Ano XIX – Edição 92 - novembro e dezembro de 2018 - www.funcesi.br

FUNCESI COMEMORA 25 ANOS
JUNTO COM A COMUNIDADE
pg.3

DIA DO ENGENHEIRO É COMEMORADO
NA FUNCESI
pg.5

EX-ALUNA DA FUNCESI É ELEITA
EMPRESÁRIA DO ANO
pg.6

PROJETO “EDUCANDO ITABIRA
SEM RACISMO”
pg.7

CURSOS DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO
NOVAMENTE ESTRELADOS
pg.8

EDITORIAL

EXPEDIENTE
Instituidores
Prefeitura Municipal de Itabira
Câmara Municipal de Itabira
Diocese de Itabira - Coronel Fabriciano
Vale
Conselho Curador
Rômulo César Martins Rosa – Presidente
Dom Marco Aurélio Gubiotti – Vice-presidente
Membros Indicados
Ronaldo Lage Magalhães
Fernando de Rezende Carneiro
Dom Marco Aurélio Gubiotti
Rupert Barros de Freitas
Joaquim Pedro de Toledo
Marco Aurélio Garcia Matos
Patrícia Viera de Freitas
Dr. Júlio Tércio de Alvarenga
Amanda Siqueira Silva
José Gonçalves Moreira
Maria Emídia Campos Morais
Dr. José Luiz Scaglioni Filho
Neidson Dias Freitas
Maria do Rosário de Souza Rosa
Silvério Bragança
Conselho Fiscal
Cleuza Maria Gonçalves
Valdirene Amaro Lourenço
Paula Araújo Bretas
Superintendência
Elvécio Ribeiro Brasil
Diretor Acadêmico
Professor Rupert Barros de Freitas
Diretor Acadêmico
Professor José Carlos Fernandes Lima
Diretora Geral
Flávia Martins Guerra Pantuza
Faculdade de Ciências Humanas de Itabira –
Fachi
Faculdade de Ciências Administrativas e
Contábeis de Itabira – Facci

Funcesi começa 2019 agradecendo
A ideia aqui não é fazer um balanço do que foram os 25 anos de
criação da Funcesi. Mas é importante dizer que, nesse período, nossa
instituição cresceu muito e tornou-se referência em ensino superior
em Itabira e região. Embora seja sempre possível fazer mais e
melhor, é prazeroso reconhecer o que a Funcesi tem conseguido
realizar, seja em termos de atividades de ensino, seja em atividades
culturais ou em investigação em prol do desenvolvimento regional.
Uma instituição de ensino é formada por docentes, estudantes e
funcionários não docentes. A todo esse conjunto de pessoas que
contribuem, com esforço coletivo, para o desenvolvimento da nossa
instituição, a Funcesi quer agradecer de coração e pedir que
continuem esse trabalho para termos uma faculdade cada vez
melhor.
A melhor forma de propaganda da faculdade faz-se com o bom
desempenho dos alunos na sua produtiva integração no mercado de
trabalho. É por isso que é vital nos empenharmos numa formação de
qualidade, no que diz respeito aos nossos cursos.
Os estudantes são a razão de ser da faculdade e não há escolas sem
estudantes. São eles que dão vida à instituição e são seus
embaixadores. Por isso, a funcesi continuará buscando alternativas
para que seu quadro discente cresça cada vez mais e participe da
consolidação da instituição, dando-lhe formação de qualidade e os
sinais corretos emanados do mercado educacional e profissional.
Os funcionários não docentes ajudaram, e continuam ajudando, a
construir nossa instituição desde a sua primeira hora. Sua
contribuição revelou-se essencial no âmbito do processo evolutivo
da nossa faculdade.
Celebrar os 25 anos da Funcesi constitui uma oportunidade de
divulgar parte da nossa história e da história da região,
reconhecendo assim o nosso papel na construção de múltiplos
saberes. Por isso, agradecemos a todos que, nestes 25 anos, fizeram
e fazem parte da nossa instituição.
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FUNCESI COMEMORA 25 ANOS
JUNTO COM A COMUNIDADE
FUNCESI comemorou seus 25 anos de criação
com distribuição de homenagens, shows, mostra
de profissões e diversas atividades voltadas para a
comunidade.

quarto de século e nada melhor que a presença de
todos vocês para, junto conosco, brindarmos esse
tão importante acontecimento para Itabira e
região”.

Um dia que amanheceu nublado, com pouco sol,
aos poucos transformou-se em bela paisagem
para comemorar os 25 anos de criação da
Fundação Comunitária de Ensino Superior de
Itabira – FUNCESI.

”Sejam bem-vindos à nossa casa e curtam
bastante, pois nossa programação festiva está
diversificada e foi elaborada com carinho para
comemorarmos os 25 anos da FUNCESI”,
agradeceu.

Foi no sábado, dia 27 de outubro, no campus da
instituição, que aconteceu a grande festa em
comemoração aos seus 25 anos de criação. Um
sonho que nasceu da perseverança e tenacidade
de Dom Mário Teixeira Gurgel, Bispo Emérito de
Itabira, que vislumbrou a importância da cidade
ter uma instituição de ensino superior e ser polo
de educação na região.

Após as boas-vindas, o Coral dos Meninos do
Combem
fez
belíssima
apresentação,
interpretando canções da nossa MPB e deixando
as pessoas emocionadas com o trabalho
desenvolvido pelo Conselho Municipal do
Bem-Estar do Menor.
Na sequência os ex-presidentes da FUNCESI
Silvério Bragança, Júlio Tércio de Alvarenga e
José Luiz Scaglioni Filho, além do presidente atual,
Rômulo César Martins Rosa, receberam justas
homenagens pelo trabalho desenvolvido à frente
da instituição.

Na abertura das comemorações, Rômulo César
Martins Rosa, presidente da instituição, agradeceu
a presença de todos: “Hoje é um dia de muita
comemoração. A FUNCESI está completando um

Mais fotos em www.funcesi.br
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Em meio às comemorações pelos 25 anos de vida,
a FUNCESI homenageou, de maneira muito
especial, o Clube de Mães de Itabira pelos 50 anos
de existência na luta por uma sociedade mais justa
e igualitária. Luiza do Carmo Barcelos Waichert,
atual
presidente,
recebeu
a
homenagem
representando o Clube de Mães.

As comemorações pelos 25 anos de criação da
FUNCESI serviram para mostrar à comunidade de
Itabira que a instituição está mais forte do que
nunca. “Enquanto muitos acreditam no caminho
mais curto e nos atalhos, a FUNCESI é a
resistência, ela acredita na beleza do caminho
mais longo, tem coragem de educar enquanto
todos insistem em apenas aprovar. Impacta a vida
das pessoas por meio de uma visão séria de que a
educação de qualidade transforma a sociedade e
muda o rumo de uma série de famílias”, finalizou e
agradeceu
Rômulo
César
Martins
Rosa,
presidente.

A programação em comemoração aos 25 anos da
FUNCESI ainda contou com palestras, oficinas,
minicursos, mostra de profissões, cinema
comentado, atividades culturais e recreativas,
praça de alimentação, teatro, sorteio de brindes e
shows com Pedro Chagas e Jhony France.

Mais fotos e informações em www.funcesi.br
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DIA DO ENGENHEIRO É
COMEMORADO NA FUNCESI
Auditório da instituição recebeu bom público para
assistir palestra em homenagem ao Dia do Engenheiro
Com seu auditório cheio de estudantes alegres e
participativos, a Funcesi promoveu dia 06 de
novembro, terça-feira, um seminário em homenagem ao Dia do Engenheiro. O Ponto alto da noite
ficou por conta da palestra “Engenharia X Tecnologia”, proferida por José Cláudio Sátyro, engenheiro da Vale e ex-aluno da instituição.
José Cláudio Sátyro é Analista de Automação na
Vale. É graduado em Engenharia de Produção e
Sistemas de Informação pela FUNCESI, além de
possuir MBA em Gestão de Pessoas, também pela
instituição. Tem, ainda, Especialização em Automação. Durante sua palestra, traçou um perfil
atual do engenheiro, mostrou as opções de mercado, deu algumas dicas de como encarar o competitivo mercado de trabalho e falou um pouco
sobre o comportamento do profissional de engenharia, principalmente frente às novas tecnologias.
E deu uma dica: “É muito importante que o futuro
profissional de engenharia acredite nele, não meça
o seu relógio com os demais, seja autêntico e
busque os seus desejos, suas vontades acima de
tudo, para ter sucesso profissional e pessoal”.
Ao falar sobre a FUNCESI, não economizou nas
palavras: “Fui aluno da instituição em três dos
meus cursos superiores. A FUNCESI tem uma
estrutura fantástica, professores muito bons, a
estrutura instalada na cidade é muito boa e eu
acredito que a FUNCESI realmente faz a diferença
para o aluno. Ela promove diversas oportunidades
de crescimento para o aluno, não só profissionalmente, mas pessoalmente”, elogiou.
Coroando o Dia do Engenheiro, os coordenadores
dos cursos de engenharia da FUNCESI, Bruna de
Carvalho Fonseca Lage e Tancredo Augusto
Vieira, disseram que eventos dessa natureza são
importantes para nivelamento de conhecimento
dos alunos e para troca de experiências. “Essas
oportunidades são fundamentais para que o
nosso corpo discente conheça a realidade do mercado, possa trocar experiências com os profissionais convidados e aperfeiçoar seu círculo de
relacionamento”.

Mais fotos e informações em www.funcesi.br
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EX-ALUNA DA FUNCESI
ELEITA EMPRESÁRIA DO ANO
Cidinha da Lana, ex-aluna da FUNCESI, é a
primeira mulher a receber o prêmio de Empresária
do ano entregue pela Federaminas

que apontaram um entre os três empresários mais
votados pela diretoria e Cidinha Lana foi a mais
votada.

“Feliz, eu estou muito feliz”, foram as primeiras
palavras pronunciadas por Maria Aparecida Albuquerque Bueno, a Cidinha da Lana, como é carinhosamente conhecida em Itabira, quando recebeu a notícia de que havia sido escolhida como a
Empresária do Ano pela Acita.

A homenagem é uma iniciativa da Federação das
Associações Comerciais e Empresariais de Minas
Gerais (Federaminas), com a parceria das Associações Comerciais do estado. O prêmio Empresário
do Ano é dedicado ao empresário que se destaca
em ações associativistas, além de contribuir para o
desenvolvimento social e econômico do Município.

“Essa honraria é o reconhecimento de um trabalho
desenvolvido ao longo de 27 anos de muita luta e
suor derramado”, disse Cidinha, natural de Nova
Era e itabirana de coração. “São muitos anos de
dedicação e de atuação num mercado altamente
competitivo, onde somente os mais capacitados e
com visão de futuro conseguem sobressair e ter
sucesso. Eu estou, realmente, muito feliz com esse
prêmio”, agradeceu.

Atualmente Cidinha é presidente da Acita Mulher –
Câmara da Mulher Empreendedora. A premiação
será entregue em uma solenidade durante o XXI
Congresso da Federaminas, em Juiz de Fora, no
dia 24 de novembro.
Cidinha, da Lana, recebeu com muita alegria a
notícia de que foi a vencedora do título Empresária do Ano 2018. “Ser reconhecida é muito gostoso. Fiquei muito honrada por ter sido lembrada
pelas pessoas, acho que este reconhecimento foi
pela minha disponibilidade em estar sempre
atuando em uma entidade, clube de serviço, além
de ser empresária, mãe e participar ativamente de
ações dentro da Igreja Católica”, finalizou.

Maria Aparecida Albuquerque Bueno é sócia do
Grupo Lana, composto por três empresas: Auto-Peças Lana, Lana Pneus e Lana Automotiva. Em
2007 passou no vestibular da FUNCESI e cursou
Administração até 2010, quando obteve a graduação. Na sequência fez MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em Pessoas. “A FUNCESI é uma
instituição muito conceituada, com professores e
mestres bem formados. Possui uma bela estrutura,
a grade curricular é muito boa e totalmente voltada para as necessidades de mercado”, explicou
Cidinha ao falar da instituição.
“O tempo que passei na FUNCESI serviu para enriquecer meus conhecimentos e lapidar teoricamente aquilo que aprendi no dia-a-dia das minhas
empresas. Além disso, os professores e coordenadores estão sempre à disposição dos alunos, os
laboratórios e bibliotecas são completos e as salas
de aula são modernas e acolhedoras. Realmente
passei muitos momentos felizes na instituição”,
falou entusiasmada.
A escolha
A votação que serviu como base para eleger Cidinha como Empresária do Ano aconteceu por meio
de pesquisa entre a diretoria e associados da
Acita, em duas etapas, a primeira foi por indicação
dos diretores, que destacaram nomes representativos no cenário empresarial local. Após a indicação, alunos da Escola de Formação Gerencial
(EFG) fizeram uma pesquisa entre os associados,

Cidinha
Mais fotos e informações em www.funcesi.br
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PARCERIA ENTRE FUNCESI E DIRETORIA DA PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL DE ITABIRA TORNARAM REALIDADE O
PROJETO “EDUCANDO ITABIRA SEM RACISMO”
Depoimento

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de
sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião.
Para odiar, as pessoas precisam aprender; e, se
podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a
amar.”
(Nelson Mandela)

Cecília Mariana da Silva D’Avila e Rayane Antunes
Maia, da Escola Estadual José Ricardo Martins,
disseram que, logo de início o projeto já demonstrou ser uma causa nobre. “E no dia 21 de novembro, ouvir crianças relatando as tristes experiências envolvendo o racismo, cativou o nosso espírito para lutar ainda mais pela causa”.
E continuaram: “Relembramos de um menino
dizendo que sofreu racismo na própria escola, um
ambiente que deveria servir como formação e
acolhimento e saber que a professora que realizou
o ato não foi devidamente punida causa um sentimento de indignação. Outra criança contou que
seu pai ao trocar sua roupa reparou que suas
pernas estavam com pelos dizendo que a menina
já era negra e que com as pernas desta forma era
pior ainda, podemos constatar também que o
racismo acontece entre os próprios familiares”.

Com o objetivo de valorizar a cultura negra e seus
afrodescendentes, além de promover a reflexão e
o resgate da identidade negra, aconteceu entre os
dias 20 a 25 de novembro a Semana da Consciência Negra de Itabira, numa parceria entre a FUNCESI e a Prefeitura de Itabira, por meio da Diretoria para a Promoção da Igualdade Racial (DIPIR).
A abertura oficial teve lugar no auditório da FUNCESI.
Durante a abertura do evento houve a formalização de parceria para o lançamento do Projeto
“Educando Itabira sem Racismo”, com as presenças do Secretário de Governo, Ilton Magalhães,
representando o prefeito Ronaldo Magalhães, da
representante da FUNCESI - Flávia Pantuzza, do
Secretário de Educação - José Gonçalves, da delegada de Polícia - Dra. Amanda Machado, e da diretoria de Promoção da Igualdade Racial - Lena
Primo.

Finalizando, lembraram que “o último relato foi
quando o menino contou que em uma discursão,
da qual sua mãe participava, ouviu o outro sujeito
a chamar de macaca. O aprendizado foi mútuo,
pois nos possibilitou um novo olhar sobre a causa
e um ânimo maior para espalhar estes conhecimentos. Portanto, a experiência da palestra foi
muito gratificante, esperamos continuar ajudando
no crescimento do projeto”.

O Projeto “Educando Itabira sem Racismo” é constituído por um conjunto de ações capazes de
promover reflexões sobre a inclusão social de
crianças e adolescentes negros e a redução das
desigualdades, por intermédio de iniciativas
dentro das escolas, com ênfase no resgate da
autoestima e no compromisso cidadão com a
diversidade, além de contribuir para a valorização
da cultura afro-brasileira e na formação de multiplicadores.
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CURSOS DE DIREITO E ADMINISTRAÇÃO
DA FUNCESI NOVAMENTE ESTRELADOS
Desde 2014 os cursos de Ad ministração e Direito
da instituição recebem estrelas concedidas pelo
Guia do Estudante Abril

toda a comunidade acadêmica acompanha, cotidianamente, a permanente preocupação da direção e coordenação acadêmicas com a qualidade
do curso”, explicou Renata. E continuou: “O corpo
docente também, como grupo articulado e ativo
no processo de construção do projeto pedagógico, encara o resultado como fruto de muito trabalho. Os alunos, finalmente, sentem-se alegres por
estudar em uma Instituição premiada”.

2018 termina com chave de ouro para a FUNCESI.
Pelo quarto ano consecutivo, a instituição recebeu
três estrelas e Conceito 5, concedidas pelo Guia
do Estudante Abril, para o seu curso de Administração. E, de quebra, o curso de Direito também foi
estrelado.

“Os resultados legitimam o trabalho sério realizado no curso de Direito. Trabalho que não só se
aproxima, mas, em certa medida, supera certos
cursos renomados que se situam na capital do
Estado de Minas Gerais. Os resultados, então, dão
a devida publicidade positiva ao ensino superior
aqui ofertado que, de fato, prepara o alunado para
obtenção de competência técnica articulada a
uma perspectiva humanizada e comprometida
com a sociedade. Algo que só um curso presencial
consegue proporcionar: diálogo e experiência”,
finalizou Renata.

Para Flávia Pantuza, diretora geral da FUNCESI,
essa deferência do Guia do Estudante Abril veio
em boa hora. “Estamos, há algum tempo, nos
estruturando para encarar os desafios dos próximos anos. E receber as estrelas do conceituado
Guia do Estudante Abril mostra que o nosso trabalho está no caminho certo”.
Míriam Barros Assis Duarte, Coordenadora Acadêmica do curso de Administração e membro do
corpo docente da Funcesi desde 2014, disse que a
instituição participa da avaliação do Guia do Estudante há cinco anos. “Em cinco anos participando
dessa avaliação, recebemos as estrelas em quatro
ocasiões, o que demonstra a qualidade do curso e
a seriedade com que a FUNCESI desenvolve suas
atividades, sempre de olho no futuro e no desenvolvimento dos nossos estudantes e da nossa
região”.
“Essa classificação do Guia do Estudante Abril é
imensamente relevante para o curso de Administração, de forma que os ‘estrelamentos’ só são
reconhecidos quando existe qualidade. E, tanto a
direção acadêmica quanto a coordenação do
curso e a equipe de professores zelamos para
manter essa qualificação. A avaliação realizada
reflete na qualidade do curso, na busca constante
por inovação e capacitação continuada do nosso
corpo docente”, explicou Míriam.
Segundo Renata Barbosa de Almeida, coordenadora acadêmica do curso de Direito, essa é a
segunda vez que o curso é premiado com estrelas
pelo Guia do Estudante Abril. “Essa notícia chegou
em muito boa hora. Como se trata de uma publicação de respeito, com boa visibilidade entre os
jovens interessados em ingressar no ensino superior, a indicação é muito bem-vinda”.
“Internamente a notícia foi recebida com muita
satisfação, mas não com surpresa, uma vez que
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