalmente dos bons livros. 

FACTU realiza palestra internacional

Ciências Contábeis

Atribuições e Possibilidades de Atuação do Contador
Contador é o profissional que lida 

com a área financeira, econômica e 
patrimonial. Deve sempre estar atuali-
zado, entender as leis que regem o 
patrimônio das pessoas físicas e jurídi-
cas (empresas), bem como às datas e 
prazos das obrigações fiscais e inter-
pretar corretamente os dados coletados, 
para assim adotar os procedimentos 
necessários para o crescimento da 
empresa ou instituição. 

O prof. Thayrone Esrom ministrou 
na Mostra Científica Interdiscipli-

nar/2013  uma palestra sobre este tema 
de extrema relevância aos acadêmicos 
do curso de Ciências Contábeis e 
demais presentes.

Por fim, ressaltou as possibilidades 
de áreas de atuação do contador: empre-
gado de pessoas jurídicas, trabalhando 
no departamento fiscal, pessoal ou de 
escrituração contábil; auditor interno e 
independente; consultor; perito contá-
bil; analista de contabilidade; professor 
da área contábil; controller; assessor na 
prestação de serviços e pesquisador.

Com a proposta de reforçar a missão 
da FACTU, de promover e fortalecer o 
ensino em todos os cursos, a Faculdade, 
participa todos os anos da grande feira 
do cerrado brasileiro, a Agrobrasília, que 
já é um marco no calendário acadêmico.

A Agrobrasília é uma feira tecnológica 
e de negócios voltada para o empreende-
dor rural e que muito tem a oferecer aos 
alunos da FACTU, e este ano houve uma 
grande participação dos acadêmicos dos 

cursos de Agronomia, Administração, 
Ciências Contábeis, Direito e Pedago-
gia. Os professores Geancarlo Ribeiro, 
Lidiane Campos, Gabriel Moreira, 
Michelle Cardoso, Eloi Castro e Camillo 
Rodrigues acompanharam os estudantes 
em várias palestras e cursos. 

A FACTU sempre busca uma forma 
interativa de ensino para que os estudan-
tes possam extrair ao máximo o que os 
grandes eventos podem oferecer.

Acadêmicos da FACTU 
visitam a Agrobrasília 2013 



PÁGINA 7

Presença do ilustre 
Dr. Elpídio Donizetti

No dia  11 de maio, foi dado início 
ao Projeto NPJ ITINERANTE  de 
iniciativa do Coordenador do Núcleo 
de Prática Jurídica da FACTU, Prof. 
José Lucas Júnior e da Coordenação do 
Curso de Direito, Prof. Álvaro Augusto 
Fernandes da Cruz, em parceria com a 
Associação de Moradores e do Verea-
dor Netinho do Mamoeiro. O evento foi 
realizado na Escola Municipal Thomáz 
Pinto da Silva. 

O Projeto contou com a participação 
de acadêmicos do 9º e 10º período do 
Curso de Direito, os quais realizaram 
atendimento jurídico gratuito à popula-
ção carente dos Bairros Industrial, 
Mamoeiro e Santa Clara. Com a realiza-
ção do projeto os acadêmicos tiveram a 
chance de criar condições de integração 
entre a comunidade e a FACTU e levar 
o conhecimento e prática jurídica para 
fora do ambiente acadêmico. 

Projeto NPJ Itinerante do 
Curso de Direito da FACTU 

Direito Educação Física

Curso de Educação Física realiza a 
11ª Edição dos Jogos Interperíodos

A recepção aos calouros do curso de 
Educação Física da FACTU aconteceu 
do dia 06 a 09 de março com os Jogos 
Interperíodos, a animação conta-
giante deu boas vindas aos calouros 
e também promoveu a socialização 
entre os demais períodos e egressos da 
FACTU. 

As modalidades realizadas incluí-

ram futsal, voleibol, handebol, tênis 
de mesa, natação, xadrez, peteca e 
corrida rústica, todos realizados no 
CIELC (Centro Integrado de Esportes, 
Lazer e Cultura), o evento contou 
com ex-alunos, calouros, veteranos e 
professores. A Coordenadora Graziela 
Simões agradece e parabeniza a todos 
os participantes.

Egressos, professores e o 
coordenador do curso de Direito 

recepcionaram Dr. Elpídio Donizetti 
Nunes. Foram diversas visitas 

na cidade, em seguida, um bate 
papo na sala de Conferência 
Professor Lozetti da FACTU

No dia 18 de junho de 2013 foi reali-
zado o “IV Desafio de Streetball” organi-
zado pelos acadêmicos do primeiro 
período do curso de Educação Física 
juntamente com o prof. da disciplina de 

Basquetebol Diego Ramiro. O evento 
foi realizado no CIELC. A coordena-
dora agradece a todos pelo empenho 
na realização do evento e parabeniza a 
todas as equipes participantes.

Acadêmicos realizaram mais uma 
edição do Desafio STREETBALL
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Pedagogia

Os acadêmicos dos Cursos de Pedago-
gia, Educação Física e as crianças do 
Projeto: “CRIANÇA CIDADÃ DO 
FUTURO” realizaram uma homenagem 
ao Dia das Mães, no Centro Integrado 
de Esporte, Lazer e Cultura – CIELC. 
A Diretora Geral, Amélia Rodrigues, 
participou do evento e ressaltou a 

importância deste dia tão especial, 
principalmente por todas as partici-
pantes terem seus filhos assistidos 
pelo Projeto, que tanto contribui para 
a formação necessária ao desenvol-
vimento intelectual das crianças. 
Esporte, lazer, entretenimento e educa-
ção fazem parte deste Projeto.

Homenagem as  Mães do Projeto: 
“CRIANÇA CIDADÃ DO FUTURO” 

O Dia do Enfermeiro, celebrado 12 
de maio, foi comemorado na Faculdade 
pelos acadêmicos, professores e coorde-
nação do curso de Enfermagem. 

Durante a comemoração foi apresen-
tada a peça teatral: “Os cinco estágios 
da morte”, pelo Grupo de Enfermagem 
em Ação, formado pelos acadêmicos do 
curso de Enfermagem da FACTU. O 
evento contou também com a participa-
ção de egressos do Curso Ana Cristina 
Resende dos Santos, Nayara Martins 
Borges e Pollianne Cardeal Silva que 
com seus depoimentos comoveram 

ainda mais todos os presentes. Enfer-
meiros e professores do curso foram 
homenageados abrilhantando ainda 
mais as festividades.

“Nesta data festiva parabenizo todos 
os colegas profissionais de Enfermagem. 
Os enfermeiros são pessoas fundamen-
tais para que as ações de saúde sejam 
concretizadas na vida da sociedade. Eles 
acolhem os pacientes nos momentos 
mais difíceis e se empenham ao máximo 
para promover a saúde e o bem-estar do 
ser humano”, disse a coordenadora do 
curso, Adriane de Souza Araújo e Silva.

Dia do Enfermeiro é 
comemorado na FACTU

Enfermagem

No dia 07 de maio os alunos do 
4º período do curso de Pedagogia da 
FACTU, acompanhados pela Arte 
Educadora Simone Santos, participaram 
da Semana de Arte  e Cultura promovida 
pelo CEPASA que envolveu apresenta-
ções  cênicas de danças e exposições de 

telas e artesanato. 
A turma mostrou-se entusiasmada 

com o evento que muito enriquece a 
cultura unaiense. Nossos parabéns a 
toda equipe do CEPASA pelo trabalho 
que vem sendo desenvolvido em prol da 
sociedade e da arte em Unaí.

Acadêmicos participam da Semana 
de Arte e Cultura no CEPASA

No dia 06 de abril de 2013, o 5º 
período do Curso de Enfermagem da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí-FACTU apoiou a ANMECC 
na ação realizada na feira do produtor 
rural de Unaí em comemoração ao 
Dia Mundial de Combate ao Câncer. 
As atividades foram realizadas sob a 
supervisão da professora Ana Carolina 
, os acadêmicos da FACTU realizaram 
orientações sobre câncer, distribuição 
de folders, aferição de pressão arterial e 
glicemia capilar. Mais de 280 pessoas, 

ANMECC

entre freqüentadores e feirantes, foram 
atendidas e orientadas pelos acadêmi-
cos na barraca da FACTU/ANMECC.


