
EnfermagemDireito PedagogiaAgronomia Educação FísicaCiências ContábeisAdministração 

Visitas Técnicas a propriedades rurais no município de Unaí
PÁGINA  3 

FACTU é destaque na Educação do Ensino Superior de Unaí e região
PÁGINA  7 

Acadêmicos realizam palestra: Métodos contraceptivos 
e planejamento familiar 

PÁGINA  8

Leia também:

FACTU realiza 
Mostra Científica 
Interdisciplinar 

O evento aconteceu durante os dias 18, 19 e 20 
de maio e contou com a exposição de diversos 
projetos e realização de inúmeras palestras.

FACTU recebe prêmio do segmento 
Faculdade no Destaques do Ano 2016

PÁGINAS 4 e 5



PÁGINA 2

Diretor Presidente
FACTU/ AEPU

Adalberto Lucas Capanema

Diretor Acadêmico FACTU
José Juliano Espíndula

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

ÓrGãoS INStItuCIoNAIS DE APoIo 
AS AtIvIDADES ACADêmICAS

A FACTU promoveu, no mês de 
fevereiro, um dia de mobilização 
ao combate do Aedes Aegypti, 
mosquito transmissor da dengue, da 
febre Chikungunya e do vírus Zika. 
As ações envolveram professores, 
diretores e acadêmicos. A campanha 
de conscientização e orientação ao 
combate dos criadouros do mosquito 
continuará durante todo o ano. Durante 
o dia de mobilização foi criado um 
pequeno vídeo para ser exposto nas 
redes sociais e também painéis para 
fazer selfs com dicas ao combate do 
mosquito.

“A educação sempre foi de luta: na 

A FACTU participa de mobilização 
contra mosquito transmissor da Dengue

Editorial
O Universitário é um jornal destinado a 

divulgar as atividades pedagógicas, acadê-
micas e de iniciação à pesquisa desenvolvi-
das na Faculdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí – FACTU. Assim, apresentam-se as 
atividades acadêmicas da FACTU referentes 
ao primeiro semestre de 2016. Os discen-
tes devem construir o conhecimento por 
meio de práticas pedagógicas inovadoras 
e emancipadoras, como por exemplo, as 
atividades desenvolvidas na Mostra Cientí-
fica 2016, momento em que se destaca o 
resultado da implementação de políticas de 
iniciação científica, além de projetos que 
envolvam mobilização social, visitas técni-
cas, participação em minicursos, palestras 
e momentos de descontração efetivados em 
gincanas e jogos interperíodos que promo-
vem a união, amizade, companheirismo e 
respeito entre o corpo docente e discente 
da instituição. 

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, política e 
cultural, isto é uma formação que desperte 
no discente o sentido da colaboração e 
solidariedade, para que este seja capaz 
de construir com autonomia seus conhe-
cimentos, superando conflitos e propondo 
soluções, aprendendo a refletir sobre seus 
valores morais e éticos que conduzirão 
suas ações na sociedade da informação. 
Desejamos a todos, uma boa leitura!

A FACTU inovou mais uma vez e realizou a 
Gincana de Integração ADM/CIC 

A gincana envolveu todas as turmas 
de todos os períodos dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis 
e teve como tema “Integração”. 
Houve uma proposta de reflexão 
para as tarefas da gincana, como 
por exemplo, a divisão de tarefas. 

Os estudantes realizaram diversas 
provas como corrida da vassoura, do 
ovo, do saco, do pezão, ao contrário, 
carrinho de mão, corrida de três 
pernas, dança das cadeiras, cabo de 
guerra e por fim a prova surpresa 
de caça as letras, que formavam a 

palavra Integração. A gincana teve 
o apoio dos funcionários e docentes 
e contou com participação de juízes, 
juntamente com os alunos e coorde-
nadores Lidiane Santos e Gabriel 
Moreira, envolvendo assim toda 
unidade acadêmica da faculdade.
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luta contra ditadura, pela democracia, 
pela anistia, pelas diretas. É um setor 
que tem consciência e mobilização, 
temos que transformar esse espírito 
de luta para exterminar o mosquito, 

combater e impedir que ele nasça. Se a 
gente mobilizar a educação, creio que 
vamos sensibilizar as famílias”, ressal-
tou o Diretor Acadêmico da FACTU, 
José Juliano Espindula.



PÁGINA 3

Administração

No mês de abril, os acadêmicos do 
primeiro e sétimo período dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis da 
FACTU com orientação das professoras 
Cláudia Machado e Lidiane Santos 
realizaram visitas técnicas a três proprie-
dades rurais da região: Fazenda Pico 

– pecuária leiteira, produtor Adailson; 
Fazenda Palestina – genética do rebanho 
Guzerá, gerente Gustavo e H2Orti – 
Hidroponia, proprietário Gustavo. Os 
estudantes ainda conheceram o trabalho 
desenvolvido na área de horticultura da 
Escola Agrícola, sendo este momento 

coordenado pelo prof. Reimário. Essas 
visitas tiveram como objetivo principal 
proporcionar aos acadêmicos um melhor 
entendimento do conteúdo ministrado 
em sala de aula e demonstrar para os 
mesmos a necessidade de conhecimento 
no setor agrário, sendo este predomi-

nante na região.  
A FACTU apóia e incentiva a parti-

cipação dos acadêmicos em atividades 
práticas que possam proporcionar maior 
conhecimento e contribuir com a apren-
dizagem em sala de aula e também com 
o crescimento profissional.

Visitas Técnicas a propriedades rurais no município de Unaí

Fazenda Palestina Fazenda Pico Escola Agrícola de unaí H2orti - Hidroponia

No mês de março, foi realizado pelo 
Núcleo de Práticas em Gestão – NPG 
da Faculdade de Ciências e Tecnologias 
de Unaí – FACTU, o minicurso que 
teve como palestrante a Prof.ª Thalita 
Teixeira Farias Cordeiro. O evento 
contou com a presença dos alunos 
ingressantes nos cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Direito, 

Enfermagem e Pedagogia. Preocupada 
com o cenário econômico atual e com 
a competitividade do mercado de traba-
lho, a FACTU vem qualificando e prepa-
rando seus acadêmicos, assim, antes de 
disponibilizar o currículo destes, busca 
oferecer dicas e orientações de como 
elaborar um bom currículo e como se 
portar em uma entrevista de emprego.

Minicurso “Do currículo à entrevista: 
dicas para se tornar mais competitivo” 
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O evento aconteceu durante os dias 18, 19 
e 20 de maio e contou com a exposição de 
diversos projetos e realização de inúmeras 
palestras. O diretor geral da FACTU, Adalberto 
Capanema, fez uso da palavra antes do início 
do Júri Simulado, no primeiro dia do evento, 
realizado no pátio da instituição, com uma 
estrutura ímpar. Adalberto ressaltou o quanto 
é importante a realização da Mostra Científica 
e parabenizou os coordenadores de todos os 
cursos da entidade. 

A Mostra é resultado da parceria entre direção 
geral, coordenações de cursos e o NUPEX - O 
Núcleo de Pesquisa, Extensão da FACTU, que 
entre suas finalidades destaca-se a implemen-
tação de políticas de iniciação científica.

Conforme a política de iniciação científica 
da FACTU, o objetivo principal da mostra é 
incentivar o desenvolvimento e a realização 
da pesquisa científica institucional, visando ao 
aprimoramento dos corpos docente e discente, 
além de: 

- Proporcionar aos estudantes a orientação 
por pesquisador qualificado, e o aprendizado 
de técnicas e métodos de pesquisa, mediante 
contato direto com os problemas de pesquisa;

- Estimular pesquisadores produtivos a 
engajarem estudantes de graduação no 
processo de investigação, otimizando a capaci-
dade de orientação à pesquisa na instituição; 

- Promover a interdisciplinaridade das áreas 
do saber através de pesquisas de iniciação 
científica.

O evento contou com um cronograma bem 

FACTU realiza Mostra Científica Interdisciplinar 
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FACTU realiza Mostra Científica Interdisciplinar 
extenso, rico em informações de alta produti-
vidade para os acadêmicos. A Mostra contribui 
para o intercâmbio de pesquisas e experiências 
entre pesquisadores em formação. 

O Evento
No dia da abertura, 18 de maio, ainda tivemos 

a palestra, Influência Eletromagnética na 
Saúde das Pessoas, com o prof. Doutor Alcides 
Leandro da Silva (UNB), uma Mesa Redonda 
com empresários de Unaí, com o tema, o Futuro 
Empresarial- Política, Economia Inovação. No 
pátio os acadêmicos tiveram a oportunidade de 
assistir a um Júri Simulado que foi organizado 
pelos estudantes 9º Período do curso de Direito 
da instituição.

No dia 19, houve exposição de trabalhos de 
iniciação científica (resumos, resenhas, ensaios e 
coleta de dados); apresentação oral de trabalhos 
acadêmicos (bancas em salas de aula e apresen-
tações junto ao público nos expositores) e a 
palestra no auditório Professor Lozetti, Violência 
nas Escolas, com o Dr. Candido Alberto da Costa 
(UCB), palestras com ex alunos da FACTU.

Finalizando a Mostra Científica Interdisci-
plinar 2016, no dia 20 de maio, os estudantes 
realizaram a continuação da exposição de traba-
lhos de iniciação científica (resumos, resenhas, 
ensaios e coleta de dados), apresentação oral 
de projetos de pesquisa em andamento (TCC) 
em salas de aula e com banca de professores, 
e ainda tivemos o lançamento do terceiro livro 
da trilogia O Curinga e o Triunfo do Imaginário, 
com Dr. Arthur Henrique Pereira, Doutor em 
Psicologia pela UCB.
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FACTU esteve presente 
na Agrobrasília 2016 

No dia 23 de março, os acadêmicos 
do terceiro período dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis da 
FACTU juntamente com os professores 
Cláudia Machado e Gabriel Moreira 
realizaram uma vista técnica à Fábrica 
de Rações da CAPUL, em Unaí/MG.  
Essa visita teve como objetivo principal 
proporcionar aos acadêmicos um melhor 
entendimento do conteúdo ministrado 
em sala de aula nas matérias de Análise 
de Processos Organizacionais - APO e 
Contabilidade de Custos. A Fábrica de 
Rações da CAPUL fica localizada em 
nossa cidade e é a maior do segmento 
em Minas Gerais. Está entre as dez 
maiores do país, sempre aprimorando 

Ciências Contábeis

CURSO: AS NOVAS REGRAS DO ICMS
A Associação dos Profissionais 

Contabilistas de Unaí – APCU em 
parceria com o SEBRAE/MG e a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Unaí – FACTU realizou no auditório 
da instituição, no mês de março, o 
curso “As novas regras do ICMS”, 
proferido pelo facilitador Cleber Betti, 
advogado, tributarista, contabilista, 
especialista em tributos, Estaduais, 
Municipais e Federais. Professor e 
instrutor de cursos para entidades 
sindicais CRC/MG, SESCON-MG, 
FECOM, FERCOMERCIO, FIEMG 
UNIDADE CONTAGEM/JUIZ DE 
FORA, AMAIS, OCEMG. O objetivo 
do curso foi orientar os participantes 

Acadêmicos de Administração e Ciências Contábeis 
realizam visita técnica a Fábrica de Rações da CAPUL

conhecimento e adquirindo novas técni-
cas. A fábrica trabalha com dois turnos, 
totalizando 22 horas de produção, conta 
com mais de 600 colaboradores diretos 
e indiretos. Em 2011, sentiram a neces-
sidade de padronização dos processos, 
então buscaram a certificação da ISO 
9001, e tiveram mais quatro anos de 
gestão da qualidade. 

sobre as recentes alterações promo-
vidas na legislação do ICMS no que 
concerne à instituição de alíquotas 
diferenciadas do imposto para opera-
ções e prestações interestaduais desti-
nadas a consumidores finais. 

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

A Agrobrasília é uma feira tecno-
lógica e de negócios voltada para o 
empreendedor rural e que muito tem a 
oferecer aos estudantes. Este ano mais 
uma vez houve grande participação dos 
acadêmicos do curso de Agronomia, 
com a montagem do stand na feira. O 
trabalho foi intenso e os acadêmicos 

aproveitaram ao máximo. Este ano 
o Diretor Adalberto Capanema fez 
questão de participar do evento e junto 
aos estudantes e professores visitou 
diversos stands. 

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

Agradecemos a parceria da Escola 
Agrícola de Unaí, na pessoa do Diretor 
Eloi Castro, que participou ativamente 
com a instituição, engrandecendo 
ainda mais o nosso stand.

Agronomia
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Educação Física

Os Jogos Interperíodos foram 
criados para dar boas-vindas aos 
novos alunos. Já na sua 14 edição, 
conta com a participação de alunos de 
todos os períodos do curso de Educa-
ção Física, dos calouros e ex-alunos. 
O evento é realizado duas vezes ao 
ano no início das aulas de cada semes-
tre. Os jogos aderem às seguintes 
modalidades: atletismo, peteca, tênis 
de mesa, natação, voleibol, xadrez, 
handebol, basquetebol e futsal, 
disputados durante uma semana no 
CIELC. As finais dos jogos foram 
emocionantes, uma disputa acirrada 
dos acadêmicos deu mais vida aos 

jogos que já se tornaram tradição na 
FACTU.

Em entrevista ao Portal Unaí, a 
coordenadora do curso de Educa-
ção Física, Graziela Simões, que 
é responsável pela organização do 
evento, afirmou que os jogos têm não 
só o objetivo de recepcionar os novos 
alunos, mas também de promover a 
união entre os futuros professores na 
área esportiva. A coordenadora fez 
um balanço positivo dos jogos deste 
primeiro período e revelou que foi 
um dos mais disputados da história 
do Interperíodos. As finais dos jogos 
ocorreram com disputas eletrizantes.

Jogos Interperíodos da FACTU
BREVES E FACTUAIS

FACTU é destaque na Educação do 
Ensino Superior de Unaí e região

A Faculdade de Ciências e Tecno-
logia de Unaí - FACTU oferece um 
ensino de qualidade, com um corpo 
docente altamente qualificado e há 
quase duas décadas se destaca entre 
as instituições que atuam no seu 
segmento.  Sob a direção de Adalberto 
Lucas Capanema, a FACTU está 
focada no compromisso com a 
Educação Superior, produzindo e 
disseminando o conhecimento, 
enfrentando e criando desafios com 
eficiência, com ética e humanismo, 
tendo como filosofia e missão formar 
diplomados nas diferentes áreas do 
conhecimento, aptos para inserção 
em setores profissionais e para a 
participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira através dos 
cursos de Administração, Agrono-
mia, Ciências Contábeis, Direito, 

Educação Física, Enfermagem e 
Pedagogia.

 Por esse dinamismo a FACTU 
é sempre indicada como a melhor 
instituição de ensino por agências 
que atuam premiando as melhores 
empresas da cidade. A Faculdade 
recebeu mais um certificado de 
melhor no ramo da empresa Imagem 
Propaganda e Marketing.

Curso de Agronomia da FACtu foi certificado pelo 
Jornal Noroeste de minas como destaque 2015
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A Educação Ambiental busca a 
valorização da vida, a formação de um 
novo estilo de vida, sem consumismo 
excessivo, sem o desperdício de recur-
sos e sem degradação ambiental. O 
objetivo principal é formar  cidadãos 
conscientes adotando comportamentos 
ambientalmente adequados, investindo 
nos recursos e processos ecológicos do 
meio ambiente.

O objetivo deste trabalho foi promo-
ver o ensino da educação ambiental por 
meio do uso de maquetes abordando 

diversos tipos de poluição e a sustenta-
bilidade, bem como realizar oficina de 
reutilização de resíduos sólidos.

A turma do 7° período do curso 
de Pedagogia foi dividida em quatro 
grupos com seis membros, cada grupo 
desenvolveu uma maquete de acordo 
com a indicação da professora, Elismar 
Cnossen, abordando os seguintes 
temas: poluição da água, poluição do 
solo, poluição do ar e desenvolvimento 
sustentável. Além disso, cada grupo 
confeccionou um pufe de garrafas pet.

Uso de maquetes e oficina de reutilização 
de resíduos sólidos como método pedagógico 

no ensino da educação ambiental

PedagogiaEnfermagem

Acadêmicos realizam palestra: 
Métodos contraceptivos e 

planejamento familiar 

Foi realizada no auditório da FACTU 
uma palestra ministrada pela médica 
ginecologista, Dra. Renata Patrícia, 
com o tema: Métodos Contraceptivos e 
Assistência em Planejamento Familiar.  
A médica foi convidada pela turma 
do 7º Período de Enfermagem que 
foi responsável pelo planejamento e 
organização do evento. 

O objetivo geral desta atividade foi 
estimular nos alunos competências e 
habilidades necessárias para o planeja-
mento e execução de atividades educa-
tivas voltadas a diversos grupos sociais, 
uma vez que a importância deste tema 
justifica-se por ser a educação sexual e 
reprodutiva uma das atividades chaves 
dos profissionais de saúde na assistên-
cia em planejamento familiar.

Os objetivos específicos foram 
promover a educação sexual e repro-
dutiva da comunidade acadêmica da 
FACTU e capacitar os acadêmicos para 
a assistência em planejamento familiar. 

O evento teve a participação das 
demais turmas do curso de enfermagem 
e alunos dos cursos de Administração e 
Pedagogia. Iniciou-se com uma mensa-
gem audiovisual em homenagem às 

mulheres e em seguida, a palestrante 
tratou sobre os métodos contracepti-
vos e a assistência em planejamento 
familiar. O encerramento aconteceu 
com um lanche que foi gentilmente 
preparado pelos alunos do 7º período.

Dr. renata Patrícia

Acadêmicos do 7º período do curso de Enfermagem


