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Editorial

ÓrGãoS INStItuCIoNAIS DE APoIo AS AtIvIDADES ACADêmICAS CErtIFICAçõES

A FACTU  tem uma nova logomarca, que 
foi lançada neste último mês pela Mante-
nedora da Instituição, AEPU (Associação 
de Ensino e Pesquisa de Unaí). Foi reali-
zado um plebiscito com os acadêmicos 
e professores para a escolha da mesma. 
“Mais do que uma logomarca, estamos 
reforçando o conceito da Faculdade como 
uma referência no Ensino Superior no 
Noroeste Mineiro”, relatou o presidente da 

AEPU, Adalberto Capanema.
A nova marca mostra leveza em um 

contexto mais moderno. As cores utiliza-
das vermelho, amarelo e preto carregam o 
simbolismo de integrar as cores do sol e 
da bandeira Minas Gerais. A aplicação em 
retratar o sol, representa a luz da sabedoria 
e o triângulo, Minas Gerais. A FACTU 
integra a educação do Noroeste Mineiro há 
17 anos.

A nova logomarca da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia de Unaí

Factu é Destaque do Ano 2013 – 
Imagem Propaganda e Marketing 
A FACTU - Faculdade de Ciências 

e Tecnologia de Unaí recebeu na noite 
de quinta-feira, 19 de setembro de 
2013, o prêmio “Destaque do Ano”  
no evento promovido pela empresa 
Imagem Propaganda e Marketing, no 
segmento “Ensino Superior”.

Sob a direção do Adalberto Lucas 
Capanema, a FACTU completou 
quinze anos de qualidade e compro-
misso com a educação superior, 
produzindo e disseminando  conhe-
cimento, enfrentando desafios com 
eficiência, ética e humanismo, tendo 
como filosofia e missão, formar 
diplomados na diferentes áreas do 

Colação de Grau 
do 1º Semestre 

de 2013

No mês de julho, foi realizada a 
cerimônia de Colação de Grau das 
Turmas de Administração, Agronomia, 
Educação Física e Enfermagem da 
FACTU.

De acordo com a Diretora Geral da 
Faculdade, Amélia Rodrigues, a soleni-
dade de outorga de grau representa um 
momento ímpar para todos e de magni-
tude da Instituição de Ensino, quando 
todos juntos, constroem homens e 
mulheres, éticos e capacitados, para 
enfrentarem os desafios profissionais. 
A diretora ressaltou ainda que a Facul-
dade se orgulha por já ter formado 
quase dois mil estudantes, espalhados 
em todos os Estados brasileiros, nos 
mais diversos segmentos profissionais.

conhecimento aptos para inserção em 
setores profissionais e participantes 
no desenvolvimento da sociedade 
brasileira. Parabéns a toda equipe da 
FACTU por desenvolver um trabalho 
tão bonito e relevante para a popula-
ção de Unaí e região.

renan Silva e tainary Araújo
 vibram com a conquista

 O ano de 2013 foi marcado pela 
inovação na educação superior no Brasil, e 
diante do cenário, a FACTU tem aprimorado suas 
ações, trazendo informações inovadoras para o 
surgimento de uma mentalidade empreendedora 
permeada na formação de uma consciência mais 
crítica, de cidadania e com responsabilidade 
social, colaborando significativamente com o 
desenvolvimento sustentável da região em que está 
inserida e não apenas com a formação profissional 
de seus acadêmicos.

Sempre imbuída em um espírito de 
disseminação da cultura, do saber e do aprender 
a aprender, a Instituição desenvolve suas atividades 
acadêmicas, consciente de que a criação e a 
transmissão do conhecimento é uma construção 
social, que tem como objetivo a emancipação 
do homem. Deve-se considerar também que a 
educação profissional voltada aos interesses do 
setor produtivo não se constitui somente a partir do 
processo de qualificação do trabalhador e sim da 
noção de competência. Com isso, acada semestre 
letivo, a Faculdade tem intensificado suas atividades 
envolvendo a comunidade no geral, principalmente 
em eventos de extensão, a exemplo: Universidade 
Aberta; Responsabilidade Social; Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia, parceria com o SEBRAE 
e a ACIU; palestras; cursos voltados para o 
empreendedor individual e ao atendimento; criação 
de grupos de estudos; participação em congressos, 
visitas técnicas, dentre outras. Vale a pena conferir!

Amélia Maria Alves Rodrigues
Diretora Geral da FACTU
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Administração

Em comemoração ao Dia do 
Administrador, 12 de setembro, foi 
realizada uma noite diferente, com 
musical e palestra.

O musical ficou por conta dos alunos 
de Administração e Agronomia, através 
da mediação da coordenadora do curso 
de Administração Lidiane Campos e a 
professora Cláudia Machado.  

O palestrante da noite foi o empre-
sário Kelyman Andrade Silvério, que 
falou sobre sua visão empreendedora e 
contou sua história de sucesso profis-
sional em Unaí e região. 

A coordenação do Curso de 
Administração, juntamente com seu 
corpo docente e acadêmicos, preocu-
pados com a comunidade e buscando 
contribuir com o desenvolvimento e 
aprimoramento da qualificação profis-
sional, promoveram diversas oficinas 
realizadas pelos discentes, abordando 
temas como: Marketing Pessoal, 
Como Adquirir Empréstimos, Como 
Controlar as Finanças de sua Empresa, 
Telefonista, Atendimento, Elaboração 
de Currículo, Como se Comportar em 
uma Entrevista de Emprego, Motivação 

Homenagem ao Dia do Administrador Trabalho intenso no Curso de Administração 

Agronomia

No dia 29 de agosto, os acadêmicos do 
curso de agronomia da FACTU, Helen 
Cristina (4º período), Jésica Rodrigues 
(4º período) e Warley Batista da Silva 
(2º período), acompanhados da coorde-
nadora do curso de Agronomia Lilian 
Rodrigues Maia e da coordenadora no 
NAC (Núcleo de Apoio Acadêmico) 
Cláudia Aparecida Machado, fizeram 
uma visita ao MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
onde foram muito bem recebidos 
pelo Chefe da Divisão de Agricultura 
Conservacionista, Maurício Carvalho de 
Oliveira (Engenheiro Agrônomo, Msc.). 

Visita ao Ministério da Agricultura

Em comemoração ao Dia do 
Agrônomo, a coordenadora em 
parceria com a Faculdade realizou 
uma confraternização para os alunos 

e professores do curso de Agronomia. 
Momento de descontração, comida 
boa e música sertaneja. Era notável a 
satisfação de todos com o momento. 

Dia do Agrônomo é comemorado 
com confraternização

VISITA TÉCNICA 
A CAPUL

Organizacional, Atendimento, Compor-
tamento Organizacional e Ambiente 
Organizacional, tendo como objetivo 
agregar conhecimento aos ouvintes. 

No dia cinco de outubro, os acadê-
micos do curso de Administração, 
sob a coordenação dos professores 
Eloi Castro, José Juliano Espíndula e 
Lidiane Campos dos Santos, realiza-
ram uma visita técnica a CAPUL. No 
mercado há 49 anos, possui uma área 

comercial que abrange desde produtos 
veterinários, peças e ferragens, tanques 
de leite, silos, postos de combustíveis 
automotores e supermercados. Hoje é 
uma das maiores acionista da Itambé, 
onde são captados mais de 290 mil 
litros de leite diariamente. 

Dentre os diversos assuntos tratados, 
o de maior relevância foi o apoio e a 
parceria solicitada para implantação do 
NPA (Núcleo de Prática Agronômica), 
projeto este que foi viabilizado e estrutu-
rado pela coordenadora do curso Lilian 
Rodrigues Maia.
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Extensão e Responsabilidade Social da FACTU 2013 
As mudanças no mundo contemporâneo conferem às 

Instituições de Ensino Superior (IES) um papel estratégico 
no desenvolvimento das sociedades. A FACTU, diante dessa 
realidade, em consonância com sua missão e considerando 
as diretrizes nacionais para as IES, propõe-se a discutir uma 
política de extensão universitária, que articule o ensino, a 
pesquisa e a extensão, em busca da construção de um projeto 
societário que permita, de forma efetiva, concretizar uma 
pauta de inclusão social, a formação cidadã e humanista, na 
perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano.

A proposta metodológica sobre Extensão Universitária da 
FACTU é mais do que ser uma ação filantrópica, a extensão é 
peça-chave que irá possibilitar a verdadeira inserção social, 
um dos principais fatores e mecanismo para integração 
entre o ensino, pesquisa e extensão. Isso permite a troca de 
saberes entre o conhecimento técnico-científico produzido 
na universidade e o conhecimento empírico (popular).

Finalmente, em instituições como a FACTU, que tem 
a missão voltada ao envolvimento comunitário, falar em 
Extensão é falar na própria alma da instituição e tornar 
factível o que preconiza o Plano Nacional de Extensão 
Universitária .

No ensino, as atividades de extensão ampliam o espaço 
da sala de aula, permitindo que a construção do saber se faça 
dentro e fora da academia, além de contribuir com o processo 
pedagógico na medida em que possibilita o intercâmbio e 
participação entre as comunidades interna e externa à vida 
universitária.

O objetivo geral é reafirmar a extensão universitária 

 Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento

Diversão para os internos do Abrigo Frei Anselmo Plantio de muda na praça da FACtu Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis e seu algodão doce

Abertura oficial do Dia da responsabilidade Social Prestação de serviço na área jurídica Alunos e convidados dos minicursos

como parte do fazer acadêmico. Tendo assim como objetivos 
específicos; fortalecer a relação entre a instituição e a socie-
dade; estimular a participação da comunidade universitária 
na produção e registro do conhecimento gerado através da 
extensão; estimular atividades inter, multi e transdiscipli-

nares; fortalecer a interlocução dos núcleos temáticos com 
Coordenações, cursos, e outros setores da FACTU; prestar 
auxílio e consultoria à comunidade vizinha do campus e  
apresentar à comunidade acadêmica atividades de outros 
cursos que não o seu de matrícula.

Dia da responsabilidade Social na FACtu é realizado com muita descontração



PÁGINA 5

Extensão e Responsabilidade Social da FACTU 2013 

No dia 18 de setembro, o curso de Direito promoveu o 
Júri Simulado que poderá ser apreciado com mais ênfase na 
página 6(seis).

A abertura oficial ocorreu no dia 19 de setembro com o 
tema “Ensino Superior Responsável”, que foi realizado no 
pátio central do Campus I da Instituição com a presença de 
inúmeras autoridades.

UNIVERSIDADE ABERTA
Inúmeras palestras ministradas por professores, acadêmi-

cos e convidados foram realizadas simultaneamente no dia 
20 de setembro de 2013.

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 vem propor-
cionando a cada ano a comunidade de Unaí e região várias 

ações empreendedoras, dentre elas um ensino socialmente 
responsável. 

Responsabilidade Social 2013 FACTU 
O Dia da Responsabilidade Social, 21 de setembro de 

2013, aconteceu na Praça da FACTU. A Faculdade, alicer-
çada no cenário mundial contemporâneo tem por missão 
proporcionar um ensino socialmente responsável, em prol 
da comunidade, assim tem respondido às demandas sociais 
de Unaí e região adaptando o comportamento corporativo às 
necessidades com a prestação de serviço público. Isso não 
seria diferente para as milhares de Instituições de Ensino 
Superior (IES) particulares que participam da campanha 
nacional do “Dia da Responsabilidade 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 serviços 
como:  atividades recreativas, orientações agronômicas, 
informações sobre saúde, apresentações artístico-culturais, 
assessoria jurídica, oficinas pedagógicas, orientações Profis-
sionais,  dentre muitas 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 desenvolvi-
mento integral do acadêmico.

Agradecimentos: Valle Formaturas, Agromax,  Jornal 
Tribuna, SAAE, Abrigo Frei Anselmo, Escola Agrícola, Mafra 
Representação e Consultoria, Camisaria Maximus, Portal 
Unaí, Unainet, Jornal Visão Regional, Viveiro Buriti, Vainaci 
Eventos, Tribo do Som, Climatizadores Brasil e Agropaulista.

 Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento

Presença sempre marcante da imprensa Funcionários engajados no evento Peça teatral é encenada pelos alunos do curso de Enfermagem

Acadêmicos do curso de Agronomia recepção dos acadêmicos Colaboradores foram fundamentais para o sucesso do evento

Abertura oficial da 
Extensão universitária 2013

Juri Simulado realizado pelos acadêmicos 
do 10º período do curso de Direto

minicurso é realizado na
 universidade Aberta
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Ciências Contábeis

Os acadêmicos do Curso de Ciências 
Contábeis da FACTU e os acadêmicos 
do Curso Técnico em Contabilidade 
da Escola Estadual Domingos Pinto 
Brochado prestigiaram a Universidade 
Aberta e Responsabilidade Social 2013 
no último dia 20 de setembro, com 
palestras realizadas pelos egressos do 
curso, atuais acadêmicos, professores 
e a coordenação do Curso de Ciências 
Contábeis. Os temas das palestras 
apresentadas foram: “Contabilidade no 
Terceiro Setor” e “Novos Rumos Para 
a Contabilidade: de onde viemos, para 
onde vamos!”. 

O Coordenador, Gabriel Moreira, do 
Curso de Ciências Contábeis agradece 

Os acadêmicos do Curso de 
Ciências Contábeis da FACTU 
comemoraram no dia 26 de setembro 
o DIA DO CONTADOR, participando 
da mesa redonda intitulada: “Café com 
Contadores: os egressos da FACTU no 
mercado de trabalho”, estabelecendo 
um paralelo entre a formação acadê-
mica e a adesão no mercado de traba-
lho como contador nos diversos ramos 
da Contabilidade Pública, Privada ou 
do Terceiro Setor. O evento foi finali-
zado com uma confraternização entre 
acadêmicos, convidados, professores e 
diretores.

Mensagem aos Contadores 
e Acadêmicos do Curso 
de Ciências Contábeis

Ser contador é contribuir de várias 
maneiras com a vida econômica e 

social do país, com capacidade e 
inteligência, facilitando o caminho 
das organizações, buscando continua-
mente informações vitais ao equilíbrio 
das empresas e instituições, compondo 
dados para fundamentar as grandes 
decisões dos dirigentes das empresas. 
Ser contador é ter um papel insubsti-
tuível na transparência das adminis-
trações públicas, aplicando o que rege 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ser 
contador é ter capacidade de renovação 
e adaptação aos novos tempos, assimi-
lando conceitos e técnicas, entendendo 
a importância da educação continuada 
e atualizações permanentes.

Parabéns a todos os contadores 
e futuros contadores (acadêmicos 
do Curso de Ciências Contábeis da 
FACTU), pela sua participação na 
construção de um mundo melhor e 
mais justo.

DIA DO CONTADOR – 22 DE SETEMBRO Curso de Ciências Contábeis 
na Universidade Aberta

Com o tema “Ciência, Saúde e 
Esporte” a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia 2013 em Unaí 
teve um público acima de todas 
as expectativas, levando a lotação 
máxima do Centro Integrado de 
Esporte e Lazer e Cultura – CIELC, 
local de realização do evento.

A FACTU  focada no ensino e 

à pesquisa, participou ativamente 
da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia  na noite da ultima 
terça-feira, 22 de outubro, com 
os palestrantes e suas histórias 
de empreendedorismo Luciana 
Noli, empresária e administradora 
da empresa  Alimenta de Belo 
Horizonte,  e Mário Yamazaki, 

empresário e arbitro do UFC. 
Exemplos de sucesso. Luciana 

Noli atua com uma empresa familiar 
a mais de 40 anos no mercado com 
produtos alimentícios, falou de 
como o trabalho em equipe deve 
funcionar e ser levado a sério. 
Mario Yamasaki lida com as artes 
marciais desde os 3 anos de idade e 

hoje é um dos principais árbitros de 
MMA (Mixed Martial Arts) e único 
brasileiro nesta função. Ele fala 
com facilidade sobre o aprendizado 
de transformar tombos da vida em 
força para prosseguir. 

Evento realizado em a parceria 
com a FACTU, SEBRAE, ACIU, 
SINDICOMÉRCIO e CDL.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2013

o envolvimento de todos os acadêmicos 
do curso e também a participação dos 
alunos do Curso Técnico em Contabi-
lidade da Escola Estadual Domingos 
Pinto Brochado, sob a supervisão da 
Coordenadora Professora Fabiana 
Martins Guimarães.
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Direito Educação Física

A noite do dia 18 de setembro, foi 
marcante para todos os acadêmicos da 
FACTU, em especial para os alunos do 
curso de Direito. Com muita expectativa 
a comunidade acadêmica acompanhou 
atentamente o Júri Simulado organizado 
pelo o Prof. Wesley Renato Amaral  prota-
gonizado pelos alunos do 10º período do 
curso de Direito e presidido também pela 
Excelentíssima Juíza de Direito da 2ª vara 
cível e criminal da Comarca de Unaí, Dra. 
Fernanda Laraia Rosa.

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 Juri
O Júri Simulado é uma atividade 

complexa e multidisciplinar, envol-
vendo, desde elementos de figurino, 
cenografia, sonoplastia, e representação 
teatral, até profunda pesquisa científica 
e análise de informações, utilizadas 
para construção das linhas argumenta-
tivas que servirão de base à exposição 
dos defensores e acusadores do tema 
ou personagem ou figura histórica ou 
entidades escolhidos.

Através de representação cênica, os 
alunos pesquisam, avaliam, informam 
e emitem juízo de valor a respeito de 
um determinado personagem ou de um 
determinado tema ou de determinada 
figura histórica.

Júri Simulado abre a Extensão 
Universitária 2013 da FACTU 

Os jogos Intercursos que acontece-
ram entres os dias  03 e 17 de setem-
bro, têm o intuito de dar boas vindas 
aos acadêmicos da FACTU, o evento é 
realizado anualmente e promovido pelo 
Curso de Educação Física. Atualmente 
está em sua quarta edição, incluindo 
as modalidades de futsal masculino e 
voleibol feminino, podendo participar 
alunos de todos os Cursos, ex-alunos, 

professores e funcionários da institui-
ção. 

O jogo em si além de promover 
socialização e integração, ele serve 
como meio de “Educar” as pessoas 
para o “Bom Uso das Horas de Lazer”, 
evitando assim a ociosidade, além 
de outros benefícios para a saúde, 
trazendo assim uma melhoria na quali-
dade de vida de quem pratica.

JOGOS INTERCURSOS 

tricampeões, time dos professores recebe premiação

Acontecerá no dia 9 de novembro o VII 
Torneio Factu de Juniores Futsal e Voleibol

Local: CIELC FACTU
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PedagogiaEnfermagem

No dia 06 de setembro de 2013 
os alunos do 8º período do curso de 
Enfermagem da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia de Unaí – FACTU, 
acompanhados da supervisora de 
Estágio Nathália Martins, juntamente 
com os agentes enviados pelo Governo 
de Minas Gerais para uma força-tarefa 

de prevenção a uma possível epidemia 
de Dengue em 2014 em Unaí, realiza-
ram uma mobilização no Bairro Canaã 
na qual os alunos aferiram pressão 
arterial e glicemia capilar da popula-
ção ali presente enquanto os agentes 
trocavam materiais recicláveis por 
material escolar.

Força tarefa com o 
Governo de Minas

Alunos do 8º período do curso de 
Enfermagem da FACTU, no último 
dia 09 de setembro, acompanhados 
da supervisora de Estágio Nathália 
Martins, realizaram uma atividade 
educativa de promoção à saúde para 
as crianças e adolescentes do projeto 

Criança Cidadã do Futuro, no CIELC. 
Na ocasião os alunos abordaram 

o tema “higiene pessoal” e convida-
ram a Técnica em Higiene Dental, 
Ana Cláudia, para que falasse sobre 
higiene bucal e principais doenças 
bucais. 

Informações sobre 
Saúde é levada a Projeto

Aconteceu no dia 14 de outubro 
na Sala de Conferências I, professor 
Lozetti um encontro com professores 
e acadêmicos do Curso de Pedagogia 
da FACTU. O evento foi realizado em 
comemoração ao dia dos professores 
que aconteceu no dia 15 deste mês. 
Quem organizou o encontro foram os 
professores do curso em parceria com a 
coordenação.

Os acadêmicos participaram atenta-
mente das várias atividades: apresen-
tação do Coral da Igreja Presbiteriana; 
os “Encontadores de Histórias, coorde-
nados pela professora Simone Santos; 
declamação da Poesia: “Filtro Solar”,  
pelo acadêmico do Curso  de Agronomia, 
André Campos. O evento foi abrilhan-
tado ainda mais pelo professor, Paulo 
Giovanni, com a Palestra: A Motivação 
e a Autoestima do Professor”, além de 
vários momentos de descontração como 
sorteios de brindes e muita música, 
onde alunos e professores tornaram-
-se verdadeiros dançarinos, animados 
pela professora Maria Aparecida de 

Curso de Pedagogia 
comemora o Dia do Professor

momento ímpar para os acadêmicos e 
professores do curso de Pedagogia

 “Professores são os pilares da 
educação”. Foi com essas palavras que 
a diretora geral da FACTU, Amélia 
Rodrigues,  parabenizou os professores 
da faculdade pelo seu dia, 15 de outubro 
e comemorado em 17 de outubro na 
instituição. A FACTU organizou para 
seus docentes uma festa bem animada, 
regada a música e a um delicioso 

coquetel. 
Na oportunidade a senhora Maria 

Jose Capanema, pioneira no município 
quando idealizou e buscou o Ensino 
Superior em Unaí,  brindou a todos com 
sua presença e com algumas palavras 
contando um pouco de sua trajetória na 
educação, prendendo com entusiasmo a 
atenção de todos.

Dia do professor é comemorado 
com festa e muita alegria

Oliveira. Para encerrar a noite permeada 
de aprendizado e de descontração, a 
diretora geral, Amélia Rodrigues entre-
gou rosas aos professores, em seguida 
os alunos também foram homenageados 
com mensagens e cupcakes .

  A FACTU, imbuída em um espírito 
de disseminação do saber e do aprender 
a aprender, desenvolve suas atividades 
acadêmicas,  consciente de que educar 
com sabedoria é compreender momen-
tos tão importantes, como as comemo-
rações ao “Dia do Professor”.


