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Completamos 25 anos de fundação. Nesse quarto de século, a
trajetória da FUNCESI pode ser definida como um caminho bem
pensado, uma construção alicerçada no sonho de alguns abnegados
visionários e uma vida de trabalho e dedicação em prol da educação
e da cultura de Itabira e região.
Ao longo desse tempo contamos com profissionais que nos
ajudaram a crescer e que também cresceram junto conosco. Mais do
que uma empresa, construímos laços de amizade, confiança e muita
colaboração entre todos.
Completamos 25 anos e nos orgulhamos em dizer que nossa
instituição projeta para os anos vindouros novas perspectivas de
desenvolvimento, caracterizadas, sobretudo, pela constante busca
da inovação, visando proporcionar aos nossos alunos uma formação
sintonizada com as novidades tecnológicas e com os múltiplos
desafios contemporâneos.
Os parabéns, hoje, vão para cada um dos que fazem parte desse
time, dessa trajetória de vitória, crescimento e satisfação. Que o
trabalho aqui realizado seja fonte de inspiração, realização pessoal e
alegria para todos.
Hoje é dia de celebrar o nosso aniversário, com ânimo total e
gratidão por poder crescer ao lado de pessoas que fazem a
diferença em nossa instituição!
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FUNCESI E PREFEITURA REALIZAM
SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL
SOCIEDADE E FELICIDADE
Funcesi recebeu, em seu auditório, secretários
municipais, palestrantes e convidados para o I
Seminário de Saúde Mental

sociedade melhor”, explicou.
José Carlos Fernandes Lima, Diretor Acadêmico,
disse que a realização do seminário é altamente
positiva. “Colocar esse tema na ordem do dia é
altamente representativo porque é uma questão
que, em razoável medida, atinge a todos nós. Hoje,
mais do que nunca, as pessoas estão preocupadas
também com esse lado da busca da sua felicidade,
do seu bem-estar. E, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde, o conceito de
saúde envolve também e, sobretudo, esse aspecto
mental. É você estar sintonizado com tudo aquilo
que está acontecendo, mas como que eu reajo a
tantos desafios, a tantas situações, muitas vezes,
frustrantes na vida”, relatou. Concluindo: “E, na
medida em que me disponho a discutir isso, a
exteriorizar essas situações, eu percebo que isso
vai trazer uma contribuição muito significativa
para as pessoas e temos aí uma expectativa de um
seminário muito produtivo para todos aqueles que
estarão participando”.
O médico psiquiatra e doutor em Farmacologia,
Bioquímica e Ortomolecular e professor associado
do Departamento de Saúde Mental da Faculdade
de Medicina da UFMG, Rodrigo Nicolato,
palestrante que abriu os trabalhos do seminário
falando sobre “Repercussões do Estresse e da
Ansiedade para o Corpo”, agradeceu o convite e
disse ser uma honra falar para uma plateia tão
grande e diversificada.

O auditório da Funcesi estava repleto. Diversos
secretários municipais, convidados, corpos
docente e discente da instituição, além de
palestrantes
e
servidores
da
prefeitura
participaram, durante todo o dia 18 de setembro,
do I seminário de Saúde Mental Sociedade e
Felicidade, evento que teve como objetivo
abordar e apresentar uma visão mais aberta e
apreciativa dos potenciais, das motivações e das
capacidades humanas, enfatizando a busca pela
felicidade e direcionando seus questionamentos à
sanidade mental, e não, à doença mental.

“Sou uma pessoa muito humilde, estou sempre
pronto a aprender mais, a lidar com estresse,
vamos dizer assim, e a repercussão do estresse é
um alvo dos meus estudos. Curiosamente, estou
vendo que as pessoas daqui são muito mais
tranquilas do que as que estão em Belo
Horizonte”, ponderou.

Funcesi e Prefeitura de Itabira foram parceiras
nesse evento que serviu como pano de fundo para
atividades relacionadas ao Setembro Amarelo.
Para a Secretária de Saúde Rosana Linhares, o
momento foi maravilhoso. “Nós estamos no
setembro amarelo, que é um período para
evidenciarmos os problemas de saúde mental,
algum incômodo que leve ao suicídio. E o nosso
evento, hoje, trata de um foco diferente de ver a
vida e de buscar as soluções. Não estamos
tratando hoje, efetivamente, somente de falar de
problema, para as questões de saúde mental.
Estamos aqui hoje tratando da felicidade, de uma

“O estresse é o desencadeador de vários eventos
graves, é a ponta do iceberg do quadro ansioso
grave, do quadro depressivo grave, do quadro
cardiovascular grave, e estou aqui para aprender
como as pessoas estão, num dia como esse, de
manhã, motivadas e alegres, muito menos
estressadas do que a gente fica em Belo
Horizonte. Então, estou feliz em ver uma plateia
tão repleta, tão empolgada e com menos estresse
do que eu e do que meus colegas que estão
lidando com o estresse”, concluiu Rodrigo.
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O seminário aconteceu durante as atividades em
alusão ao Setembro Amarelo, que é uma
campanha brasileira de prevenção ao suicídio,
iniciada em 2015. É uma iniciativa do Centro de
Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal
de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de
Psiquiatria (ABP).

de sua discussão.
O objetivo do mês de prevenção do suicídio é
conscientizar as pessoas deste problema tão
grave, que tira tantas vidas todos os anos. O
Setembro Amarelo é um mês de diálogo. É um
mês que busca criar conversas sobre o assunto,
deixar as pessoas que sofrem com pensamentos
suicidas saberem que elas não estão sozinhas e
que a morte não é solução.

O mês de setembro foi escolhido para a campanha
porque internacionalmente o dia 10 de setembro é
o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por
iniciativa da International Association for Suicide
Prevention. A ideia é promover eventos que abram
espaço para debates sobre suicídio e divulgar o
tema alertando a população sobre a importância

O Setembro Amarelo busca salvar vidas por meio
da informação e da conversa sobre este assunto
sério que ainda é um tabu.
Mais fotos em www.funcesi.br
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DIA DO ADMINISTRADOR
Em comemoração ao Dia do Administrador, Funcesi realiza IV Seminário com participação dos
estudantes

ex-coordenador do curso de Administração e da
Pós-Graduação da instituição, disse que “é um
prazer estar de novo aqui. Depois da minha saída,
atuo hoje pelo MEC e em outras instituições e
estou de volta para mostrar um pouco dessa experiência adquirida. Vou falar sobre Empreendedorismo: novas mentalidades de sucesso no Brasil”.

Na noite de 19 de setembro, aconteceu no auditório da Funcesi, no Areão, o IV Seminário em comemoração ao Dia do Administrador. Segundo a
professora Mírian Barros Assis, coordenadora do
curso de Administração, o evento, “além de comemorar o Dia do Administrador, também teve como
objetivo colocar os alunos em contato com profissionais experientes na área da Administração, de
forma a mostrar que o mercado está ansioso por
mão-de-obra bem formada”.

Segundo o professor Leandro, “falar de empreendedorismo sempre tem aquela vertente muito
romântica. Muita gente fica romantizando o
empreendedorismo. Só que, de nada adianta você
ter uma mentalidade empreendedora, se você não
tiver uma atitude de ser diferente”.

Para a professora Renata Murta Moreira, graduada
em Administração e pós-graduada em Administração Mercadológica e Mestrado em Administração com ênfase em Gestão da Inovação e na
Gestão do Conhecimento, além de larga experiência em grandes empresas privadas, responsável
pela palestra de abertura – Novos Formatos de
Compra -, “é muito importante que o profissional
não pare no tempo em relação ao conhecimento.
Já tenho anos de graduação e até hoje estou
aprendendo, sobretudo nessa era que a gente está
vivendo agora. Eu sou professora de gestão da
inovação e apaixonada pelo tema e todo dia me
pergunto o que eu vou aprender amanhã porque
cada dia é uma novidade”.

E deixou um recado para os estudantes: “Gente,
vamos estudar. O Brasil está desesperado para as
pessoas inovarem, de fazermos um país melhor,
um país maior. Mais precisamente para Itabira e
região. Quando eu saí daqui tinha uma crítica e
continuo com a mesma crítica. A Vale é muito
importante. Ela é talvez o coração e o pulmão de
Itabira. Mas ela não é eterna. A gente tem que
pensar Itabira e região de uma forma maior”, disse.
Mais fotos em www.funcesi.br

“Eu falo muito para os meus alunos: vocês vieram
buscar diploma? Esqueçam isso porque nem isso
as organizações estão pedindo mais para os
profissionais. É conhecimento mesmo, sobretudo
aplicado. Então, o conselho que dou é serem
incansáveis na busca pelo conhecimento”, pontuou.
O professor da Faculdade Newton Paiva, Leandro
Cesar Diniz da Silva, ex-professor da Funcesi,
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ENCONTRO DE FAMILIARES E
EDUCANDOS DO COMBEM NA FUNCESI
Parceria entre Funcesi e Combem proporcionou
tarde de confraternização e atividades no
campus da instituição.

Maurício Mendes.
Enquanto os pais participavam da palestra e das
oficinas, as crianças, acompanhadas dos monitores do COMBEM, participaram de diversas atividades lúdicas e recreativas na área de pilotis do
prédio amarelo, quadra e prédio do Areão.

A tarde de sábado, dia 29 de setembro, foi especial tanto para a Funcesi quanto para o Combem –
Conselho Municipal do Bem-Estar de Itabira. Das
13h30 às 17h30, com público médio de 250 pessoas, aconteceu no campus da instituição o “Encontro de Familiares e Educandos do COMBEM”,
iniciativa que tem por objetivo reunir familiares e
educandos assistidos pelos programas e projetos
daquele Conselho Municipal.

A Funcesi reconhece a importância e relevância
do trabalho do Combem junto à comunidade, e
por se tratar de uma instituição comunitária, considera extremamente importante contribuir com
tais ações e projetos, colocando não somente seu
espaço físico, mas seu corpo técnico à disposição
para somar com iniciativas dessa natureza, cumprindo seu papel comunitário”. Outro ponto
importante é que trazer a comunidade para
ocupar e conhecer os espaços da Funcesi, contribui para a relação de pertencimento desses em
relação à nossa instituição.

Diversas atividades marcaram o Encontro. Na
abertura, o professor do curso de Direito, Diogo
Luna Moureira, fez uma palestra no auditório com
o tema: “O Papel da Família no Resguardo dos
Direitos da Criança e do Adolescente”. Além disso,
nas salas-de-aula aconteceram as oficinas: “Orçamento Familiar: como planejar as contas domésticas”, pelo professor Cristiano Penido; “Bem-estar
e saúde”, a cargo da professora Marina Simões;
“Curiosidades sobre o direito do consumidor”, por
Aluísio Santos; “Meditação e Relaxamento”, por
Natália Duarte; e, “Empregabilidade”, por meio de

Após as oficinas, os pais assistiram os filhos em
apresentações culturais de dança, música e teatro
e, ao final, houve também a apresentação do Coral
Infantil do COMBEM.
Mais fotos em www.funcesi.br
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X JORNADA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA
DO CURSO DE FISIOTERAPIA
Assistência atenta e participativa, palestrantes
experientes e motivados, e uma programação
bastante interessante marcaram a Décima
Jornada Acadêmica do curso de Fisioterapia da
FUNCESI.

ção postural global (RPG), Mackenzy, osteopatia,
quiropraxia e algumas técnicas nessa linha. A
quiropraxia foi fundada nos Estados Unidos pelo
Palmer – quiro, no grego, é mão e práxis, de prática -, e ela crê que todo o corpo tem o poder inato
de se auto- curar, desde que exista um realinhamento corporal. Se existe um realinhamento
corporal, eu tenho nervos que não vão ter compressões, vou ter uma circulação melhor e vou ter
uma boa recuperação do corpo”, afirmou.

Entre os dias 16 e 18 de outubro, nas dependências
da FUNCESI, aconteceu a X Jornada de Integração Acadêmica do Curso de Fisioterapia, envolvendo os corpos discente e docente da instituição
em atividades voltadas para a capacitação e
formação dos alunos.

Perguntado sobre a clínica-escola da FUNCESI ele
foi enfático. “Acho muito importante a FUNCESI
disponibilizar uma estrutura de clínica-escola para
a comunidade. Toda instituição de ensino, toda
faculdade, tem um dever, uma contrapartida com
a comunidade. Então, além de promover a fisioterapia para a comunidade e mostrar quem nós
somos, o que é, ela vai dar também uma resposta
positiva nos anseios e nas demandas que existem.
Então, acho importante demais e espero que os
alunos que estão sendo formados aqui possam
contribuir, de maneira plena, para a comunidade
de Itabira”, elogiou.

A palestra de abertura teve como tema “O Poder
da Decisão” e seu palestrante foi Ering Júnior
Barros Coelho, fisioterapeuta com larga experiência nas áreas acadêmica e empresarial. Ainda no
dia 16 aconteceu o workshop sobre Quiropraxia
Clínica e Liberal Miofacial”, a cargo de Vinícius
Atayde Fagundes Vilete, também fisioterapeuta
com formação em várias técnicas e bastante
experiente na área.
Segundo Juliana Aparecida Braga Cruz, coordenadora do curso de Fisioterapia, eventos como esse
são essenciais para que os alunos possam tomar
conhecimento do que está acontecendo em sua
área de aprendizado. “As palestras motivacionais
como as ofertadas na Décima Jornada por um
profissional que passou por dificuldades e que
tem uma trajetória de vida bem próxima a de
muitos alunos, é de grande valor, pois permitem
identificar-se na vivência do outro, melhora as
perspectivas e inspira. Além disso, o workshop
sobre quiropraxia e liberação miofacial é tema de
grande interesse atualmente”, esclareceu Juliana.

E completou: “Eu quero falar para todos os estudantes de fisioterapia, para dar uma olhadinha
com carinho para a área de fisioterapia manual. É
uma área que está crescendo no Brasil nos últimos
anos, está tendo uma resposta boa dentro do mercado porque tem trazido bons resultados para
quem tem procurado. Então, às vezes as pessoas
nos falam que não há mais espaço, aqui está saturado, e eu falo o contrário, que é um mercado
bom, está aí aberto, é só estudar e correr atrás”.
Mais fotos em www.funcesi.br

“A fisioterapia sempre foi e sempre será o carro-chefe da reabilitação. Temos visto que os profissionais têm se posicionado melhor no mercado e
isso também devido à uma busca incessante de
conhecimento das melhores capacitações tanto
dos professores quanto dos gestores e dos profissionais que se formam na áreas. Então, percebo
que estamos no caminho correto de posicionamento mercadológico, com ótimo retorno clínico.
Claro que também visamos retorno financeiro,
mas, antes de tudo, o ser humano” definiu Ering
Coelho.
Vinicius Atayde Fagundes Vilete, que palestrou
sobre a Quiropraxia Clínica e Liberação Miofacial
Instrumental, é fisioterapeuta com especialização
em terapia manual. “Tenho formação em reeduca-
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