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FACTU realiza Congresso 
de Iniciação à Pesquisa

O Congresso de Iniciação 
à Pesquisa – CONIP FAC-
TU, realizado nos dias 09 e 
10 de maio de 2019, nasce 
de um processo evolutivo 
de atuação institucional 
de incentivo e apoio à ini-
ciação a pesquisa em Unaí 
e região.

FACTU promove Campanha
de Doação de Sangue
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Expediente FACTU: Destaque na Educação do Ensino Superior
A FACTU começou o ano se destacan-

do, em março, a faculdade foi reconhecida 
mais uma vez pela empresa Imagem Em-
preendimento e Marketing como a melhor 
em Educação do Ensino Superior. A entrega 
do certificado foi realizada no Espaço Ca-
noa e contou com a presença de funcionári-
os e diretores da Instituição de Ensino.

Não são somente 21 anos de existên-
cia, são milhares de vidas que mudaram, 
sonhos que se realizaram, profissionais e 
cidadãos que impactaram o mundo à sua 
maneira. O merecido reconhecimento da 
FACTU – FACULDADE DE CIÊNCIAS 
E TECNOLOGIA DE UNAÍ, veio devido 
ao compromisso da instituição com o ensi-
no superior e a dedicação de seus diretores 
e colaboradores dispensadas à educação ao 
longo dos últimos anos.

São 21 anos de trabalho formando 
profissionais nas áreas de Administração, 
Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, 
Educação Física, Enfermagem e Pedagogia, 
todos certificados pelo Ministério da Ed-

ucação. Por tudo isso a FACTU se tornou 
uma das maiores instituições de ensino do 
Noroeste de Minas, com diversos egressos 
brilhando profissionalmente em todas as 
regiões do Brasil e no mundo.

Participação na Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior

A secretaria geral da FACTU, Fabrí-
cia Lucas de Mendonça e o coordenador 
do curso de Ciências Contábeis, Gabriel 
Moreira, participaram do curso que apre-
sentou os indicadores de qualidade das 
modalidades presencial e a distância apli-
cados na educação superior, com base na 
legislação atual.

O histórico, a concepção e a com-
posição dos indicadores de qualidade da 
educação superior brasileira, Análises dos 
impactos dos indicadores de qualidade nos 
processos de entrada e de permanência no 
sistema e-MEC, discussão de cases vincu-
lados aos indicadores de qualidade rela-
cionados às IES e aos cursos de graduação 
objetivando o alcance de conceitos satis-
fatórios e sucesso pelas IES e debates sobre 
o cenário da educação superior com base 
em uma abordagem quantitativa, foram al-
guns dos temas abordados no curso.

FACTU promove Campanha de Doação de Sangue
A FACTU, através do curso de Enfermagem juntamente com a 

Prefeitura Municipal de Unaí, realizou uma campanha de doação de 
sangue. A coleta aconteceu na cidade de Patos de Minas na Fundação 
Hemominas.

Para a coordenadora do curso de Enfermagem, Nathália Oliveira 
Martins, essa ação tem como objetivo divulgar o gesto de solidariedade 
e agregar mais doadores para unidade da Fundação Hemominas. 
“Queremos conscientizar os alunos da Faculdade e a comunidade sobre 
a importância de se tornar um doador e com isso, salvar vidas”, afirmou 
Nathália.

Diagramação:
Gerson Mendes: 38 99989-0066
gersonmendes.mkt@gmail.com
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Administração Agronomia

Acadêmicos em aula prática de 
Amostragem de Plantas Daninhas

Acadêmicos participam de aula prática de 
Amostragem de Plantas Daninhas do curso de 
Agronomia. A aula foi ministrada pelo profes-
sor, Joilson Sodré Filho e aconteceu na fazenda 
experimental da FACTU, Morada Nova.

As aulas práticas funcionam como uma 
espécie de catalisador para os conhecimentos 
adquiridos nas aulas teóricas, já que a vivên-
cia de uma experiência facilita a fixação das 

informações. “A aula prática constitui um im-
portante recurso metodológico facilitador do 
processo de ensino-aprendizagem”, ressaltou o 
professor, Dr. Joilson Sodré.

A Fazenda Escola da FACTU é um local 
para experimentação, de colocar em prática o 
conhecimento adquirido em sala de aula. Um 
espaço onde os alunos de Agronomia estão em 
contato direto com as atividades.

Acadêmicos realizam visita técnica ao 
stand da Solo Vivo na Agrobrasília

Acadêmicos do 7º período de Agrono-
mia, disciplina Sistema de Plantio Direto, 
juntamente com a coordenadora do curso de 
Agronomia da FACTU, realizaram visita técni-
ca ao stand da Solo Vivo na Agrobrasília 2019.

Na oportunidade os alunos conheceram 
os blends (mistura de sementes) de plantas de 
cobertura de solo e ainda tiveram uma breve 
palestra com o pesquisador do IAPAR (In-
stituto Agronômico do Paraná), Doutor em 
Agronomia, Ademir Calegari, sobre manejo 
integrado de Solos. 

Momento único vivenciado pelos 
acadêmicos do curso de Agronomia da FAC-
TU, pois Doutor Calegari é um profissional que 
conhece, como poucos as plantas de cobertura. 
Tem vasta experiência na área de Agronomia, 
com ênfase em Manejo e Conservação do Solo 
e da Água, atuando principalmente nos se-
guintes temas: Sistemas de produção, plantio 
direto, rotação de culturas, plantas de cober-
tura, Culturas oleaginosas, diversificação de 
culturas, Práticas de manejo e Conservação do 
solo e da água.

“Grandes Empreendedores, Ótimas Ideias”
ACADÊMICOS DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO 
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL PROMOVEM UMA NOITE 

“GRANDES EMPREENDEDORES, ÓTIMAS IDEIAS”

No dia 19 de junho os acadêmicos da 
disciplina de Empreendedorismo e Formação 
Profissional, sob responsabilidade da profª. Li-
diane Santos, organizaram uma noite de bate 
papo com os empreendedores: Arthur Henri-
que Pereira, proprietário da empresa Supera 
Neuroeducação; Thiago Rosa, franquiado do 
aplicativo de delivery Aiqfome; Jansen Freitas, 
Gerente Bancário do Sicoob; Maria Elisabete 
Rodrigues de Andrade, proprietária da empresa 
Colégio Bom Tempo e Romero Borges Caixe-
ta, Diretor da Escola Estadual Delvito Alves da 
Silva.

Os empreendedores relataram sua trajetó-

ria profissional e o que os levaram a criar suas 
empresas ou gerenciar com excelência aquilo 
que lhes foi designado.

A proposta desta agradável noite foi uma 
troca de experiência, onde os acadêmicos pu-
deram ouvir e aprender um pouco mais sobre a 
necessidade de se ter um comportamento em-
preendedor.  A programação contou com um 
debate entre empreendedores e acadêmicos, 
que tiveram todas as dúvidas esclarecidas e 
uma injeção de motivação.

Agradecemos a participação de todos os 
empreendedores e parabenizamos os acadêmi-
cos pela organização e comprometimento.

Acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis 
participam do Startup Weekend em Patos de Minas/MG
Os acadêmicos dos cursos de Admi-

nistração e Ciências Contábeis da FACTU, 
juntamente com alunos da UFVJM, CNEC 
Unaí, Escola Agrícola e equipe do SEBRAE 
Unaí/MG participaram no período de 26 a 
28 de Abril do Startup Weekend, em Patos 
de Minas/MG, no Centro de Empreendedo-
rismo e Aceleração de Negócios da UNI-
PAM – OCEANO.

O Startup Weekend é o maior evento 
de startups do mundo, com edições reali-
zadas em mais de 600 cidades e 150 países 
em todos os continentes. Começa no final da 
tarde de uma sexta-feira e vai até domingo, 
ou seja, é um fim de semana só e o objeti-
vo é que os participantes validem uma ideia 
durante as 54 horas e provem que pode ge-
rar receita e cobrir seus custos. Portanto, o 
objetivo é que os participantes criem uma 
startup!

Ao final da maratona, no domingo 
(28), os participantes apresentaram as ideias 

para uma banca de jurados que elegeram os 
três melhores resultados. A equipe idealiza-
dora do “Easy Here” conquistou o terceiro 
lugar, contando com a participação da aca-
dêmica do curso de Administração da FAC-
TU (Kelly Cristina Nunes Bento), o segundo 
lugar foi para os fundadores do “Mobday”, 
que teve participação do professor represen-
tante da FACTU (Marinaldo Lourdes Ferrei-
ra) e o primeiro lugar do pódio foi para os 
idealizadores do “Reserva+”.
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CONIP FACTU é realizado com sucesso na Instituição
O Congresso de Iniciação à Pesquisa – 

CONIP FACTU, realizado nos dias 09 e 10 de 
maio de 2019, nasce de um processo evolutivo 
de atuação institucional de incentivo e apoio à 
iniciação a pesquisa em Unaí e região.

Por mais de 8 anos a FACTU realizou a 
Mostra Científica Interdisciplinar, que tinha o 
objetivo de apresentar a comunidade escolar os 
trabalhos realizados por nossos alunos. Visan-
do uma nova projeção em caráter nacional, na-
sce o CONIP FACTU, que já no seu primeiro 
ano contou com apresentação de 201 trabalhos 
acadêmicos, sendo trabalhos realizados tan-
to por acadêmicos de todos os cursos da IES, 
como também trabalhos realizados por alunos 
das Escolas Estaduais Juvêncio Martins Ferrei-
ra (Escola Agrícola) e Virgílio de Melo Franco.

Incentivar o desenvolvimento e a real-
ização da pesquisa institucional, proporcionar 
aos estudantes a orientação qualificada em prol 
do ensino pela pesquisa, promovendo a inter-
disciplinaridade das diversas áreas do saber.

O CONIP FACTU 2019 contou com o 
tema central para articulação interdisciplinar 
dos trabalhos “Cooperação Social para o desen-
volvimento do Noroeste de Minas”. A temática 
teve o objetivo de debater, nas diversas áreas 
de conhecimento, problemas, soluções e incen-
tivos em prol do ensino e da pesquisa.

Além dos trabalhos científicos apresenta-
dos no CONIP, os quais tiveram o enfoque na 
pesquisa, a interdisciplinaridade pela extensão 
também foi realizada através do Projeto Clave 
de Sol, que representa uma integração cultur-
al entre os acadêmicos dos cursos da FACTU 
e alunos das escolas públicas da comunidade, 
que este ano teve o tema, “A Música como um 
Instrumento de Paz”.

Assim, o evento nasce com força nas três 
esferas de atuação acadêmica – ensino, pesqui-
sa e extensão, valorizando a proatividade e a 
cooperação dos povos, com foco na região na 
qual estamos inseridos.

Agradecemos a participação de todos e 
convidamos para o CONIP FACTU 2020.
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Colação de Grau marcou
o início do 1º semestre 2019

A Faculdade de Ciências e Tecno-
logia de Unaí – FACTU, em fevereiro, 
mais uma grandiosa Colação de Grau na 
história da Instituição. Abrindo as ativi-
dades da Faculdade no ano de 2019 com 
chave de ouro, concedeu licenciatura e 
grau para aproximadamente 100 alunos 
em Administração, Agronomia, Ciências 
Contábeis, Direito, Educação Física, En-
fermagem e Pedagogia, momento único 
vivido com muita alegria pelos forman-
dos e familiares.

O evento foi realizado no salão de 
eventos do Hotel Fazenda Curva do Rio 
e contou com a presença de centenas de 
pessoas.

Organização geral: Assessoria de 
Comunicação e Marketing FACTU.

FACTU na Agrobrasília 2019
A FACTU sempre busca 

uma forma interativa de ensi-
no para que os estudantes pos-
sam extrair ao máximo o que 
os grandes eventos podem 
oferecer. Neste ano não foi 
diferente e inovou. Stand novo 
e um dia especial com trans-
porte gratuito aos acadêmicos 
de todos os cursos da FACTU 
para visitação na Feira. Den-
tre as atividades realizadas 
no stand, podemos destacar 
as voltadas para o curso de 
Agronomia, apresentação de 
trabalho dos acadêmicos do 
curso de Direito e Aferição de 
Pressão Arterial e Glicemia 
dos acadêmicos de Enferma-
gem.

A FACTU agradece 
a parceria da Santa Izabel 
Transportes e Turismo e da 
Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri – UFVJM, que es-
tiveram juntamente com a 
FACTU no stand deste ano.

Acadêmicas são agraciadas pelo 
Dia Internacional da Mulher
Quem estuda na FACTU sabe como são acolhidos pe-

los professores e diretores da instituição. O reconhecimento 
da instituição de ensino aos seus acadêmicos faz da FACTU 
referência e promove o crescimento da faculdade a cada ano. 
Ao lado de colaboradores e professores, o diretor geral Adal-
berto Capanema agraciou as mulheres da instituição nessa 
sexta-feira, 08 de março, com uma doce recepção pelo Dia 
Internacional da Mulher. Foi oferecido às homenageadas uma 
mensagem e um bombom, um ato simbólico, mas muito sig-
nificativo.

Doação arrecadada em Gincana é 
entregue ao presidente da Mão Amiga

Com o tema “Cooperação Social” a Gincana ADM e CIC 
realizada neste ano de 2019 contou com doação de produtos 
de limpeza e higiene pessoal, entre outros, de alunos, profes-
sores e funcionários da FACTU, que foram repassados à Mão 
Amiga. O momento contou com a organização dos alunos dos 
cursos de Administração e Ciências Contábeis, com o apoio dos 
funcionários, docentes e coordenadores dos cursos de Adminis-
tração e Ciências Contábeis, Lidiane Santos e Gabriel Moreira. 
O presidente da Associação Mão Amiga que foi fundada em 
julho de 2003, Wesley Esdras Santiago, fez questão de estar 
presente para receber as doações. 

As crianças são assistidas por funcionários, entre eles 
psicóloga, assistente social, cuidadoras/educadoras e auxiliares. 
Cozinheiras, faxineiras, lavadeiras e passadeiras, além de guar-
das noturnos completam o quadro de profissionais que prestam 
serviços à Mão Amiga.

Você pode conhecer e ajudar a Mão Amiga.
Faça uma visita, leve sua doação e apoie. Rua Jaçanã, 

328 – Telefone; 38 3677 6006 – Bairro Divinéia – Unaí, Minas 
Gerais
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Ciências Contábeis

Atuação na comunidade – Curso 
de Ciências Contábeis em Ação

Acadêmico Marllon Gabriel N. da Sil-
va e egressa Thalia Fernandes Gomes, ambos 
do Curso de Ciências Contábeis da FACTU, 
em março de 2019, um curso de capacitação 
para os alunos do curso Técnico em Admin-
istração da Escola Estadual Virgílio de Melo 
Franco, após demanda solicitada pela coor-
denadora do curso, Vanessa Vanzolini.

A Faculdade, através da Extensão, in-
fluencia e também é influenciada pela co-
munidade, ou seja, possibilita uma troca de 
valores entre ela e o meio. Por meio da ex-
tensão, a Faculdade tem a oportunidade de 
levar, até a comunidade, os conhecimentos 
de que é detentora, os novos conhecimentos 

que produz com a pesquisa, e que normal-
mente divulga com o ensino. É uma forma da 
FACTU socializar e democratizar o conheci-
mento, levando-o aos futuros universitários. 

O tema abordado, foi, Contabilidade: 
regime tributário, porte empresarial e tipo 
societário. O curso identificou algumas car-
acterísticas sobre os regimes de tributação 
possíveis de ser enquadrados nas empresas, 
tais como: Lucro Real, Lucro Presumido e 
Simples Nacional, bem como, a forma de 
adequação da empresa conforme o porte em-
presarial. Algumas rotinas contábeis como: 
Sped, ECF, ECD e E-social foram destacadas 
palestrantes.

Primeiro Café Contábil Universitário 
do ano é realizado com sucesso

Com as presenças da delegada do CRC/
MG – Seccional Unaí, Senhora Maria da Glória 
da Cunha Soares, da Presidente da Associação 
dos Profissionais Contabilistas de Unaí, a Sen-
hora Sebastiana de Souza Coimbra (Tanika) 
e o Vice-presidente, Robson José Coimbra de 
profissionais contábeis e egressos do Curso 
do Curso de Ciências Contábeis da FACTU, o 
evento iniciou-se com a abertura oficial do di-
retor geral da Instituição, Adalberto Lucas Ca-
panema e o coordenador do curso de Ciências 
Contábeis da FACTU, Mestre Gabriel Moreira.

Com uma programação especial o Café 
Contábil começou com a apresentação de uma 
pesquisa de campo realizada pelos acadêmicos 
do 3º período do curso de Ciências Contábeis 
intitulada: “A influência do marketing na con-
tabilidade: Fidelizando clientes pela adminis-
tração mercadológica”. A brilhante apresen-
tação foi realizada pelas alunas, Eduarda Silva 

Barcelos, Tainara dos Santos Guimarães, Va-
nessa da Cruz Martins Rosa e Mayssa Isabelle 
Jesus Batista. 

Logo em seguida passamos a palestra 
“COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA 
CONTADORES”, com o Professor Sidney 
Pires Martins do CRCMG, que encantou a to-
dos, com sua competência e maestria, no assun-
to abordado com tanta leveza. Professor Sidney 
mostrou-se encantando com turma presente e a 
instituição, que visitou pela primeira vez. Logo 
após a palestra houve um debate que contou 
com o mediador, Prof. José Geraldo Souza Ra-
mos e os debatedores, Amanda Moreira Silva, 
Laila Soares Santos, Leonardo Silva Morais, 
Millena Lopes Silva, Izabela de Oliveira e Dar-
lene Menezes Silva, que logo após a palestra re-
alizaram um caloroso debate acerca do assunto.

Após a entrega dos certificados foi servi-
do um Café à todos os presentes.
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Direito Educação Física

Acadêmicas participam de reunião do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu – SF7

Coordenadora do curso de Direito 
da FACTU, Michelle Lucas Cardo-
so Balbino e acadêmicas do primeiro 
período do curso participaram no dia 
19 de fevereiro da reunião do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu 
– SF7.

A reunião contou com as apresen-
tações dos temas: Gestão das Barragens 
da Kinross e Apresentação do funciona-
mento da Unidade Regional das Águas 
do Noroeste de Minas – URGA NM.

Curso de Direito realiza Júri Simulado

Em maio, dentro da programação do 
CONIP, foi realizado pelos alunos do 9º 
Período do Curso de Direito da FACTU 
o Júri Simulado. A atividade faz parte da 
disciplina de Prática Jurídica Simulada III 
(criminal), com a orientação do professor 
Wesley Renato do Amaral.

O Júri Simulado foi baseado num 
caso real julgado na Comarca de Chapa-
da Gaúcha, sendo que os alunos tiveram 
a oportunidade de desempenhar todas as 
funções realizadas pelos juristas, desde 
Juiz, Promotor, Advogados, assistentes de 
defesa e acusação, Conselho de Sentença 
e auxiliares da Justiça.

A sessão contou com a presença de 
professores, acadêmicos de todos os cur-
sos da instituição, convidados e visitantes.

Esta prática de é grande importância 
para a formação dos acadêmicos de Di-
reito, tendo em vista que, mesmo sendo 
simulada, são utilizadas todas as técnicas 
jurídicas aplicadas no procedimento real 
do Tribunal do Júri.

O Júri Simulado, dentre outras ativ-
idades realizadas pelo NPJ/FACTU, sob 
a coordenação do professor, José Lucas 
Júnior, visa preparar os acadêmicos para 
desempenhar as funções jurídicas nas 
mais diversificadas áreas.

Jogos Intercursos FACTU 
agitam 1º semestre

A FACTU antenada em dar receptiv-
idade aos acadêmicos, promove diversos 
eventos para receber seus alunos. No CIELC 
– Centro Integrado de Esporte, Lazer e Cultu-
ra, os acadêmicos da FACTU participaram dos 
Jogos Intercursos, organizado pelo professor 
Diego Ramiro.

O evento tem o intuito de dar boas-vin-
das aos acadêmicos, sendo realizado anual-
mente e promovido pelo Curso de Educação 
Física da Instituição.

O esporte quando praticado e atingindo 
sua evolução de forma plena tem a finalidade 
de alcançar o desenvolvimento integral do 
indivíduo e sua formação para o exercício da 
cidadania e a prática do lazer. É com muita 
satisfação que realizamos os Jogos Intercursos 
visando a integração de todos os estudantes”, 

disse Graziela Simões, Coordenadora do Cur-
so de Educação Física da FACTU.

Jogos Intercursos 2019 – Esporte,
integração e diversão.

Grandes disputas onde se consagraram 
vencedores na modalidade Queimada femini-
na:

1º lugar: Empreendedoras (curso de CIC/
ADM)

2º lugar: Blogueirinhas (curso de educação 
física)

3º lugar: Curso de educação física. 
Na modalidade Futsal masculino:

1º lugar: Gaudérios (curso de agronomia)
2º lugar: Clube Atlético Direito (curso de 

direito)
3º lugar: Dream Team (curso de educação 

física)
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Aula prática de Saúde da
Mulher e do Recém Nascido

Enfermagem Pedagogia

Foi realizada uma aula prática de 
Saúde da Mulher e do Recém Nascido, 
ministrada pela coordenadora do curso de 
Enfermagem e professora Nathália Mar-
tins aos acadêmicos do 7º período, no 
laboratório de Enfermagem, local onde 
são realizadas aulas práticas de diversas 
outras disciplinas do curso que exigem do 
aluno que ele desenvolva uma habilidade 
prática antes que este vá para o campo de 
atuação.

Nosso laboratório está devida-
mente equipado e capaz de propiciar aos 
acadêmicos um espaço para o ensino 
prático do conhecimento teórico, simu-
lando situações reais de trabalho, e tam-
bém, instrumentalizar os acadêmicos para 
a aquisição de habilidade, destreza e ag-
ilidade nos procedimentos e técnicas a 
serem executadas, capacitando-os para a 
prática profissional.

Palestra sobre autismo
é realizada na FACTU

Acreditando que o AUTISMO pre-
cisa ser compreendido com carinho e 
estratégias pedagógicas específicas, a 
FACTU através do curso de Pedagogia 
recebeu, em abril, a Diretora da APAE, 
Edivane Mendes, que contribuiu com a 
palestra: “Recebi um aluno com TEA. E 
agora?” A palestra foi ministrada para es-
tudantes do curso de Pedagogia, comple-
mentando a disciplina, Psicologia Geral e 

do  Desenvolvimento, que também con-
tou com a participação de uma turma dos 
acadêmicos do curso de Educação Física.

O mês de abril é lembrado pelo Dia 
Mundial de Conscientização do Autismo. 
O TEA (Transtorno do Espectro Autista), 
é um transtorno de desenvolvimento com-
plexo do cérebro, apresentando-se como 
grande desafio para o cotidiano dos edu-
cadores.


