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Local: Praça da FACTU - Rua Rio Preto, 422, a partir das 8:00 horas.

Dia 19 de Setembro

Informações: (38) 3676-6222   -   www.factu.br
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Há 18 anos a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí (FACTU) dedica-se a promover a divulgação de 
conhecimentos técnicos e científicos que constituem patrimônio da humanidade, busca também transmitir 

esses conhecimentos por meio do ensino, da ação social e especialmente por meio da publicação científica.

No 1º semestre foi lançado o Concurso Plano 
de Negócio – Educação Empreendedora

A FACTU é a primeira instituição 
do Noroeste Mineiro a implantar a 
disciplina Empreendedorismo em 
todos os cursos, além disso, busca 
promover a cultura empreendedora 
e com esse objetivo participou 
do Edital de Chamada Pública 
SEBRAE – UCE nº 001/2013, 
sendo a única instituição a participar 
e conquistar a aprovação. No dia 08 

de maio, fez a abertura do projeto 
com a palestra Plano de Negócio 
como Ferramenta Empreendedora. 

FACTU realizou Seminários da 
Comissão Própria de Avaliação 
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O processo de Avaliação Institucional 
proporciona um altoconhecimento 

da faculdade, direcionando as ações 
de planejamento para melhorias.

PÁGINA  5



PÁGINA 2

Órgão de divulgação da FACTU - Faculdade 
de Ciências e Tecnologia de Unaí

Mantida pela AEPU – Associação de 
Ensino e Pesquisa de Unaí - MG

Rua Rio Preto, 422 – Centro  
CEP: 38.610-000 – Unaí-MG

Telefax: (38) 3676-6222 / 3676-3490
Site: www.factu.br / E-mail: factu@factu.br

Diretor Presidente
FACTU/ AEPU

Adalberto Lucas Capanema 

Conselho Editorial
Maria José Lucas Capanema
Adalberto Lucas Capanema

Revisão / Editorial
Juliana Lacerda Machado

Produção
Assessoria de Comunicação 

e Marketing - FACTU

Diagramação e Arte Final

Rua Afonso Pena, 547 – Unaí/MG
Tel.: 38 3676-7776 / 99910-7776

ACESSE: www.factu.br
Tiragem: 4000 exemplares - Distribuição Gratuita

Editorial

ÓrGãOs INsTITUCIONAIs DE APOIO As ATIvIDADEs ACADêmICAs CErTIFICAçõEs

O diretor da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia de Unaí 
(FACTU) e presidente da Mante-
nedora AEPU, Adalberto Lucas 
Capanema, participou da primeira 
sessão de atendimentos presen-
ciais da Câmara Especial para as 
Pequenas e Médias Instituições 
de Ensino Superior (PMIES), 
organizada pela Associação Brasi-
leira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES). A atividade 
foi exclusiva para as mantene-
doras associadas à ABMES, que 
puderam optar por consultoria nas 
áreas jurídica e/ou acadêmica. O 

projeto faz parte de uma série de 
ações da associação em prol da 
sustentabilidade das PMIES. 

Adalberto Lucas Capanema 
foi um dos gestores que buscou 
atendimento em relação ao plano 
de carreira dos professores e sobre 
as questões jurídicas pertinentes 
ao Fies. Segundo ele, a iniciativa 
da ABMES facilitará o trabalho 
das PMIES, uma vez que “na área 
de educação, a legislação tem 
mudado bastante, principalmente 
em relação ao Fies, ProUni e 
às avaliações das instituições”, 
enfatizou.

Diretor da FACTU participa da primeira sessão para as Pequenas e Médias IES 

Aniversário da Instituição acontece em 26 de setem-
bro, momento em que se realizarão diversos eventos 
que marcarão não apenas a história da Faculdade como 
também da cidade de Unaí.

Em 2015, a Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí 
- FACTU completará 18 anos de existência. A maioridade, 
comemorada em 26 de setembro, será marcada por um 
ano de homenagens a primeira faculdade de Unaí – MG. 
A FACTU foi criada por meio de um acordo entre o 
Governo do Estado, Município e a Associação de Ensino 
e Pesquisa de Unaí. As atividades letivas tiveram início 
em 16 de fevereiro de 1998, com o curso de Ciências 
Contábeis, bacharelado, autorizado pela Portaria do MEC 
nº 1.050/97 e publicado no Diário Oficial da união de 
26/09/1997.

“Acredito que com a maioridade da faculdade, grandes 
incrementos podem vir a ocorrer não só na forma de refor-

mas e ampliações físicas e estruturais, mas também em 
evoluções nos cursos propriamente dito”, complementa o 
aluno, do curso de Ciências Contábeis, Natal Trindade.

A FACTU completa 18 anos de prestação de serviços

O ano de 2015 é muito importante para a 
FACTU, assim como para a educação do Noroeste 
de Minas, já que marca o aniversário de 18 anos da 
primeira instituição de Ensino Superior do municí-
pio de Unaí. O aniversário da instituição acontece 
em 26 de setembro e será uma data marcada por 
diversas comemorações. A FACTU agradece a toda 
à comunidade do Noroeste mineiro a confiança 
depositada no trabalho pedagógico, acadêmico e 
científico desenvolvido por ela. 

Buscando assegurar uma práxis pedagógica 
que contemple um trabalho que visa à integração 
dos diferentes saberes, numa perspectiva dos 
direitos humanos, os acadêmicos da FACTU 
desenvolveram diversas atividades ao longo do 
primeiro semestre de 2015: Mostra Científica 
Interdisciplinar 2015, momento em que se 
promove a divulgação de conhecimentos técnicos 
e científicos que constituem patrimônio da 
humanidade e que comunicam saberes por meio 
do ensino, da ação social e em especial da publica-
ção científica. Também foram realizadas diversas 
visitas técnicas e viagens e o I chá pedagógico do 
curso de Pedagogia. A FACTU busca promover a 
construção do conhecimento por meio de práticas 
pedagógicas inovadoras e emancipadoras. 

A FACTU preocupa-se com a formação dos 
discentes, pois uma boa formação profissional 
não se restringe apenas a conhecimentos técni-
cos, envolve também uma boa formação humana 
e compromisso com os direitos humanos, uma 
formação que desperte no discente o sentido da 
colaboração e da solidariedade, para que este seja 
capaz de construir com autonomia seus conheci-
mentos, 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. Tenham todos uma ótima leitura!
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Administração

Em junho, aconteceu o Startup 
Weekend Youth em Belo Horizonte/
MG, organizado pelo SEBRAE com 
apoiadores e patrocinadores da capital 
mineira. O evento contou com a parti-
cipação de alguns acadêmicos repre-
sentantes do Noroeste Mineiro, dentre 
eles os estudantes da FACTU Sávio 
Rocha, Thalitta Alves e Walisson José, 
todos estudantes do primeiro período 
do curso de Administração. O Startup 
Weekend Youth tem como objetivo 
despertar o empreendedorismo nos 
adolescentes e jovens do Brasil e de 
outros países. No primeiro dia, os 
participantes tiveram a oportunidade 
de apresentar ideias aleatórias, e em 

seguida ocorreu a votação para selecio-
nar as melhores ideias apresentadas. 
Para o desenvolvimento dessas etapas 
os mentores auxiliavam os grupos, 
transmitindo assim conhecimento aos 
colegas. Ao final do evento, todos 
os grupos apresentaram para uma 
banca de jurados, composta por dois 
empreendedores que já participaram 
do Startup Weekend Youth e o diretor 
SEBRAE-MG. Depois de serem 
avaliados pelos jurados, foram classi-
ficados os grupos com as três melhores 
ideias, dentre as ideias apresentadas, o 
grupo em que a estudante da FACTU 
Thalitta Alves fazia parte, obteve o 
terceiro lugar no evento. 

Acadêmicos participam do Startup 
Weekend Youth realizado pelo SEBRAE em 
Belo Horizonte e o grupo da aluna Thalita 

Alves fica em terceiro lugar no evento

No dia 02 de abril, estudantes do 3°, 
5º e 7º período do curso de Adminis-
tração da FACTU realizaram uma 
Visita Técnica à Fábrica de Ração da 
CAPUL. A visita teve como finalidade 
apresentar na prática o conteúdo das 
disciplinas Marketing, Projeto, Produ-
ção e Gestão de Pessoas. Os estudantes 
foram acompanhados pelas professoras 
Lidiane Campos e Cláudia Machado.  

O processo de produção pode ser 
abordado desde o projeto dos produtos 
e serviços, até o planejamento da equipe 
de marketing. Foi possível visualizar 
na prática a teoria que se aprende em 
sala de aula. Muitos questionamentos 
foram feitos pelos estudantes e por 
consequência, muitas dúvidas sanadas. 

Visita Técnica a Fábrica de Ração da CAPUL
Foi realizada uma visita técnica à 

Escola Agrícola de Unaí com a finali-
dade de demonstrar aos acadêmicos 
do curso de Agronomia da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia de Unaí – 
FACTU, a viabilidade da agroindústria 
para a integração da agricultura familiar 
ao mercado de produtos industrializa-
dos.

Foi apresentado aos estudantes um 
projeto implantado em comunidades e 
assentamentos por meio da Embrapa, 
visando o beneficiamento de produtos 
produzidos pela agricultura familiar, 
agregando maior valor ao produto e 
trazendo mais rentabilidade para as 
famílias, pois os produtos que geral-
mente são vendidos em feiras e super-
mercados com preços baixos podem 
ser triplicados quando processados na 
agroindústria. 

Os acadêmicos do curso de Agrono-

Agronomia

Estudantes do curso de 
Agronomia em Dia de Campo

Por meio de uma parceria entre o 
SEBRAE, a Faculdade de Ciências 
e Tecnologia de Unaí - FACTU, a 
Emater MG, a Embrapa Cerrados, 
a Prefeitura Municipal de Unaí, a 
Escola Agrícola e outras instituições 
de ensino da região, foi realizado um 
Dia de Campo na Escola Agrícola 
Juvêncio Martins Ferreira de Unaí que 
teve como tema principal a diversifi-
cação da produção agrícola no campo.

O evento teve público superior a 
800 pessoas e trouxe conhecimentos 

tecnológicos para o homem do campo 
e estudantes de nível técnico e superior 
de diversas cidades do Noroeste de 
Minas Gerais.

Os estudantes da FACTU 
apresentaram resultados de trabalhos 
realizados com hortaliças no campo, 
evidenciando todo o aprendizado 
ocorrido em sala de aula e também 
em trabalhos práticos, mostrando que 
os estudantes do curso de Agronomia 
utilizam métodos de ensino que os 
integram à sociedade. 

Acadêmicos realizaram visita 
Técnica à Agroindústria

Os estudantes também observaram que 
a sazonalidade de produtos no agrone-
gócio exige planejamento por parte 
da equipe do processo de produção. 
Enfim, foi oferecida aos estudantes 
uma aula prática interdisciplinar 
importante para se entender melhor a 
teoria aplicada em sala de aula.

mia puderam acompanhar todos os 
processos, desde a limpeza das frutas 
através da desinfecção da matéria prima 
mergulhada em água contendo reagentes 
químicos que sanitizaram o produto, até 
os processos de descascamento, proces-
samento, embalagem e armazenamento. 
Em todos os processos, verificou-se a 
importância da higienização do produto, 
permitindo um produto livre de agentes 
contaminantes e com boa qualidade até 
chegar às mãos do consumidor.
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Há 18 anos a Faculdade de Ciências e Tecno-
logia de Unaí (FACTU) dedica-se a promover a 
divulgação de conhecimentos técnicos e científicos 
que constituem patrimônio da humanidade, busca 
também transmitir esses conhecimentos por meio 
do ensino, da ação social e especialmente por meio 
da publicação científica.

Na Mostra Científica Interdisciplinar 2015, a 
FACTU teve a honra de receber o palestrante Dr. 
João Marcos da Cunha, que ministrou a palestra 
Corpo e Mente: equilíbrio para alta performance. 
Dr. João Marcos de forma carismática envolveu 
todos os presentes no evento. João Marcos é Doutor 
em Psicanálise Clínica e demonstrou várias técnicas 
de estudos e concentração. 

A Mostra Científica Interdisciplinar é um evento 
realizado no primeiro semestre de cada ano, desti-
nado a reunir toda a comunidade acadêmica para 
a discussão da produção científica da FACTU e, 
sobretudo, criar um espaço para divulgação dos 
trabalhos de iniciação científica realizados nas 
disciplinas dos sete cursos de graduação da institui-
ção, estimulando a troca de experiência e a interdis-
ciplinaridade. Durante a Mostra foram apresentados 
trabalhos realizados pelos acadêmicos, exposições 
de pôsteres, atividades práticas e palestras. 

A divulgação da produção de trabalhos científi-
cos e metodológicos contribui significativamente 
para o desenvolvimento da comunidade acadêmica. 
No decorrer da Mostra os estudantes apresentaram 
os trabalhos de caráter cientifico utilizando diver-

MOSTRA CIENTÍFICA INTERDISCIPLINAR FACTU 2015 

Comunidade acadêmica e unaienses participaram ativamente deste grande evento

sos recursos como imagem, vídeo, som, desenho, 
maquete, entre outros. 

A Mostra Científica Interdisciplinar propor-
ciona aos estudantes a orientação na realização de 
trabalhos de iniciação cientifica por pesquisadores 

qualificados, bem como o aprendizado de técnicas 
e métodos de pesquisa, mediante contato direto 
com problemas de pesquisa e ainda promove a 
interdisciplinaridade das áreas do saber por meio 
da pesquisa. 
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Com a proposta de reforçar a missão, de promover 
e fortalecer o ensino em todos os cursos a FACTU 
participa todos os anos da maior feira do cerrado 
brasileiro, a Agrobrasília, sendo esta já um marco no 
calendário acadêmico. 

A Agrobrasília é uma feira tecnológica e de 
negócios voltada para o empreendedor rural e que 

muito tem a oferecer aos estudantes da FACTU. Este 
ano houve grande participação dos acadêmicos do 
curso de Agronomia da FACTU, já que a instituição 
montou um stand na feira. 

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

Lançamento do Concurso Plano de 
Negócio – Educação Empreendedora

A FACTU é a primeira instituição do Noroeste 
Mineiro a implantar a disciplina Empreendedo-
rismo em todos os cursos, além disso, busca promo-
ver a cultura empreendedora e com esse objetivo 
participou do Edital de Chamada Pública SEBRAE 
– UCE nº 001/2013, sendo a única instituição a 
participar e conquistar a aprovação. No dia 08 de 
maio, fez a abertura do projeto com a palestra Plano 
de Negócio como Ferramenta Empreendedora. 

O plano de negócio pode ser considerado uma 
das principais ferramentas para o ato empreendedor, 

por se tratar de algo que irá verificar a viabilidade 
do empreendedorismo de acordo com as exigências 
e necessidades do mercado. 

Dando continuidade às atividades serão 
realizadas divulgação e mobilização em mídias 
sociais e websites, buscando envolver ainda mais 
os acadêmicos da FACTU, estudantes do Ensino 
Médio e empreendedores individuais. O período 
de inscrição para participar do concurso será de 03 
a 31/08/2015, no Núcleo de Práticas em Gestão – 
NPG, FACTU. 

FACTU na Agrobrasília 2015

O coordenador da Comissão Própria de Avaliação 
– CPA/FACTU, o professor Gabriel Moreira e o 
representante docente o professor Eloi Castro reali-
zaram, nos dias 01 e 03 de junho de 2015, os Seminá-
rios da CPA. O evento teve como objetivo apresentar 
os resultados da Avaliação Institucional ocorrida no 
segundo semestre de 2014 e também repassar aos 
acadêmicos as ações de melhoria propostas pela CPA 
/ FACTU à Direção da Instituição.

 O Coordenador da CPA aproveitou a oportunidade 
e ressaltou: “Buscamos uma contínua melhoria no 
processo de Avaliação Institucional. É um processo 
dinâmico cujos resultados proporcionam um autoco-
nhecimento da Instituição e permite um redirecio-
namento nas ações de planejamento da Faculdade”, 
finaliza Gabriel Moreira.

FACTU realizou 
Seminários da Comissão 

Própria de Avaliação 

No dia 07 de maio de 2015, a Faculdade 
de Ciências e Tecnologia de Unaí - FACTU 
proporcionou aos estudantes dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis, uma 
visita técnica à fábrica da CEMIL, na cidade 
de Patos de Minas. 

O objetivo principal da visita técnica foi 
proporcionar conhecimentos práticos aos 
estudantes dos cursos de Administração e 
Ciências Contábeis da FACTU.

Visita Técnica a CEMIL
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Ciências Contábeis

O Professor Me. Oscar Lopes da Silva, 
Conselheiro do CRC/MG e membro 
da Comissão Nacional de Elaboração 
do Exame de Suficiência do Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC proferiu 
no dia 14 de maio de 2015, uma palestra 
aos acadêmicos do Curso de Ciências 
Contábeis e Administração da FACTU 
intitulada “Empreendedorismo, o Profis-
sional de Contabilidade como Gestor”.

A palestra foi realizada no auditório 

da FACTU e contou também com a 
participação de egressos do curso e 
contadores convidados que represen-
taram a Associação de Contabilistas de 
Unaí.

Faz-se necessário um agradecimento 
especial ao acadêmico do curso de 
Administração, Robismar Pereira, 
membro fundador do Grupo Teatral 
Fênix, que realizou uma abertura lúdica 
para os convidados.

Curso de Ciências Contábeis promoveu o 
evento Contabilidade Rumo ao Futuro

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.

Na última quinta-feira, 09 de julho, 
foi realizada a cerimônia de Colação 
de Grau das Turmas de Administra-
ção, Agronomia, Ciências Contábeis, 
Direito, Educação Física, Enfermagem 
e Pedagogia da FACTU. A Faculdade 
tranquiliza-se por saber que a missão 
de ensinar foi cumprida e que o esforço 
valeu a pena. Diretores, professores e 
funcionários da FACTU desejam a seus 
novos egressos: sucessos profissionais, 
realizações pessoais e, sobretudo, muita 
saúde para renovar a cada dia, a edifica-

ção de novos sonhos.De acordo com o 
Diretor Geral da Faculdade, Adalberto 
Capanema, a solenidade de Outorga de 
Grau representa um momento ímpar 
para todos e de magnitude da Institui-
ção de Ensino, quando todos juntos, 
constroem homens e mulheres, éticos 
e capacitados, para enfrentarem os 
desafios profissionais. Ressaltou que a 
Faculdade se orgulha por já ter formado 
quase dois mil estudantes, espalhados 
em todos os Estados brasileiros, nos 
mais diversos segmentos profissionais.

FACTU realiza Colação de 
Grau do 1º Semestre de 2015
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Direito Educação Física

No último dia 17 de junho, os 
estudantes do 9º período do curso 
de Direito da FACTU realizaram, 
juntamente com o Prof. Wesley Renato 
Amaral, um júri simulado. 

O objetivo desta atividade didática 
é familiarizar o acadêmico com o 
ambiente de um Tribunal, explicar o 
funcionamento de uma sessão de Júri.

O que é Júri Simulado?
O júri simulado é uma atividade 

complexa e multidisciplinar, envol-
vendo, desde elementos de figurino, 
cenografia, sonoplastia, e represen-
tação teatral, até profunda pesquisa 
científica e análise de informações, 
utilizadas para construção das linhas 

Alunos de Direito da FACTU 
realizaram Júri Simulado

Por meio da coordenação do curso 
de Direito, os acadêmicos juntamente 
com a coordenadora, Michelle Lucas 
Cardoso Balbino e o professor Marcos 
Vinicius B. N. de Oliveira, realizaram 
uma Visita Técnica à cidade de Ouro 
nos dias 30 e 31 de maio de 2015 para 
participarem de uma palestra referente 
ao Direito Minerário. 

Os alunos da FACTU foram recep-
cionados pelo Presidente da Fundação 
Gorceix. Fundação esta que tem por 
objetivo contribuir com a formação 
profissional e com o desenvolvimento 
científico e tecnológico na área mineral, 
sempre tomando como premissa básica 
a responsabilidade social e ambiental. 
O Dr. Cristovam Paes de Oliveira e o 
Diretor dos Departamentos de Meio 
Ambiente e Geologia do Petróleo, 
Dr. Wilson José Guerra, apresentaram 
a história da Fundação Gorceix e 
atuação da mesma frente às pesquisas 
em mineração e petróleo no Brasil.

Logo após, foi realizada a palestra 

Visita às cidades históricas 
de Ouro Preto e Mariana

Aconteceu no dia 20 de junho, no 
CIELC, o XIV Agita Hand da FACTU. 
O evento anualmente é organizado por 
acadêmicos que cursam a disciplina 
de Handebol e pelo prof. Esp. Diego 
Ramiro do Curso de Educação Física, 
visando estimular, divulgar e incentivar 
a prática de Handebol na cidade. Os 
organizadores do evento ganham experi-
ência enriquecendo ainda mais sua vida 
acadêmica com a atividade de extensão. 
A FACTU parabeniza aos acadêmicos 
organizadores do evento (5º e 6º perío-
dos). O prof. Esp. Diego agradece a 
todos os participantes que fizeram com 
que esse evento acontecesse. 

Resultado 
Masculino Infantil

1º Lugar: Colégio Nossa Senhora do 
Carmo

2º Lugar: Escola Estadual Manoela 
Farias Soares

Resultado 
Masculino Adulto

1º Lugar: Equipirados
2º Lugar: Marombar Sport Forma

Resultado 
Feminino Adulto

1º Lugar: Espartanas
2º Lugar: Marombar

XIV AGITA HAND

Acadêmicos do Curso de Educação 
Física no Goiânia Capital Fitness

“A Mineração e o Petróleo na Perspec-
tiva Constitucional”, ministrada pela 
Mestranda Priscilla Kelly, que expla-
nou sobre os principais fundamentos 
do Direito Minerário na atualidade, 
trazendo os aspectos jurídicos para o 
campo da mineração.

Após os eventos na Fundação 
Gorceix os estudantes participaram de 
visitas históricas ao Museu da Incon-
fidência, Casa dos Contos e Escola de 
Minas.

No dia seguinte, 31 de maio, foi 
realizado um passeio de Maria Fumaça 
que conduziu os acadêmicos de Ouro 
Preto para Mariana.

argumentativas que servirão de base à 
exposição dos defensores e acusadores 
do tema ou personagem ou figura 
histórica ou entidade escolhidos.

 “Foi um sucesso!”, ressaltou a 
coordenadora do curso de Direito, 
Prof. Ma. Michelle Lucas Cardoso 
Balbino.

Entre os dias 9 a 12 de abril, acadê-
micos, ex-alunos e professores do 
Curso de Educação Física da FACTU 
estiveram em Goiânia-GO partici-
pando do Goiânia Capital Fitness 
GCF –, aprimorando seus conheci-
mentos e participando de cursos nas 
áreas de Educação Física, Nutrição, 
Fisioterapia, além de conferências, 
palestras, campeonato fitness de pole 
dance, e demais atrações. 

O recém-formado no Curso de 

Educação Física da FACTU, Patrick 
de Jesus Martins ficou em segundo 
lugar no “Campeonato Centro-Oeste 
de Supino, Deadlift e Luta de Braço”, 
o acadêmico Rodrigo Alves de Sousa 
ficou em segundo lugar no “Campe-
onato de Agachamento”, Caique 
Diordam Martins Ribeiro e Dyonata 
dos Santos Eustachio também ficaram 
em segundo lugar no “Campeonato 
de Spinning”, representando a insti-
tuição.
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Pedagogia

Visando assegurar uma práxis 
pedagógica que contemple um olhar 
lançado à esfera de um trabalho que 
visa à integração dos diferentes saberes, 
numa perspectiva dos direitos humanos, 
os acadêmicos do Curso de Pedagogia 
engajados na essência dos fazeres das 
Disciplinas: Estágio Supervisionado, 
Práticas Pedagógicas, Educação Inclu-
siva, Antropologia Cultural e Educação, 
Pluralidade e Diversidade Intercultural 
na Escola, Fundamentos da Metodo-
logia da Língua Portuguesa nos Anos 
Iniciais da Educação Fundamental e 
História da Educação, tiveram a oportu-
nidade de organizar um significativo 
Chá Pedagógico juntamente com os 
professores: Edivânia, Lindaura, Maria 
Íris, Juliana, Maria Aparecida, Viviane 
e Adriano, ocorrido nos dias 08 e 10 de 
junho de 2015.

O Chá Pedagógico, nomeado “O 
SABER E O FAZER: UMA INTEGRA-
ÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA”, 
foi uma oportunidade de socialização 
dos trabalhos desenvolvidos ao longo 
deste semestre, quando as reflexões 
e discussões em sala de aula puderam 
estabelecer relações com o cotidiano 

escolar. A prática pedagógica transfor-
madora é fundamental e o envolvimento 
entre professores e equipe pedagógica 
resulta em interações do seu fazer. 

Neste contexto é indispensável que 
ao depararmos com as diversidades 
possamos aprender com elas. Para 
que haja, de fato, inclusão nas nossas 
escolas, torna-se necessário que todos 
os profissionais estejam atentos para 
trabalhar e compreender essas crianças 
que tanto precisam de nós.

A oficina de Libras, magistralmente 
orientada pela Professora Lindaura, 
contou com a participação de todos os 
presentes. 

Registramos, com carinho, a presença 
da egressa da primeira turma do Curso 
de Pedagogia, Sônia Lara, Diretora da 
Escola Municipal Glória Moreira, bem 
como das docentes e estudantes do 
Curso de Ensino Médio, na modalidade 
Normal, da Escola Estadual Delvito 
Alves da Silva. A presença de vocês 
abrilhantou o nosso evento! 

 Parabéns aos acadêmicos, docentes 
e demais colaboradores da FACTU, que 
não mediram esforços para a realização 
do I Chá Pedagógico.

1º CHÁ PEDAGÓGICO 
Enfermagem

A Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí – FACTU - realizou por meio da 
coordenação do curso de Enfermagem, a 
Semana de Enfermagem. O evento, que 
tem como objetivo comemorar o dia do 
enfermeiro (a) teve início na terça-feira, 
19 de maio, com palestra, apresentação 
musical dos alunos do curso e a inaugu-
ração da exposição de experiências de 
profissionais da enfermagem formados 
pela FACTU que ocupam papel de 
destaque em todo Brasil.

Na abertura oficial do evento, o diretor 
geral da FACTU, Adalberto Capanema, 
ressaltou a importância do profissional 
da enfermagem e salientou a importân-
cia dos acadêmicos aproveitarem ao 
máximo as experiências propostas pela 
faculdade. Ele disse que a instituição 
sempre busca promover eventos para 
proporcionar mais bagagem ao conheci-
mento teórico de seus estudantes. 

A coordenadora do curso de Enfer-
magem, Nathália Oliveira, ressaltou 
o prazer em poder proporcionar aos 

FACTU REALIZA SEMANA DE ENFERMAGEM

estudantes um momento de tamanha 
importância e destacou que o evento 
foi realizado com todo carinho para os 
acadêmicos. “Comemoramos o dia do 
enfermeiro (a) com todo prazer, essa é 
uma data que não poderíamos deixar 
passar em branco”, afirmou Nathália.

A psicóloga Thalita Cordeiro 
ministrou a palestra intitulada: “O Meu 
Primeiro Dia de Enfermeiro, Como 
Será?”. Thalita é especialista na área de 
gestão de pessoas, mestranda em direção 
de recursos humanos e docente da disci-
plina Psicologia em Saúde na FACTU.

Os acadêmicos do 9° período do curso 
de Enfermagem da FACTU participaram da 
campanha de vacinação contra Influenza, 
no dia 09 de maio de 2015, na Unidade 
de Estratégia Saúde da Família do bairro 
Jacilândia em Unaí-MG. A campanha seguiu 
até o dia 22 de maio. 

Fazem parte do grupo vulnerável as 
crianças de 6 meses a menores de 5 anos, 
doentes crônicos, idosos com 60 anos 
ou mais, trabalhadores da saúde, povos 
indígenas, gestantes, mulheres com até 45 
dias após o parto, presos e funcionários 
do sistema prisional, além da população 
indígena. A dose, via injeção, protege contra 
os subtipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 

e B. De acordo com o Ministério da Saúde, 
como o organismo leva, em média, de duas 
a três semanas para criar os anticorpos que 
geram proteção contra a gripe, é fundamental 
realizar a vacinação no período da campanha 
para garantir a proteção antes do início do 
inverno. O período de maior circulação da 
gripe vai do final de maio até agosto. No ano 
passado, 1.794 pessoas foram internadas 
em decorrência de complicações da gripe e 
326 morreram. De acordo com o ministério, 
o medicamento é contraindicado a pessoas 
com histórico de reação anafilática em doses 
anteriores e a quem tem algum tipo de 
alergia grave à proteína do ovo, uma vez que 
a dose é produzida em embriões de galinha.

Campanha de vacinação contra Influenza

O Saber e o Fazer: Uma 
Integração Entre Teoria e Prática   


