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A Funcesi e a FACHI completam em 2018, respectivamente, bodas
de prata e bodas de ouro, ou seja, 25 e 50 anos ininterruptos de
atividades voltadas para a disseminação do conhecimento e a
formação de profissionais para o competitivo mercado de trabalho.
Além disso, como está em seu DNA, a instituição colabora com o
desenvolvimento de Itabira e região, disponibilizando seu corpo
docente e discente para participação em diversos eventos
envolvendo as áreas de ambiental, jurídica, tecnológica e de saúde.
Ao longo desses anos, a Funcesi reforçou sua maturidade como
instituição de ensino superior forte e de qualidade. Suas
contribuições para a comunidade itabirana e regiões vizinhas são
latentes e espalham-se pelos campos acadêmico, pedagógico e
social, contribuindo no sentido de educar gerações, profissionalizar
cidadãos e desenvolver talentos e habilidades.
Exemplos disso, como poderão testemunhar, são as atividades
reportadas nesse informativo. A começar pela participação na Copa
dos Vales – CAV realizada em Governador Valadares. Em meio a 40
associações atléticas, a Funcesi ficou com o terceiro lugar geral.
No campo da prática aliada à teoria, a instituição tem contribuído
fortemente disponibilizando alunos e professores do curso de
Fisioterapia para participarem de competições onde, de maneira
profissional, colocam seus conhecimentos em favor da comunidade.
Foi o caso da participação na 4ª Volta da Mata do Limoeiro, em
Ipoema, e do Circuito Santa-Mariense de Corrida de Rua, em Santa
Maria de Itabira.
Ainda houve a participação na Corrida de São João, em Barão de
Cocais, e na 5ª Corrida Rústica e Caminhada da Creche Bom Pastor,
em Itabira. Nessas competições, os alunos puderam colaborar
efetivamente no controle e verificação do estado de saúde dos
atletas antes e depois das atividades.
A Funcesi promoveu, ainda, o II Seminário de Meio Ambiente,
Cultura e Sociedade apresentando palestras com temáticas atuais,
minicursos, intervenções artísticas e oficinas. Além disso, realizou a
Semana do Meio Ambiente com sessão de filme, atividades lúdicas
com temática sobre a natureza e Trilha Interpretativa no bosque
localizado no campus.
Para finalizar, a Funcesi promoveu, no mês de junho, o I Seminário
Regional de Libras. O evento contou com 200 participantes, muitos
deles surdos vindos de 34 cidades de nossa região. Além dos
debates e palestras, houve apresentação teatral realizada por alunos
surdos de Itabira.
A Funcesi continua na sua missão de produzir conhecimento e atuar
diretamente no desenvolvimento de Itabira e região, fornecendo
ensino de qualidade, instalações modernas e adequadas à formação
daqueles que, um dia, serão os futuros profissionais e que, quem
sabe, traçarão novos rumos para as próximas gerações.

Fotografia: Departamento de Comunicação

Rômulo César
Martins Rosa

Os artigos assinados são de responsabilidade
de seus autores.
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ATLÉTICA DA FUNCESI “VAKA LOKA” GANHA
COMPETIÇÕES NA COPA DOS VALES E FICA
EM TERCEIRO LUGAR GERAL
compusesse sua delegação”, lembrou Lucas.
A Atlética da Funcesi ficou em terceiro lugar, com
os seguintes resultados: vice-campeão no tênis de
mesa masculino, futsal masculino, peteca feminino
e terceiro colocado no vôlei feminino. A delegação
da Atlética da Funcesi é formada por mais de 70
pessoas e disputa as modalidades de handebol,
futsal, vôlei, peteca, natação, tênis de mesa
feminino e masculino, basquete e futebol
masculino e xadrez misto.

Com a participação de 40 Atléticas divididas em
dois módulos e a presença de mais de quatro mil
estudantes, aconteceu na cidade de Governador
Valadares, dias 28, 29 e 30 de Abril e 01 de Maio a
CAV – Copa dos Vales.
A CAV é uma competição esportiva que reúne
alunos de graduação que formam as associações
de esportes de uma instituição de ensino superior.
Neste ano a “Vaka Loka”, associação atlética da
Funcesi, participou no Módulo 2 e alcançou o
terceiro lugar geral, deixando para trás 21
Atléticas.

A Funcesi, como incentivadora principal das
iniciativas da Atlética, auxiliou na aquisição dos
uniformes, arcando com metade do valor. Além
disso, contou com o apoio do diretor acadêmico
José Carlos Lima Fernandes, que buscou
patrocinadores, junto à iniciativa privada, para
custear parte do valor do transporte utilizado
pelos atletas até a cidade de Governador
Valadares e todo o traslado feito na cidade.

“A participação em eventos deste porte reforça a
importância do relacionamento, da integração e
difusão do esporte, e a Atlética da Funcesi
representou, com grande sucesso, a cidade e a
instituição, sua marca foi reconhecida e se
destacou entre as demais não só no esporte, mas
também na integração. Tanto que o estoque de
produtos levado ao evento esgotou pela
empolgação das outras atléticas apaixonadas pelo
que ficou carinhosamente conhecido como
#MalhadimTendencia”, disse Lucas Lage Primo,
diretor de Eventos da Atlética da Funcesi.

As associações atléticas têm mostrado funcionar
como uma grande família na difusão do esporte,
da responsabilidade social e da integração
universitária, e é vital o acolhimento da
comunidade e o conhecimento desse movimento
crescente no Brasil. Procure conhecer as atléticas
que existem em nossa região, dê oportunidade e
apoie seu trabalho e será também testemunha do
que o esporte pode fazer por meio de pequenos
gestos de incentivo.

“Não é exagero dizer que, em vários momentos, a
“Vaka Loka” sentiu como se fosse a segunda
atlética de cada um que participava do evento,
que torcia primeiro para suas próprias atléticas, e
depois apoiava a Atlética da Funcesi como se
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II SEMINÁRIO DE CULTURA,
MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
Palestras com temáticas atuais, minicursos,
intervenções artísticas e oficinas marcaram o II
Seminário de Cultura, Meio Ambiente e Sociedade
promovido pela Funcesi

tecnologia, automação, robotização e substituição
de pessoas por máquinas estão se desenhando
como o cenário futuro do mercado de trabalho.
Além disso, apresentou uma dica valiosa para os
jovens que, em breve, disputarão uma vaga no
concorrido
mercado
de
trabalho:
“É
extremamente importante que façamos mais do
que esperam de nós. Esse é o grande segredo se
quisermos alcançar um lugar ao sol”. Finalizando
sua palestra, deixou alguns conselhos para os
alunos:
comprometimento,
superação
de
expectativas, surpreender as pessoas, aprender
sempre, aquisição constante de conhecimentos e
pesquisas constantes.

Auditório cheio, público ávido por informações e
conhecimento, participação maciça de alunos,
professores e coordenadores marcaram o
Seminário de Meio Ambiente, Cultura e Sociedade,
desenvolvido pela Funcesi na noite de 9 de maio.
Um pouco antes do início das palestras realizadas
no auditório, o público foi convidado a assistir e
participar do Coletivo Viravoltear, grupo formado
por jovens artistas itabiranos que, utilizando
linguagem moderna, convidou todos para uma
reflexão sobre o mundo atual.

A outra palestra da noite teve como condutor
Anderson Luis Coelho, presidente do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4a Região – CREFITO-4. Seu tema foi
“Posicionamento do Crefito4 quanto à oferta de
EAD na formação de fisioterapeutas”.
Para Anderson, o momento é bastante oportuno
para se falar sobre ensino a distância e sua
indiscriminação pelo país, principalmente quando
atinge os cursos na área da saúde. “A gente veio a
Itabira
num
momento
muito
oportuno,
principalmente para discutir sobre a exposição
indiscriminada dos cursos de graduação,
modalidade ensino a distância, na área de saúde,
pelo país”, disse Anderson.

Após a apresentação artística, o auditório foi
tomado por alunos, professores, coordenadores
de cursos e diretores que tiveram a oportunidade
de assistir duas palestras, diferentes nos
conceitos, mas semelhantes entre si no que se
refere à inserção de jovens no mercado de
trabalho.
A primeira palestra da noite ficou a cargo de Lucas
Gonzalez, diretor de Operações da Transpes, que
falou sobre “Mercado de Trabalho: oportunidades
e desafios”. Durante sua palestra, Lucas falou
sobre suas experiências no mercado de trabalho e
suas experiências de vida, uma vez que estava
focado em mostrar aos jovens como funciona e o
que é importante para o mercado.

E deu um alerta: “Como formar profissionais
humanizados, com uma troca de experiências,
treinamentos no perfil profissiográfico do
professor, a formação das habilidades técnicas
sem o contato real. Isso pode ser um risco fatal”.

Lucas insistiu muito no tema comprometimento,
participação e envolvimento, lembrando que a
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FUNCESI PARTICIPA, COMO APOIADORA,
DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE LIBRAS
No dia 30 de junho, aconteceu no auditório da
Funcesi o I Seminário Regional de Libras. O evento
contou com 200 participantes, muitos deles
surdos vindos de 34 cidades de nossa região.
Além
dos
debates
e
palestras,
houve
apresentação teatral realizada por alunos surdos
de Itabira com o tema “Diga Não ao Preconceito”,
de autoria de Silvana de Sá Ferreira, que é
membro da APASITA e Tradutora Intérprete de
Libras. A peça destacou a importância da Língua
Brasileira de Sinais (Libras) no dia a dia de quem é
surdo.

simpatia e atenção, demonstrando uma grande
parceria, com profissionais tão capazes e
dedicados, nos sentimos em casa”.
“Competência e empenho são, talvez, as melhores
palavras que descrevem cada funcionário que
ativamente nos atendeu e prestou atendimento a
todos os envolvidos na organização deste evento.
Não temos palavras para agradecer a equipe da
Funcesi e o diretor José Carlos que cedeu o
espaço para que o seminário pudesse acontecer. E
também nos presentou com sua presença”,
agradeceu.

Na abertura do Seminário, algumas autoridades
presentes destacaram a importância do evento
para Itabira e região, como a vice-prefeita de
Itabira Dalma Helena Barcelos Silva, o diretor
acadêmico da Funcesi José Carlos Fernandes
Lima e o deputado estadual Raimundo Nonato
Barcelos. No momento das palestras, alguns dos
palestrantes deixaram claro que “toda pessoa
surda tem a mesma capacidade de um ouvinte. A
única diferença é que aprendemos em outra
língua, a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Essa
característica deve ser respeitada porque é um
direito humano”.
A Associação de Pais e Amigos do Surdo de
Itabira – APASITA nasceu no dia 02 de novembro
de 2016, como resultado do trabalho conjunto de
um grupo de pais que viram a importância de criar
uma associação. Seu propósito principal é atuar na
inclusão e suporte às necessidades dos surdos e
seus familiares no âmbito social. Pensando nestas
questões e nas demandas atuais da comunidade
surda, a Associação vem criando atividades para
envolver os surdos e ouvintes em geral, como:
reuniões, Semana Municipal do Surdo, visitas
sociais e culturais, dentre outras.
Atualmente, a direção da associação é composta
por Enilza Soares Gregório (Presidente) e Maria
Igina Nunes Moreira (Vice-Presidente). Assim,
pensando em como trazer informações e
conhecimento sobre essa cultura, surgiu a ideia de
fazer um evento grande com informações variadas
voltadas à cultura e superação dos surdos,
sobretudo porque novas tecnologias vêm
ajudando na acessibilidade e comunicação.
Para Silvana de Sá, membro da APASITA, “tivemos
a honra de contar com a parceria da Funcesi que
foi a anfitriã deste evento. Acolheu toda nossa
equipe, convidados, participantes com muita
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Sessão de filme, atividades lúdicas com temática
ambiental e Trilha Interpretativa no bosque da
Funcesi marcaram a Semana do Meio Ambiente

Durante a Trilha foram abordados temas como:
ecologia, fauna e flora do local, importância das
árvores, biomas (Mata Atlântica e Cerrado),
sucessão ecológica e o descarte correto dos
resíduos.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado
oficialmente em 05 de junho. Porém, seguindo o
calendário, a Semana do Meio Ambiente da
Funcesi abordou um tema muito pertinente e
atual: o uso e descarte de resíduos. A temática
escolhida está alinhada com o tema proposto pela
ONU para este ano - “Acabe com a Poluição
Plástica”. A Funcesi, por ser uma instituição de
ensino
preocupada
em
formar
cidadãos
responsáveis, exerce um papel fundamental neste
cenário, cumprindo com seu compromisso diário
de promover reflexões sobre as atitudes em
relação ao descarte de resíduos e os cuidados
com a natureza.

Todos os participantes gostaram muito de
conhecer as plantas e árvores do bosque e
observar os pássaros. Segundo eles, foi um
passeio muito interessante e enriquecedor e as
atividades realizadas foram muito interativas.
A "Trilha Interpretativa no Campus da Funcesi" é
um Projeto de Extensão cadastrado no CEPPE Centro de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão e
desenvolvido continuamente pelos alunos dos
cursos de Fisioterapia e Enfermagem, em
atendimento à comunidade.
Todas as atividades da Semana do Meio Ambiente
foram realizadas em parceria com a Secretaria de
Meio Ambiente de Itabira.

As atividades programadas para a Semana do
Meio Ambiente, ocorrida entre os dias 05 a 07 de
junho, contou com a participação de 452 pessoas
entre alunos, professores e membros da
comunidade. Foram realizadas sessões de cinema
com temática ambiental para alunos do ensino
fundamental da Escola Estadual Dona Eleonora
Nunes Pereira, tendo como base o filme Wall-e
que conta a história de um robô criado para limpar
o planeta Terra do lixo deixado pelos seres
humanos. Durante sua missão encontra EVA, outro
robô que visita a Terra à procura de plantas, para
então salvar a vida da população e reconstituir o
planeta.
Após a exibição do filme, os alunos foram
convidados a participar da dinâmica dos
coletores. Neste momento, alguns alunos
receberam cartas que simbolizavam resíduos do
dia a dia e tinham que realizar o descarte correto
de cada um deles. A atividade tem como objetivo
reforçar a necessidade de fazer a coleta seletiva
em casa, já que Itabira possui ampla experiência
na coleta e destinação dos resíduos produzidos na
cidade.
Nos dias 05 e 07 de junho, também foram
ofertadas duas visitas à Trilha Interpretativa no
campus da instituição. Essa atividade possibilitou
uma forma de educação diferenciada em que os
participantes oportunizaram uma percepção
ambiental direta da natureza. O objetivo foi
oferecer aos alunos uma oportunidade de
aprendizagem no ambiente natural e uma relação
homem-natureza mais responsável e sustentável.
Informativo Funcesi - Maio e Junho -2018
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CURSO DE FISIOTERAPIA
DA FUNCESI
Participação em eventos esportivos proporciona
aos alunos compartilhar conhecimento e vivência
prática com a comunidade de Itabira e região.

Nos dias 15 e 28 de abril, acompanhados e
orientados pelas professoras Alessandra Assis e
Marina Simões, os estudantes participaram,
respectivamente, da 4ª Volta da Mata do Limoeiro,
em Ipoema, e do Circuito Santa-Mariense de
Corrida de Rua, em Santa Maria de Itabira. Na
ocasião, os alunos prestaram atendimento
aferindo a pressão arterial, auxiliando os atletas
nas atividades de alongamento pré e pós corrida e
orientando sobre os cuidados com a saúde.

Desenvolver atividades em prol da comunidade é
uma das premissas da Funcesi. E, quando a
atividade envolve a participação em eventos
esportivos, isso fica ainda mais evidente. O
objetivo principal da instituição, com essa
iniciativa, é ofertar para a comunidade serviços
gratuitos de atendimento em atenção à saúde,
proporcionando aos alunos do curso de
Fisioterapia a oportunidade de colocar em prática
os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Em junho, no dia 17, na cidade de Barão de Cocais,
uma equipe formada por 13 alunos esteve
presente na Corrida de São João, oferecendo
atendimento gratuito aos participantes do evento.
Os estudantes puderem aferir a pressão arterial,
dar orientações ao público em geral e participar
do aquecimento dos atletas. A iniciativa foi muito
bem recebida por todos.

Segundo Alice Martins de Magalhães, professora
do curso de Fisioterapia, a Funcesi está
cumprindo seu papel de empresa cidadã quando
disponibiliza seu corpo docente e discente para
atender à comunidade. “Essas oportunidades são
excelentes para que os alunos possam adquirir
experiências antes de se inserirem no mercado de
trabalho. Levando em consideração que o esporte
é uma área que cada vez mais necessita do
fisioterapeuta, esta é uma forma de oportunizar
aos futuros fisioterapeutas conhecer melhor o
esporte e os indivíduos que o praticam, a fim de
obter, na prática, conhecimento sobre as
respostas do corpo durante e após este tipo de
atividade”.

Já no dia 30 de junho, durante a 5ª Corrida Rústica
e Caminhada da Creche Bom Pastor, de Itabira,
novamente a equipe do curso de Fisioterapia
esteve presente, dessa vez com quatro alunos que
se revezaram no atendimento a mais de 250
participantes. Os alunos foram supervisionados
pelas fisioterapeutas Alessandra Assis e Marina
Simões e prestaram atendimento em um estande
montado pela Funcesi.
Essas iniciativas estão vinculadas à Clínica-Escola
da Funcesi que atende, gratuitamente, a
comunidade de Itabira e região nas instalações da
instituição, desde 2006, proporcionando aos
alunos da Fisioterapia uma oportunidade ímpar da
vivência prática da profissão.

Colocando a teoria em prática, no primeiro
semestre desse ano os alunos de Fisioterapia da
Funcesi estiveram presentes em três importantes
eventos e puderam exercitar seus conhecimentos
adquiridos em sala de aula.
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