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Pesquisas de três empresas constaram que a FACTU é a Melhor 
Faculdade de Unaí: Imagem, Propaganda e Marketing, Jornal Noroeste 
de Minas e ACE - Associação Comercial e Empresarial de Unaí. 

São 22 anos de trabalho formando profissionais qualificados em 
Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Fí-
sica, Enfermagem e Pedagogia, todos reconhecidos pelo MEC e com 
uma atuação ímpar na região. Assim, a FACTU ganhou espaço no ensino 
superior do Noroeste Mineiro e é considerada como uma das maiores 
Instituições de ensino superior de toda região.

FACTU é apontada como referência 
em Instituição de Ensino 

FACTU participa do 16° Festival
de Pratos Típicos Sabores da Terra

A Instituição participou pela 5° vez  e levou o pra-
to linguiça caipira de porco, acompanhada de mandioca 
amarela cozida, comida típica de nossa região. Direção, 
professores, alunos e colaboradores administrativos 
prestigiaram o evento, que foi realizado no Palácio Ru-
ral, na noite da última quinta-feira, 5 de setembro.

Criativos, coloridos e saborosos, essas são algumas 
das definições que se pode dar para os diversos pratos 
apresentados no 16º Festival de Pratos Típicos de Unaí, 
Sabores da Terra, que aconteceu dentro da programação 
da Agrotec Unaí 2019.

Dia do Professor é comemorado 
com muita animação

A FACTU proporcionou no 
dia 11 de outubro uma noite de 
pizzas, no Restaurante e Pizzaria 
Letabella.

O momento foi de descon-
tração e confraternização. Duran-
te o evento, também foi entregue 
aos professores  uma caneca de 
louça com o seu nome. Que en-
cantou os presentes!

Uma noite diferente do am-
biente acadêmico que agradou à 
todos.

Parabéns a todos os profes-
sores e professoras pelo seu dia.
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Administração

Dia do Administrador é 
comemorado na FACTU

Foi um dia diferenciado na FACTU, 
e para comemorar o Dia do Administrador, 
a faculdade realizou um momento bem in-
teressante, um painel com ex-acadêmicos, 
onde 3 administradores que desfrutaram do 
conhecimento da faculdade deram seus de-
poimentos e sugestões para os atuais alunos 
do curso de Administração. A condução do 
painel foi feita por Helton Pereira da Silva, 
também ex-aluno da faculdade, a apresen-
tação do mesmo ficou a cargo da egressa do 
curso, Elaine Santiago. O momento chamou 
a atenção da plateia pelo conteúdo discutido 
e pelo sucesso alcançado por aqueles que 
um dia já fizeram parte do corpo discente da 
FACTU. O painel contou com a participação 
de Ana Flávia da Mota Fernandes, Danilo Ju-

nior Campos e Naiane de Oliveira.
Logo após, acadêmicos do curso de Ad-

ministração da FACTU falaram sobre o novo 
projeto de popularização do curso de Admin-
istração na cidade de Unaí. O projeto já está 
sendo colocado em prática e visa propagar o 
curso através de uma camiseta elaborada es-
pecialmente para essa campanha.

Para fechar com chave de ouro, o novo 
empresário da rede alimentícia de Unaí pro-
feriu uma palestra falando de como é impor-
tante o conhecimento prático para se abrir um 
negócio. Felipe Nunes da Silva, proprietário 
da empresa Tá na Hora FastFood, ministrou 
uma palestra bem objetiva e que, com certe-
za, agregou valor para os futuros administra-
dores.

FACTU sedia Circuito
Mineiro de Administração

A FACTU - Faculdade de Ciências e 
Tecnologia de Unaí - está sempre presente 
em grandes eventos ligados à educação, 
contudo, busca parcerias para dar aos seus 
acadêmicos mais conhecimento na área 
onde irão atuar.

Na noite da última quinta-feira, 10 
de outubro, sediou o Circuito Mineiro de 
Administração, que é realizado pelo CRA-
MG – Conselho Regional de Adminis-
tração de Minas Gerais. O evento contou 
com a participação de alunos, egressos da 
FACTU, CNEC, UNIP, Instituto Feder-
al do Norte de Minas Gerais de Arinos e 
também das Escolas Estadual Virgílio de 
Melo Franco e Escola Estadual Domingos 

Pinto Brochado e empresários de Unaí, 
que puderam aprender com o Adminis-
trador Rômulo Larcher Filgueiras, Con-
selheiro do CRA-MG, que ministrou uma 
palestra ímpar, onde propôs aos presentes 
a compartilhar conhecimento e levá-los ao 
sucesso. Com a palestra, Empreendedoris-
mo – vamos colocar a Administração em 
prática?

O evento ainda contou com as falas 
dos diretores das Instituições presentes e 
um painel com os coordenadores de cur-
sos de Administração de Unaí e  Região.

O evento foi realizado no CIELC 
– Centro Integrado de Esportes, Lazer e 
Cultura da FACTU.

Curso de Administração realiza 
visita técnica a COAGRIL

Dia 17/10 os acadêmicos do curso de 
Administração da FACTU e dos cursos téc-
nicos de Administração e Recursos Huma-
nos do terceiro ano do ensino médio inte-
gral integrado da Escola Estadual Virgílio 
de Melo Franco realizaram uma visita téc-
nica a Coagril, onde tiveram a oportunida-
de de conhecer os processos dos setores de 
Marketing, Gestão de Planejamento, Recur-

sos Humanos, Controladoria, Operacional, 
Comercial de Grãos (café e feijão). Também 
contaram com a participação do diretor exe-
cutivo Sr. Juca, falando um pouco sobre a 
história da Coagril. 

Matéria com a contribuição da acadê-
mica do 6º período de Administração, Isabe-
la Coimbra.
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Universidade Aberta e 13º ano do Dia da 
Responsabilidade Social é realizado na FACTU

Inúmeras palestras ministradas 
por professores, acadêmicos e convi-
dados foram realizadas na noite do dia 
27 de setembro. Com diversos temas 
dirigidos à comunidade acadêmica e 
ao público em geral, as dependências 
da Instituição ficaram lotadas. Isso só 
foi possível porque a FACTU vem pro-
porcionando à comunidade de Unaí e 
região várias ações empreendedoras, 
dentre elas um ensino socialmente res-
ponsável.

Na Universidade Aberta os alunos 
apresentaram trabalhos através de em-
presas onde comercializaram inúme-
ros produtos e serviços. O diretor ge-
ral da FACTU, Adalberto Capanema, 
participou do evento e viu de perto o 
quanto os acadêmicos da faculdade es-
tão engajados em mostrar o potencial 
intelectual e a dedicação em apresen-
tar trabalhos muito interessantes, com-
provando o quanto a FACTU cresce a 
cada ano, tornando-se uma das maio-
res faculdades particulares da região.
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Dia da Responsabilidade Social na FACTU
O sábado, dia 28 de setembro, fi-

cou marcado pelo sucesso do evento 
realizado pela FACTU. Muita gente 
participou da 13ª edição do Dia de 
Responsabilidade Social realizada 
em frente às instalações da Faculda-
de, onde diversas atividades foram 
realizadas, atendendo centenas de 
pessoas. O evento tem como objetivo 
o reconhecimento da extensão uni-
versitária e é organizado simultanea-
mente em todo país por universidades 
particulares.

O diretor geral da FACTU, Adal-
berto Lucas Capanema, fez questão 
de acompanhar tudo, visitou todos os 
stands e conheceu de perto o resulta-
do de meses de trabalho para que em 
um dia a instituição pudesse dar à po-
pulação unaiense o carinho e atendi-
mento que ela merece.

Em seu discurso, Adalberto res-
saltou a importância do trabalho de 
seus colaboradores e o empenho dos 
acadêmicos. Falou que há mais de 
duas décadas sempre buscaram estar 
junto com a população unaiense, e 
que o Dia de Responsabilidade Social 
é um dos eventos mais importantes 
realizados pela Faculdade.

Atividades
Quem foi ao evento pôde acom-

panhar um show com a banda de pa-
gode Simplicidade, apresentação de 
dança, capoeira e jiu-jitsu, atendi-
mento jurídico gratuito, campanha de 
doação de sangue, aferição da pressão 

arterial e glicemia capilar, tipagem 
sanguínea, oficina infantil, distribui-
ção de pipoca, balas e pirulitos, ofi-
cina de xadrez, jogo de futsal de rua 
para crianças, jogo de voleibol de rua 
e peteca.

Parceiros
Asmat, Camisaria Maximus, Pão 

& Cia, Mercearia do Barrinha, Lim-
peza e Cia, Casa Do Produtor Rural, 
Papelaria Mônia, Portal Unaí, Im-
pressão e Cia, Posto Cachoeira, Nú-
cleo Pedagógico Colibri, Tá Na Hora 
Fast Food, Varejão da Construção, 
Point Telecon , Atacado do Gilberto, 
Clara Lanchonete, Daydson Rodri-
gues, Capoeira Malta, Kung Fu Sha-
olin,  Polícia Militar de Minas Gerais  
e Grupo de Pagode Simplicidade.
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Ciências Contábeis

II Café Contábil Universitário 2019 
comemora o Dia do Contador

O Dia do Contador, que é comemorado 
no dia 22 de setembro, foi celebrado no dia 25 
no auditório da Instituição.

O evento contou com a presença do 
Conselheiro do Conselho Federal de Conta-
bilidade, Orias Batista Freitas, da contadora 
e egressa do curso de Ciências Contábeis da 
FACTU,  Leiliane Cristina da Silveira, e do 
contador Thayrone Esrom de Oliveira Maciel, 
alunos, egressos, professores, convidados e o 
diretor geral da Instituição, Adalberto Lucas 
Capanema.

O evento iniciou-se com as palavras do 
Coordenador do Curso de Ciências Contábeis, 
Gabriel Moreira e do Diretor Geral da FAC-

TU, Adalberto Capanema, que ressaltaram a 
importância da classe e o futuro da profissão.

A noite foi cuidadosamente planejada 
e agradou a todos com o Talk Show Contá-
bil - Colocação do Contador no Mercado de 
Trabalho - com a contadora Leiliane e o con-
tador Thayrone. Logo em seguida, um debate 
aconteceu com a mediação da assessora de co-
municação, Elaine Santiago, e os alunos como 
debatedores.

Em seguida a Palestra: “Capital Intelec-
tual: Proteção de Ativos Intangíveis”, com o 
professor Orias Batista Freitas. Uma noite para 
ficar na memória de todos, um momento ímpar 
e de suma importância para o meio contábil.

Agronomia

Agronomia da FACTU no Dia 
Nacional do Campo Limpo 2019

Pelo sexto ano con-
secutivo, o inpEV rece-
beu os alunos do curso de 
Agronomia da FACTU 
para a explicação sobre 
o centro de recolhimen-
to de embalagens vazias 
de defensivos agrícolas.  
Por intermédio do enge-
nheiro agrônomo  Junior 
Brandão,  egresso da 
FACTU,  foi explanada a 
importância da logística 
reversa dessas embala-
gens e de seu processa-
mento, fundamental para 
a sustentabilidade am-
biental do Noroeste Mi-
neiro. Os alunos da dis-
ciplina Defesa Sanitária 
Vegetal e seu professor, 
Dr.  Joilson Sodré Filho, 
mais uma vez agradecem 
a visita.

Acadêmicos do curso de Ciências Contábeis 
participam de Audiência Pública (LOA/PPA)

No dia 8 de outubro de 2019, os 
alunos dos cursos Ciências Contábeis 
da FACTU foram convidados pelo prof. 
José Geraldo Ramos e o coordenador do 
curso de Ciências Contábeis, Gabriel 
Moreira, a participar da audiência re-
alizada na Câmara Municipal de Unaí/
MG da Comissão de Finanças, Tribu-

tação, Orçamento e Tomada de Contas 
da Câmara Municipal de Unaí.

Nesta audiência, foi apresentado 
o Projeto de Lei n.º 60/2019 que esta-
belece a programação anual de receitas 
e despesas do município de Unaí para 
o exercício financeiro 2020 e dá outras 
providências.
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Direito Educação Física

Dia do Profissional da Educação 
Física é comemorado na FACTU

A Faculdade comemorou na sexta-feira, 
30 de agosto, o Dia do Profissional da Educa-
ção Física, e para celebrar esse momento, nada 
melhor que levar conhecimento aos seus acadê-
micos. Através de uma palestra bem descontra-
ída, que teve como tema “Papel do Profissional 
da Educação Física na Saúde e na Doença”, o 
especialista em Fisiologia do Exercício pelo 
Centro Universitário de Volta Redonda, mestre 
em Educação Física e doutorando em Ciências 

da Saúde pela Universidade de Brasília, Filipe 
Dinato de Lima, compartilhou com os alunos 
do curso de Educação Física experiências e co-
nhecimento no segmento.

O evento ainda contou com a presença do 
diretor geral da FACTU, Adalberto Capanema, 
da coordenadora do Curso de Educação Física, 
Graziela Simões, e professores do curso. Logo 
em seguida foi servido um lanche aos presen-
tes.

Curso de Direito realiza 
Projeto Educação na Direção

No dia 28 de setembro acadêmicos acom-
panhados pela coordenadora do curso de Direito 
da FACTU, Mariel Pelet, realizaram juntamente 
com a Polícia Militar de Minas Gerais uma Blitz 
Educativa.  O Projeto Educação na Direção: Su-

jeito consciente para um trânsito sem acidente é 
uma iniciativa do curso de Direito da Instituição. 
Com a finalidade de divulgar a importância de 
um trânsito seguro na prevenção de acidentes de 
Pedestres, Motoristas e Ciclistas.

Solenidade de entrega de carteiras, posse de novos
diretores de comissões da 27ª Subseção da OAB-MG

A coordenadora do curso de Direito da 
FACTU, Mariel Rodrigues Pelet e o profes-
sor Orivaldo Lucas Capanema participaram 
na 27ª Subseção da OAB-MG da  solenidade 
de entrega das carteiras de advogados,  posse 
dos membros da Comissão OAB/Jovem. Na 

oportunidade foi realizada também a posse 
dos novos direitos da comissão OAB na es-
cola.

Aos novos dirigentes desejamos cora-
gem e fôlego para a grande missão que lhes foi 
conferida, em representar toda uma classe.

Intercursos 2019 têm
integração total entre acadêmicos

São 13 anos de sucesso do evento reali-
zado pelo curso de Educação Física da FAC-
TU. Tanto os calouros quanto os veteranos se 
entregam totalmente ao evento, que eleva o 
espírito de união e competitividade entre os 
acadêmicos e professores da FACTU. O Inter-
cursos tem o intuito de promover a integração 
dos alunos de todos os cursos da faculdade.

A competição conta com a participação 
de acadêmicos, egressos, professores e co-
laboradores da FACTU. O Intercursos 2019 
teve início na quarta-feira, 09 de outubro, no 

CIELC – Centro Integrado de Esportes, Lazer 
e Cultura da instituição.
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Enfermagem Pedagogia

Projeto SEMEANDO SAÚDE é 
realizado no bairro Bela Vista

Mais uma vez os acadêmicos do curso de 
enfermagem da FACTU desenvolvem o projeto 
SEMEANDO SAÚDE, momento da disciplina 
Saúde do Idoso em que eles desenvolvem 
atividades práticas com a população idosa do 
bairro Bela Vista. Os encontros acontecem 
quinzenalmente na quadra poliesportiva, 
onde acontecem palestras, aferição de pressão 

arterial e glicemia capilar, atividade física, 
bingos, sorteios, dinâmicas, dança e lanches. 
O projeto contou com a participação de um 
médico nutrólogo e também uma fisioterapeuta, 
ambos atendendo a convite dos acadêmicos, 
para contribuir compartilhando seu tempo e 
conhecimento em prol da qualidade de vida de 
nossos idosos.

Visita técnica
No dia 24 de setembro, os acadêmicos 

do 8° período de Enfermagem da FACTU, sob 
supervisão da professora Luciene Lourenço, 
responsável pela disciplina de Clínica Médi-
can, realizaram visita técnica ao Hospital San-
ta Mônica em Unaí. Na ocasião foram rece-
bidos pela enfermeira assistencial do hospital 
e também professora de estágio da FACTU, 
Fernanda Rayce Pires. Durante a visita os aca-
dêmicos puderam conhecer as dependências 
do hospital, bem como o funcionamento de 
diversos aparelhos necessários ao cuidado do 
paciente em ambiente hospitalar. A enfermeira 
Fernanda destacou os caminhos percorridos 
pelo hospital Santa Mônica para alcançar o 
processo de acreditação da ONA, que qualifica 

a qualidade dos serviços hospitalares em exce-
lência. Os alunos tiveram contato ainda com 
um aparelho de tomografia de última geração, 
bloco cirúrgico, central de material de esteri-
lização, monitores, aparelho de eletrocardio-
grama entre outros. Também foi possível a 
visita ao espaço à estrutura que em breve será 
implantada a UTI adulto em Unaí. Destaca -se 
que hoje o Hospital Santa Mônica conta com 
10 enfermeiros na sua equipe de enfermagem, 
destes vários são egressos da FACTU. Foi fei-
to um agradecimento à enfermeira Fernanda e 
à direção do Hospital Santa Mônica na pessoa 
do Dr. Durães pela oportunidade da visita téc-
nica e da atenção disponibilizada aos alunos 
da FACTU.

Estudantes, professora e Diretor 
Geral da FACTU visitam a COAGRIL

Estudantes dos Cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis e de Pedagogia, 
acompanhados pela professora Ma. Maria 
Aparecida de Oliveira  e pelo Diretor Geral da 
FACTU, Adalberto Lucas Capanema, foram 
calorosamente recebidos na Coagril pelos co-
laboradores Deni e Versol, ambos acadêmicos 
da FACTU.

Foi uma manhã de muito conhecimento, 
quando o Senhor José Mário, Diretor Executi-
vo da referida Cooperativa, narrou a trajetória 
dos 34 anos de existência da Coagril em Unaí, 
ressaltando o expressivo número de toneladas 
de grãos aqui produzidos. Falou também  da 
significativa participação no que concerne à 
Responsabilidade Social. Em seguida, o Sen-
hor Reinaldo, gestor do Setor de Recursos Hu-

manos, falou da importância do pessoal estar 
atualizado e em constante treinamento.

Ana Paula, egressa do Curso de Ad-
ministração da  FACTU e colaboradora da 
COAGRIL, mostrou os projetos que ali são 
desenvolvidos, particularmente com os jo-
vens, coroando com a apresentação de um 
vídeo com a fala de vários produtores/associa-
dos da COAGRIL.

Os visitantes agradeceram a calorosa re-
cepção e conhecimentos adquiridos que, cer-
tamente, foram sementes plantadas e que ger-
minarão na forma de desenvolvimento pessoal 
e profissional dos que ali estavam.

Foi registrada a disponibilidade da co-
laboradora Deni, que, muito gentilmente, or-
ganizou esse evento.

Curso de Pedagogia leva projeto 
para a Feira do Convento

No último dia 24 de agosto, a coordena-
dora do curso de Pedagogia, Maria Apareci-
da de Oliveira, e o professor, Dr. Wellington 
José Santana, juntamente com acadêmicos dos 
cursos de Administração, Ciências Contábeis, 
Educação Física e Pedagogia da FACTU le-
varam o Projeto Clave de Sol, que representa 
uma integração cultural entre os acadêmicos 
dos cursos da FACTU com o tema “A Música 

como um Instrumento de Paz”, para a Feira do 
Convento.

Várias músicas foram apresentadas ao 
público, o que agradou os feirantes e visi-
tantes da feira. O momento contou ainda com 
a participação do diretor geral da FACTU, 
Adalberto Capanema, a Secretaria Municipal 
da Cultura e Turismo, Srª. Luciana Risolia N. 
Cardoso Vale.


