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Editorial

O dia do Professor é comemorado 15 de 
outubro, dia em que Dom Pedro I criou a escola 
primária do nosso país, através de um Decreto 
Imperial, a que chamou de “Escola de Primei-
ras Letras”. Cento e vinte anos depois foi que 
os professores ganharam um dia especial, no 
qual eram homenageados pelas escolas, pais e 
alunos, por meio de Decreto Federal. A FACTU 
parabeniza a todos aqueles que se dedicam à 
educação, esta causa tão nobre e importante 
para a formação de uma sociedade melhor. 

FACTU comemora o Dia do Professor

FACTU na Expoagro 2014

A FACTU em mais uma parceria com a Escola Agrícola 
de Unaí participou da 54ª Expoagro de Unaí. O intuito era 
formar um centro universitário inédito no parque de exposi-
ções, onde todas as instituições de ensino técnico e superior 
do município também pudessem participar. Assim, consti-
tuiu-se um local agradável e de puro conhecimento. Para a 
FACTU foi de suma importância este espaço de interação 
com a comunidade. Parabenizamos a todos os participantes 
e organizadores deste grande evento. 

As professoras 
da FACTU Isabela 
Marins Braga e 
Juliana Lacerda 
Machado autoras 
do livro Educação 
em Novas Arenas, 
organizado por Célio 
da Cunha, Wellington Ferreira de Jesus e Ranilce Guimarães-
-Iosif e lançado no dia 22 de agosto no Seminário Internacional 
“Tendências e Dilemas Mundiais das Políticas de Educação: do 
local ao global”. O evento aconteceu na Universidade Católica de 
Brasília (UCB) e contou com a participação de grandes pesqui-
sadores da educação mundial, como Lynette Shultz, docente da 
Universidade de Alberta (Canadá). 

Autoras do livro Educação 
em Novas Arenas participam 
de Seminário Internacional

No dia 12 de setembro, a FACTU se anteci-
pou e preparou uma tarde agradável em que os 
convidados de honra eram todos os Diretores 
das Escolas das Redes Municipal, Estadual e 
Particulares de Unaí, no Auditório Professor 
Lozetti. O diretor de escola é, acima de tudo, 
um educador. Como tal, deve estar atento às 
consequências educativas de suas decisões e 
atos administrativos, pois estes repercutem de 
forma profunda, e nem sempre aparente, na 
formação dos alunos, constantemente desafiados 
a terem uma visão de futuro e a guiar as pessoas (professo-
res, alunos e colaboradores) a viver os valores e princípios 
defendidos e praticados em suas escolas e instituições. 
O evento contou com a participação do Diretor Geral da 
Instituição, Adalberto Lucas Capanema, coordenadores 

de cursos da FACTU e o palestrante Professor 
Dr. Luíz Síveres, graduado em Filosofia pela 
Pontifica Universidade Católica do Paraná, 
Especialista em Aprendizagem cooperativa e 
tecnologias educacionais pela Universidade 
Católica de Brasília, Especialista em Psicotera-
pia Junguiana pela Faculdade de Saúde de São 
Paulo, Mestre em Educação pela Universidade 
Católica de Brasília, Doutor em Desenvolvi-
mento Sustentável pela Universidade de Brasí-
lia e Pós-Doutorado em Educação: Psicologia 

da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo PUC-SP. O professor Síveres  ministrou uma 
palestra com o seguinte tema: Encontros e diálogos: uma 
pedagogia da presença. O Dia do Diretor de Escola é 
comemorado em 12 de novembro em todo o Brasil.

Comemoração alusiva ao Dia do Diretor

O Universitário apresenta as atividades 
acadêmicas da FACTU referentes ao 
segundo semestre de 2014. É importante 
que os discentes construam seu conheci-
mento por meio de práticas pedagógicas 
inovadoras e emancipadoras, como por 
exemplo, as atividades realizadas durante o 
decorrer deste semestre e que se consoli-
daram na Universidade Aberta e no Dia da 
Responsabilidade Social 2014, um momento 
de culminância de trabalhos socialmente 
responsáveis, em prol da comunidade 
unaiense. Foram desenvolvidas diversas 
atividades no segundo semestre, tais como: 
participação dos discentes e docentes em 
diversos congressos nacionais e interna-
cionais, 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 
uma boa 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. O papel da faculdade é o 
de ajudar na formação de profissionais 
competentes e cidadãos felizes que tenham 
coragem diante das opções existenciais. 
Desejamos a todos, uma boa leitura!
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Administração

Os temas do X Congresso Nacional 
de Profissionais de Administração 
– CONPRA contribuíram para o 
aprimoramento e atualização dos 
acadêmicos e consolidação da rede de 
relacionamento. Destaca-se também 
a importância da relação da teoria 
com a prática, como por exemplo, as 

atuações e importâncias das Empresas 
Júnior. Empreendedorismo: o motor 
do crescimento, Líderes Sustentáveis, 
Sustentabilidade e Gestão Pública: 
desafios e tendências e o  1º Encontro 
e Empresas Juniores de Administração 
do DF foram alguns dos assuntos 
abordados.

Acadêmicos do curso de Administração 
participam de Congresso Nacional

A Lei 4.769/65 regulamenta a 
profissão e cria o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Administração 
e comemora este ano seu 49º aniversá-
rio, quase meio século de conquistas 
para a profissão. O evento contou com a 
presença dos professores, acadêmicos e 
egressos do curso. Para a coordenadora 
do curso e Administradora Lidiane 

Campos.  “Administrar envolve a elabo-
ração de planos, pareceres, relatórios, 
projetos, arbitragens e laudos, em que 
se exija a aplicação de conhecimentos 
inerentes às técnicas de administração”. 
O evento contou com a palestra: “Como 
encontrar o rumo da minha carreira?”   
ministrada pela Administradora Josiane 
Aparecida de Souza. 

Dia do Administrador 
Considerando o atual quadro de 

déficit hídrico na nossa região e já 
preocupados com a utilização irracio-
nal de água em nosso município, foi 
idealizado pela professora da FACTU 
e funcionária da Superintendência 
Estadual de Meio Ambiente Aline 
Rodrigues Maia o projeto “Unaí sem 
sede”, que tem como parceiros o Comitê 
de Bacia, a Prefeitura Municipal de 
Unaí, empresários locais e a FACTU.

Neste projeto está se vislumbrando 
o Unaí de amanhã, onde as questões 

climáticas e a degradação ambiental 
são os principais objetos de estudo, 
fazendo com que os alunos do curso 
de Agronomia sejam parceiros na 
mobilização, auxiliando na execução 
do projeto e sendo multiplicadores das 
ações que estão sendo realizadas como: 
plantio de mudas, estacas e arame para 
cercamento das nascentes e monitora-
mento da evolução da revitalização da 
nascente, para que futuramente tenha-
mos um retorno do cenário ambiental 
de nossa região.

Agronomia

Acadêmicos realizam 
visita técnica a Bonduelle

Os alunos do curso de Agronomia 
da FACTU realizaram no dia 24 de 
setembro de 2014 uma visita técnica à 
empresa francesa Bonduelle, localizada 
no município de Cristalina, na região 
sul do Estado de Goiás. O objetivo da 

visita foi conhecer a área agrícola e a 
comercial, verificando a tecnologia 
voltada à seleção de sementes e manejo 
produtivo, e conhecer a produção de 
milho doce e ervilha fresca a vácuo 
para a fabricação de seus enlatados.

PROJETO UNAÍ SEM SEDE

A FACTU parabeniza a Escola Agrícola de Unaí pelos 
20 anos de serviços prestados para o homem do campo.
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A FACTU com dezessete anos de existência 
consolidou-se como uma das principais Instituições 
de Ensino Superior na região do Noroeste Mineiro. 
Desde sua criação tem participado ativamente 
da história da sociedade unaiense na produção e 
difusão de conhecimentos e na formação de profis-
sionais de diversas áreas, trazendo benefícios no 
âmbito político, econômico, social e cultural.

As mudanças no mundo contemporâneo confe-
rem às Instituições de Ensino Superior (IES) 
um papel estratégico no desenvolvimento das 
sociedades. A FACTU, diante dessa realidade, em 
consonância com sua missão propõe-se a discutir 
uma política de extensão universitária, que articule 
o ensino, a iniciação 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. Na noite de 18 de setembro, a FACTU 
realizou a abertura oficial da Universidade Aberta 
e do Dia da Responsabilidade Social. O diretor, 
Adalberto Capanema, ressaltou a importância de 
uma faculdade particular realizar em Unaí o Dia 
da Responsabilidade Social, um evento de tamanha 
abrangência, já que este acontece anualmente 
em todo território nacional e foi idealizado pela 
ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras 
de Ensino Superior. O diretor agradeceu aos funcio-
nários, alunos e professores pelo empenho em fazer 
com que a Abertura Oficial fosse um sucesso e 
convidou a todos para participarem das atividades 
de sexta e sábado, que foram abertas ao público.

A primeira atividade da Semana foi uma palestra 
com a administradora Rosângela Rodrigues que 
ministrou a palestra com o tema “A Chave para o 
Sucesso Pessoal e Profissional”. Rosângela atraiu 
a atenção dos acadêmicos por quase duas horas e 
abordou pontos importantes para a vida pessoal e 
profissional dos estudantes.

Universidade Aberta
Projeto de extensão, a Universidade Aberta 

contou com palestras, minicursos e mesa redonda. 
Evento no qual a Faculdade de Ciências e Tecno-
logia de Unaí recebe não só os acadêmicos, mas 
também a comunidade para promover maior 
interação e divulgar o Campus e suas atividades de 
extensão.

As palestras oferecidas foram dirigidas ao público 
em geral, extrapolando os programas universitários 
oferecidos pelos cursos, o que representou uma 

FACTU realiza a Universidade Aberta e Dia da Responsabilidade Social 2014

oportunidade ímpar, em que os professores plane-
jaram com os acadêmicos as atividades que tinham 
como foco questões de interesse da comunidade 
em geral.

Dia da Responsabilidade 
Social FACTU 2014

Trabalhar por um futuro melhor para nossa 
sociedade é responsabilidade de todos. Quando se 
busca essa meta em grupo os resultados são ainda 
melhores. Isso não seria diferente para a FACTU 
que participa da campanha nacional da “Respon-
sabilidade Social do Ensino Superior Particular” 
desde suas primeiras edições. O Dia da Responsa-
bilidade Social da FACTU 2014 aconteceu no dia 
20 de setembro.

 A FACTU tem por missão proporcionar um 
ensino socialmente responsável, em prol da 
comunidade e assim tem respondido às demandas 
sociais de Unaí e região. 

Promovido anualmente na FACTU, o Dia da 
Responsabilidade Social contou com a presença 
de todos os cursos da Instituição: Administração, 
Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação 
Física, Enfermagem e Pedagogia e levou à popula-
ção diversas formas de entretenimento e prestação 

de serviços como orientações do Direito do Consu-
midor, atividades recreativas, como brinquedos, 
sala de contação de histórias, orientações agronô-
micas, informações sobre saúde, apresentações 
artístico-culturais, assessoria jurídica, oficinas 
pedagógicas, orientações profissionais, emissão de 
carteira de identidade, teste glicêmico, aferição de 
pressão, dentre várias outras atividades.

De portas abertas para a comunidade a FACTU 
computou nas edições que participou milhares 
de atendimentos à população em diversas áreas. 
O resultado tem sido positivo. Neste ano foram 
realizados aproximadamente 2.000 atendimentos, 
evidenciando que a Faculdade está alcançando seu 
papel social.

A FACTU agradece:
Valle Formaturas, Cia Pé na Estrada, Jornal 

Tribuna, SAAE, TCA – SAME, Polícia Ambiental, 
Polícia Militar, Pula-pula do Adão, Cepasa, Farmá-
cia Canãa, Polícia Civil, Clara Lanchonete, Papela-
ria Mônia, Conexão Noroeste, Portal Unaí, Portal 
Iluminar, Folha de Unaí, Camisaria Máximos, 
Evidência, Agro Mais e Escola Estadual Virgílio de 
Melo Franco, Agromax, Oasis Restaurante, Escola 
Agrícola de Unaí e a comunidade.

Comunidade acadêmica e unaienses participaram ativamente deste grande evento
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FACTU realiza a Universidade Aberta e Dia da Responsabilidade Social 2014
Confira os melhores momentos do evento
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Ciências Contábeis

Uma mesa redonda, composta por 
contabilistas de Unaí e alunos da 
instituição, levou a dezenas de acadê-
micos do curso de Ciências Contábeis 
da FACTU  um conhecimento impar, 
tendo em vista que foi tratado assun-
tos diversos. Foram convidados para 
fazer parte da mesa o presidente da 
Associação dos Contabilistas de 
Unaí, Cleuton Assis, sócio proprietá-
rio da Contabilidade Santos; Delma 
Lopes de Oliveira, proprietária M & 
M Contabilidade; Luzinalva Caetano 
de Moura, proprietária da Contabili-
dade Dinâmica; Sebastiana de Sousa 
Coimbra, proprietária da Tanika 
Contabilidade e a contadora Janaína 
Lúcia Avelar, que adotou a especiali-
zação em Contabilidade Pública.

FACTU comemora o Dia do Contador

O diretor geral da FACTU, Adalberto 
Lucas Capanema e o coordenador do curso 
de Ciências Contábeis, Gabriel Moreira 
participaram do IX Encontro Nacional de 
Coordenadores e Professores do Curso 
de Ciências Contábeis (ENCPCCC), que 
tem por objetivo, desde a sua primeira 
edição, aproximar o Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC) da realidade das 
instituições de ensino superior, discutir 
a qualidade do ensino e as tendências da 
profissão e debater os principais desafios 
dos cursos de Ciências Contábeis. O CFC 

IX Encontro Nacional de Coordenadores 
do Curso de Ciências Contábeis

O professor Me. Gabriel 
Moreira, coordenador do 
curso de Ciências Contábeis 
da FACTU, participou em 
Belo Horizonte do 1º Fórum 
Mineiro de Coordenadores 
do Curso de Ciências Contá-
beis. O evento abordou os 
rumos da educação profis-
sional da Contabilidade em 
Minas Gerais. O encontro 
que aconteceu na sede do 
Conselho teve como objetivo 
discutir, por meio de palestras 
e debates, os pontos mais 
relevantes relacionados ao 
ensino das Ciências Contábeis 
em Minas Gerais.

1º Fórum Mineiro de Coordenadores 
do Curso de Ciências Contábeis 

Filiados a ACIU/CDL e Associação de Contabilistas de Unaí têm desconto nas mensalidades dos cursos 
de Administração e Ciências Contábeis da FACTU. Faça sua matrícula antecipada e ganhe desconto.

O coordenador do curso de 
Ciências Contábeis, Gabriel Moreira, 
agradeceu aos convidados e acadêmi-
cos pelo empenho em participarem do 
momento e ressaltou a importância 
da profissão do contabilista que, de 
acordo com ele, está em terceiro lugar 
na ocupação de vagas de emprego em 
todo Brasil.

tem procurado, a cada edição, aprimorar 
a qualidade da programação técnica do 
Encontro.
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Direito Educação Física

Foi realizado o 1° Café Jurídico da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí que objetivou apresentar e 
relacionar a Reserva do Financeira-
mente Possível e as Escolhas Trágicas 
na Doutrina e na Jurisprudência Atual. 
O coordenador do curso e também 
mediador do evento, o professor Me. 
Cláudio Thiago Vieira Matta ressaltou 

a importância de se tratar um tema 
desta natureza junto aos acadêmicos da 
instituição. O tema: Reserva do Finan-
ceiramente Possível, foi ministrado 
pelo juiz federal da subseção Unaí, Dr. 
Marcelo Rebello Pinheiro. O coorde-
nador do curso de direito apresentou o 
tema das escolhas trágicas na jurispru-
dência atual.

Café Jurídico da FACTU

O Drº. Edson Moreira da Silva, 
especialista em Segurança pública 
pela UFMG, mais conhecido como 
Delegado Edson Moreira que ganhou 
notoriedade por trabalhar no caso Eliza 
Samudio esteve no dia 25 de setembro 
no auditório da FACTU, ministrando 
uma palestra sobre a Materialidade 
delitiva nos crimes contra a vida: proce-
dimentos legais nos casos de investiga-
ções de mortes sem aparecimento do 
corpo “Caso Eliza Samudio”. Partici-
param do evento todos os acadêmicos 

do curso além de convidados, egressos, 
professores, o coordenador do curso de 
Direito, Cláudio Thiago Vieira Matta, 
o Diretor Geral da FACTU, Adalberto 
Lucas Capanema e o coordenador do 
Núcleo de Prática Jurídica, José Lucas 
Júnior. A palestra gerou polêmica entre 
os presentes, trouxe a tona inúmeros 
questionamentos, mas todos sanados 
com maestria por Edson Moreira. A 
FACTU sempre buscando o que há de 
melhor para agregar conhecimento aos 
seus acadêmicos.

Acadêmicos do curso de 
Direito recebem palestra 

de âmbito nacional

A prática de atividade física faz bem 
para o ser humano, pois através dela 
é possível obter saúde física e mental. 
Hoje o profissional de Educação Física é 
considerado o responsável pela melho-
ria da qualidade de vida da sociedade. 
A comemoração do Dia do Profissional 
de Educação Física acontece no dia 
1º de setembro, em razão da profissão 
ter sido regulamentada através da Lei 
Federal 9.696/98. A FACTU prestigiou 
os acadêmicos do Curso de Educa-
ção Física com as palestras: “Novo 

protocolo de RCP/ACE pela AHA” 
proferida pelo prof. Elter Alves de 
Faria e “Instrumentação na Avaliação 
Física: do personal  trainer a educação 
física escolar” ministrada pelo prof. 
Me. Daniel Tavares de Andrade. A 
Coordenadora Graziela Cristina Simões 
parabeniza a todos os profissionais da 
área e agradece a Academia Sport 
Forma; Studio Vanessa Ribeiro; Tarzan 
Suplementos e em especial aos pales-
trantes vindos de Brasília pelo apoio e 
participação no evento. 

1º de Setembro – Dia do 
Profissional de Educação Física

INTERCURSOS 2014 DA FACTU: 
Integração total entre os acadêmicos

Tanto os calouros quanto os vetera-
nos se entregam totalmente ao evento 
Intercursos que há oito anos eleva o 
espírito de união e competitividade 
entre os cursos da FACTU. O evento 
tem o intuito de dar boas vindas aos 
acadêmicos e é realizado anualmente 
pelo curso de Educação Física da 
FACTU. Além dos novos alunos, a 
competição conta também com acadê-
micos veteranos de todos os cursos, 
egressos, professores e colaboradores 

da instituição.  “O esporte em si, além 
de promover socialização e integração, 
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 uma melhoria na qualidade 
de vida de quem o pratica”, como 
ressalta a coordenadora do curso de 
Educação Física, Graziela Simões. O 
evento foi realizado durante o mês de 
outubro no CIELC.

Fotos:José Ney Lopes



PÁGINA 8

Pedagogia

Foi com muito entusiasmo que os 
acadêmicos do 2º período do Curso de 
Administração e Ciências Contábeis, 
com apoio do Curso de Pedagogia, 
realizaram a Noite da Família com 
as crianças e respectivos familiares, 
que fazem parte do Projeto Criança 
Cidadã do Futuro, projeto criado pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí – FACTU. O mesmo é uma 
ação que, certamente, contribui com a 
formação das crianças que dele parti-
cipam. A paz é um bem inestimável 
e precisa ser promovida nos diversos 

segmentos da sociedade. Objeti-
vando refletir sobre a paz na família 
e na escola, o evento teve música, 
dinâmica, coreografia da paz e uma 
palestra ministrada pela Sargento 
Kátia Analu de Paula Oliveira, com 
apoio da Sargento Daniela Amorim 
da Mota Silvério, do 28º Batalhão da 
Polícia Militar de Minas Gerais. “Com 
palavras e gestos de paz, é possível 
uma convivência salutar, entretanto, 
não se pode esquecer que a paz anda 
de mãos dadas com a justiça”, salien-
tou Sargente Kátia Analu.

Projeto Criança Cidadã do Futuro  
recebe a “Noite da Família”

Enfermagem

Nos dias 22, 23 e 24 de outubro, 
foi realizado um evento que mostra a 
conscientização que os acadêmicos e 
diretores da FACTU têm com a saúde 
dos unaienses e com a formação dos 
estudantes. A Jornada Acadêmica de 
Prevenção ao Câncer foi criada com 
o objetivo de estimular a conscien-
tização da comunidade acadêmica 
da instituição sobre a prevenção dos 
mais diversos tipos de câncer, mais 
especificamente o Câncer de Mama. 
O evento, que foca na campanha 
Outubro Rosa, teve como organiza-

dores, acadêmicos, professores e a 
coordenação do curso de Enferma-
gem da FACTU. O evento contou 
com palestras dos acadêmicos do 8º 
período do Curso de Enfermagem, da 
nutricionista Deise Doí, da psicóloga 
Viviane Borges Kazmirczak, do 
obstetra e ginecologista, Dr. Gilmar 
Martins Muniz, da diretora executiva 
da ANMEC, Silvone Francisca de 
Oliveira, da obstetra e ginecologista, 
Drª Diva Moreira Rodrigues e da  
representante do SUS Nayara Martins 
Borges. 

Jornada Acadêmica de 
Prevenção ao Câncer 

No dia 20 de outubro foi celebrado 
o Dia do Professor com os acadêmicos 
do Curso de Pedagogia. Foi uma noite 
com atividades diferenciadas, que 
proporcionaram momentos de reflexão, 
alegria e descontração. A Coordenadora 
do Curso, Maria Aparecida, colocou os 
desafios enfrentados nos meandros da 
educação, destacando, neste cenário, a 
incondicional parceria dos professores, 
do corpo administrativo e do Diretor 
Geral da FACTU, Senhor Adalberto 
Lucas Capanema, que buscam ofere-

Curso de Pedagogia realiza 
comemoração do Dia do Professor

cer o melhor para a formação das(os) 
futuras(os)  pedagogas(os). 


