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A Funcesi está caminhando para completar 25 anos de vida em
outubro. Neste quarto de século, foi testemunha viva de muitas
transformações tanto locais quanto regionais e, até mesmo, em
âmbito nacional. Muitos dos seus dirigentes iniciais tomaram outros
rumos, levados pelas oportunidades que a vida oferece. Mas ainda
restam alguns do tempo de criação, lá em 1993, trabalhando e dando
sua contribuição para o crescimento da instituição.
Tendo como Missão proporcionar às pessoas uma educação de
qualidade, desenvolvendo competências, habilidades e a cidadania
para serem fermentadoras de uma nova sociedade, e aliando seu
negócio na geração, disseminação e aplicação de conhecimentos, a
instituição vem pautando sua existência na ética, respeito, lealdade,
comprometimento, solidariedade, transparência, integridade, justiça,
equidade, responsabilidade, confiança, cordialidade e honestidade.
Desde o seu primeiro instante, a Funcesi assumiu a conformação de
uma Instituição Comunitária, ou seja, ela é fruto de iniciativas
essencialmente comunitárias e oferece serviços educativos sem fins
lucrativos.
E, tendo esse foco principal, a Funcesi vem reforçando sua
contribuição no sentido de formar mão-de-obra voltada para o
desenvolvimento regional. Em agosto realizou o IX Workshop
Jurídico em parceria com a OAB local, oportunizando aos alunos e
convidados a chance de conviver com bons profissionais da área do
Direito.
Além disso, também em agosto aconteceu a Colação de Grau das
turmas dos cursos de Direito e Administração. Mais uma leva de
bons profissionais formados na instituição que, certamente, em
breve galgarão posições de destaque no mercado de trabalho.
Também merece destaque as atividades desenvolvidas pelo NADEP
- Núcleo de Atendimento e Desenvolvimento Psicopedagógico e
Educação Inclusiva. As Oficinas “Aprendendo a Estudar”, que busca
contribuir para o aperfeiçoamento da prática de estudo e a melhoria
do desempenho acadêmico dos estudantes e a “Capacitação do
Corpo Docente” da Funcesi, que permite a troca de experiências e
de conhecimento com novos conteúdos e práticas acadêmicas,
foram algumas das boas impressões causadas pela atividade de
capacitação dos professores.
O nosso informativo está repleto de boas notícias. Ao recebê-lo,
compartilhe com os familiares e amigos. E fique sabendo um pouco
mais sobre a nossa FUNCESI. Boa leitura!
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OFICINAS APRENDENDO
A ESTUDAR
Atividade busca contribuir para o aperfeiçoamento da prática de estudo e a melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes, além de incentivar
a produção de relatos de práticas sobre a arte de
estudar.

Segundo a coordenadora do NADEP, Regina de
Caux, essa oficina possibilita aos estudantes o
desenvolvimento de competências na arte de
estudar, a melhoria nos resultados acadêmicos,
além de estimular a autonomia no aprendizado.
Estão sendo produzidos relatos de práticas sobre
a arte de estudar para compartilhar com os colegas as lições aprendidas, pois aprender e ensinar
são processos inseparáveis.

Desde novembro de 2017 a Funcesi vem promovendo as Oficinas “Aprendendo a Estudar”, que
ocorreram mensalmente ao longo do primeiro
semestre de 2018 com a participação de estudantes das diversas graduações promovidas pelo
Núcleo de Atendimento e Desenvolvimento Psicopedagógico e Educação Inclusiva – NADEP.

Com esta iniciativa, espera-se contribuir para a
formação de uma nova geração de estudantes na
Funcesi capazes de protagonizar a transformação
das suas próprias perspectivas de formação
profissional.

Juliana Campos, estudante do 9º período do curso
de Direito e participante da Oficina, disse que não
conhecia os mapas mentais e que será de muita
utilidade as orientações sobre leitura de livros.
Segundo a estudante, “a gente começa a se organizar melhor para os estudos a partir da Oficina”.

No dia 5 de junho ocorreu a entrega de certificados aos participantes das oficinas e os estudantes
produziram relatos sobre as práticas de estudos.
As Oficinas “Aprendendo a Estudar” estão sendo
oferecidas a partir de agosto. Para mais informações, entre em contato com a Funcesi por meio do
telefone (31) 3839-3600.

Ao realizar sua inscrição para a Oficina “Aprendendo a Estudar”, no NADEP, o estudante Geraldo
Pereira Dias, do curso de Direito, mencionou que
“se a Instituição oferece esse benefício, nós temos
que abraçar a causa”.
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COLAÇÃO DE GRAU DA FUNCESI
Alunos dos cursos de Administração e Direito da
Funcesi colaram grau, em meio a muita alegria e
demonstrações
de
felicidade
pelo
dever
cumprido.

seus certificados das mãos de Raquel Carvalho
Menezes de Castro e do professor Marcelo Silva
Ângelo Ferreira. E 15 formandos do curso de
Direito receberam seus certificados entregues
pelos professores Paulo Henrique Moreira Campos
e Gabriela Oliveira Freitas.

Próxima de completar 25 anos de vida, a Funcesi
realizou, dia 16 de agosto, no Salão de Eventos do
Colégio Nossa Senhora das Dores, mais uma
cerimônia de Colação de Grau. Dessa vez,
receberam seus certificados os alunos dos cursos
de Administração e Direito, em meio a
demonstrações de euforia e de satisfação pelo
dever cumprido.

Outorga de Grau e destaques
Coube ao professor Rupert Barros de Freitas
presidir a Outorga de Grau. Os graduandos
Rodrigo Rômulo Rosa, do curso de Administração,
e Marco Túlio Oliveira Andrade, do curso de
Direito, receberam a Outorga de Grau em nome
dos demais formandos: “De acordo com as leis da
República Federativa do Brasil, com os poderes
que me são conferidos, concedo ao Rodrigo
Rômulo Rosa o Grau de Bacharel em
Administração, e ao Marco Túlio Oliveira Andrade,
o Grau de Bacharel em Direito, que os recebem em
seu nome e dos demais concluintes. Assim o
concedo”.

“É com imensa satisfação que a Funcesi recebe,
neste dia especial, os formandos dos cursos de
Administração e Direito, juntamente com seus
familiares e amigos, para celebrar esta importante
conquista. A Cerimônia de Formatura é um
momento de grande emoção, pois a solenidade de
colação de grau marca o coroamento dos esforços
e sacrifícios pessoais dos últimos anos, ao longo
dos quais a instituição teve a oportunidade de
poder contribuir e compartilhar muitos e bons
momentos com vocês”. Foi dessa forma que o
Mestre de Cerimônias iniciou a solenidade,
emprestando ao evento toda a pompa e
circunstância que os formandos merecem.
Após a Outorga de Grau, aconteceu a entrega
simbólica dos diplomas, quando cada um dos
formandos dos cursos de Administração e Direito
recebeu o certificado de conclusão. Vinte e sete
formandos do curso de Administração receberam
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Aproveitando o momento solene, a Funcesi
concedeu a Láurea Acadêmica ao melhor aluno e
o certificado do melhor artigo de cada curso. Júlia
Magalhães Celino, do curso de Direito, recebeu o
certificado de melhor desempenho acadêmico
com 93,67% de aproveitamento escolar. Anna
Dafine dos Santos Batista e Vanderson José
Magalhães Lima, autores de "O Estado Laico e a
Persuasão Racional: A influência das religiões nos
fundamentos das decisões judiciais" receberam
certificados de melhor artigo.

recebeu o certificado de melhor artigo Karine
Cristine Brandão.
Ao término da cerimônia de Colação de Grau, a
Funcesi cumprimentou os profissionais que, a
partir daquele momento, iniciavam uma nova
etapa de sua história, desejando a todos viverem
intensamente o que já podem realizar,
mantendo-se fiéis aos seus ideais, ao seu trabalho,
a sua profissão, que são valores reais que os
acompanharão por todo o tempo.
Rômulo César Martins Rosa, presidente do
Conselho Curador da Funcesi, agradeceu a
presença de todos, parabenizou os novos
profissionais e declarou encerrados os trabalhos
da solenidade pública de Colação de Grau.

Daisy Lúcia da Silva, do curso de Administração,
recebeu o certificado de melhor desempenho
acadêmico ao obter 85% de aproveitamento
escolar. Representando os formandos que
escreveram "Recuperação de Serviços e a
Intenção de Recompra sob a Ótica dos Clientes",

CAPACITAÇÃO DOCENTE DA FUNCESI
Trocar experiências e travar conhecimento com
novos conteúdos e práticas acadêmicas foram
algumas das boas impressões causadas pela atividade de capacitação dos professores

Administração, a capacitação do corpo docente
foi muito boa. “Avalio que aquele evento nos
proporcionou uma troca muito rica de excelentes
práticas andragógicas. Nota-se também que
provocar os nossos alunos por formas criativas de
ensino não é algo necessariamente complexo,
porém muito eficaz”, comentou.

Aconteceu dia 11 de julho, das 19h às 22h30, no
miniauditório da Funcesi, mais uma etapa de atividades envolvendo a capacitação do corpo docente da instituição. 45 professores das diversas
graduações participaram desse evento. Segundo
eles, essa foi uma grande oportunidade para
trocar experiências, assimilar novos conhecimentos e colocar em prática conteúdos mais modernos e eficazes.

“A capacitação promovida pelo NADEP, no dia 11
de julho, foi excelente. Os docentes da Funcesi
tiveram a oportunidade de trocar experiências e
apresentaram diferentes metodologias ativas
aplicadas nas disciplinas que lecionam. Além
disso, as palestras ministradas pelos professores
da UNIFEI, Lílian e Walter, contribuíram para a
aplicação de novas tecnologias na sala de aula”,
informou Bruna de Carvalho Fonseca Lage, coordenadora e professora do curso de Engenharia
Civil..

Aluísio Oliveira, professor do curso de Direito,
gostou muito da experiência. “A capacitação
docente foi uma ótima oportunidade para que
nós, professores, pudéssemos aprender com as
experiências que foram apresentadas. A partir dos
relatos dos professores, percebi que é possível
preparar aulas que envolvam os alunos e os façam
participar de forma mais efetiva. As atividades que
estimulam os estudantes a analisarem ou a praticarem o conteúdo a ser estudado foram as mais
interessantes. Foi muito bom conhecer os métodos e os resultados que os professores alcançaram em outros cursos e nas demais disciplinas.
Pretendo aproveitar muitas ideias que foram
expostas pelos colegas professores”, registrou.

"Gostei bastante da capacitação docente promovida com integração de professores da UNIFEI.
Muito pertinente o compartilhamento de ideias e
experiências já aplicadas no ensino superior. Sem
dúvida fortalece nossas metodologias de ensino
pró-ativas", explicou o professor Felipe de Sousa
Silva, do curso de Engenharia de Produção/Engenharia Civil.

Para Arnaldo Quintão, professor do curso de
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FUNCESI E OAB REALIZAM
IX WORKSHOP JURÍDICO
Palestras com ótimos profissionais e minicursos
abordando temas modernos e instigantes marcaram o IX Workshop Jurídico Funcesi– OAB Itabira

do Cândido Júnior sempre diz, o advogado é um
vocacionado. Não existe advocacia com facilidade,
não existe sucesso sem facilidade. O momento é
difícil, mas, dentro dos momentos difíceis, é que o
advogado costuma crescer. Então, eu dou um
recado de perseverança, de acreditar que pode
estar ruim, pode estar difícil, mas prossiga que as
coisas vão melhorar. Essa é a minha dica, a minha
mensagem para todo mundo que vier nos acompanhar”, finalizou.

Aconteceu dias 20, 21 e 23 de agosto, nas dependências da Funcesi, com excelente número de
estudantes e profissionais do Direito, o IX
Workshop Jurídico, evento realizado numa parceria entre a própria instituição e a OAB - 52ª Subseção de Itabira.
Para Geraldo Menezes de Almeida, presidente da
OAB local e que parceria há muito tempo da Funcesi, o evento se reveste de extrema importância,
principalmente tendo em vista o que acontece no
mundo atual. “A OAB tem o máximo interesse
nesse workshop, principalmente porque os estudantes e profissionais do Direito participam ativamente da programação, discutindo e contribuindo
para as melhores práticas de mercado”.

Rodrigo Pereira Ribeiro de Oliveira, professor da
FUMEC, falou sobre Reparação de Danos no Direito Civil Atual. Para ele, é uma honra estar em Itabira e falar para uma plateia tão grande e participativa. “Nosso tema está dentro do Direito Civil e
minha expectativa é que os estudantes e futuros
profissionais saiam daqui pelo menos sabendo um
pouquinho mais da matéria. Plateia cheia demonstra o interesse da sociedade local e isso é muito
importante. Para o advogado é fundamental que
tenha essa vontade de atualização, essa vontade
de aprender. Coitado daquele profissional do
Direito que acha que sabe tudo. Então, isso
demonstra essa oportunidade de aprofundar, cada
vez mais, o nosso Direito”.

E arrematou dizendo que “é uma boa oportunidade que a Funcesi e a OAB propiciam aos nossos
futuros profissionais, principalmente para que eles
adquiram novos conhecimentos, debatam com os
palestrantes e participem ativamente, pois dessa
forma estarão contribuindo não apenas para a sua
formação, mas também quando forem colocar em
prática na labuta diária”.

O decano na área do Direito, Dr. Raimundo Cândido Júnior, ex-presidente da OAB, disse que é
muito bom discorrer para uma plateia tão cheia.
“Nós vamos discorrer para os futuros advogados a
respeito das novidades do Novo Código de
Processo Civil, aqueles pontos que têm se mostrado mais polêmicos na sua aplicação. Os italianos já
diziam – feita a lei o engano logo aparece. Então,
na hora da aplicação da lei, o problema surje e
vamos discutir alguns desses problemas para
mostrar quais são as soluções. Porque a lei tem
que resolver, e não criar problemas”, explicou.

Para Victor Germano Piscitelli Alvarenga Lanna,
que abriu os trabalhos no primeiro dia de evento
ao falar sobre “Os reflexos do Garantismo Penal no
Sistema Processual Brasileiro”, é sempre prazeroso estar perto dos alunos de outras regiões. “Eu
gosto muito de sair de BH, de sair daquele universo que a gente está envolto lá na capital, e rodar o
interior do Estado para ampliar ainda mais o
conhecimento. A gente vem para uma cidade
como Itabira, conhece a realidade do local, conversa com os colegas a respeito da dinâmica dos
órgãos jurisdicionais, vai tentando levar isso para
dentro da advocacia e, principalmente, o conhecimento ele é compartilhado”.

“Estou muito feliz de o auditório estar repleto e a
minha expectativa é que eles usufruam dos conhecimentos que a gente, modestamente, vai procurar passar porque o tempo não se recupera mais.
Então tem que se aproveitar as oportunidades
com os conhecimentos transmitidos para poder,
no futuro, serem excelentes profissionais. É nisso
que a gente aposta. E, como disse Carlos Drummond de Andrade, que é o filho ilustre da terra,
“Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse
Raimundo seria rima, não , não seria solução”.

“O tema que eu trouxe desperta um pouco de
polêmica, um pouco de curiosidade e espero que
consigamos ter boa receptividade dos alunos
porque a gente sempre vai deixar o espaço aberto
para eles se manifestarem”, disse.
Em relação ao momento atual, foi enfático: “Devemos ter perseverança. Como o professor Raimun-
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so, e trazer isso para a academia é muito importante, para que os alunos reflitam, uma vez que
serão os futuros operadores do Direito, para que
eles reflitam sobre o que pode melhorar na harmonização nas relações de consumo”, ponderou.

Mas como me chamo Raimundo, sou rima e não
solução. A solução vai estar dentro de cada um
dos futuros advogados estudando e exercendo
em profusão a sua profissão”, afirmou.
Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do
Procon da Assembleia Legislativa de MG, foi o
palestrante que encerrou o IX Workshop Jurídico.
“Já é a terceira vez que venho aqui, não só na terra
do nosso querido Carlos Drummond, mas também
num berço do direito do consumidor no Estado de
Minas Gerais, através do Procon daqui, dos trabalhos anteriores, então é sempre um prazer voltar
para cá para poder conversar sobre esse direito
tão latente que é o direito do consumidor”.

E deixou um recado: “Na verdade, vou mostrar
exatamente para eles para não desanimarem.
Porque a situação de crise econômica, a situação
política faz com que a defesa do consumidor
tenha altos e baixos. Mas para nunca perder a
esperança da gente ter um país melhor, com mais
pessoas trabalhando em prol da defesa do consumidor. Seja o cidadão, a sociedade, o Estado, o
empresário. Então esse é o nosso desafio. Independentemente de qualquer crise, o princípio da
defesa do consumidor é soberano, é constitucional, o Estado tem que garantir essa proteção,
sempre”.

“Esse ano o Código de Defesa do Consumidor
comemora 28 anos e nós vamos tratar sobre o que
aconteceu ao longo desses 28 anos. O que
tivemos de avanços, e estamos tendo de retroces-
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