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ENGENHARIA CIVIL, NOVO CURSO DO CESUC

Formandos do 2º semestre de 2014

Com a missão de For-
mar cidadãos competentes e 
comprometidos com os valores 
éticos, o CESUC realizou no dia 
04 de fevereiro de 2015,  a aula 
inaugural do novo Curso de En-
genharia Civil. Na ocasião, foram 
apresentados aos alunos, o cor-
po docente do curso, pelo co-
ordenador professor Transvaldo 
Jerônimo da Silva, graduado em 
Engenharia Civil pela UNIFENAS.

Os alunos tiveram a opor-

Mais uma conquista para Catalão e região. 

tunidade de assistirem as apre-
sentações de vídeos, sobre o 
histórico da faculdade e a beleza 
da profissão do Engenheiro Civil.

O CESUC proporciona ao 
aluno de Engenharia Civil, uma 
formação generalista como 
convém ao mundo de hoje, em 
constante mutação.

Aqui o futuro Engenheiro 
aprenderá realizar edificações, es-
truturas, estradas, obras de sane-
amento e ainda uma larga visão 

de empreendedorismo capaz 
de atuar de modo brilhante na 
sociedade moderna, intervindo 
para melhoria de vida em todos 
os espaços.

Tendo como objetivo 
fortalecer o desenvolvimento 
científico, técnico e cultural a 
Instituição visa, continuamente, 
a melhoria de sua infra-estrutura, 
trabalhando para que o aluno te-
nha ao lado dos conhecimentos 
também conforto e segurança.

Noites de gala marcaram a colação de grau dos fomandos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Fisioterapia 
e Sistemas para Internet, do 2º semestre de 2014, nos dias 19 e 20 de fevereiro, no auditório do CESUC. Formandos, pais, familiares e 

autoridades viveram a alegria e as emoções desta conquista. Parabéns e muito sucesso na vida profissional, que ora iniciam.
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aluno cesucnotícias

DEPOIMENTO
Aluno Egresso do CESUC tem trabalho de 

conclusão de curso publicado em livro

Graduado em Direito 
pelo CESUC, em fevereiro de 
2011, fui aprovado no Exa-
me da OAB antes mesmo da 
conclusão do curso. Sempre 
afirmei que esta Instituição 
de Ensino foi determinante 
para a minha formação pro-
fissional.

Passados alguns anos, 
encontro-me residindo e 
atuando como advogado, 
na cidade de Belo Horizonte, 
onde cursei e concluí o curso 
de Pós-graduação em Direi-
to Processual na PUC Minas, 
sendo o meu trabalho de 
conclusão de curso, publi-
cado como capítulo do livro 
“DIREITO PROCESSUAL: 25 
Anos de Processos Constitu-
cional”, publicado pela PUC 
MINAS, no ano de 2013.

Apesar da distância 
entre Belo Horizonte e Cata-
lão, a amizade com os dire-
tores, secretários, professo-
res e funcionários continua 
até hoje, e, após vários anos, 
,percebo que o CESUC não 
forma apenas profissionais, 
mas, principalmente, forma 
pessoas.

Várias instituições de 

ensino renomadas no Brasil 
são excelentes em formar 
profissionais. Mas essa proxi-
midade entre os professores 
e aluno como há no CESUC, 
não se repete da mesma 
forma nessas “grandes” insti-
tuições de ensino, deixando 
a desejar no que atine a for-
mação de pessoas, de cida-
dãos.

A amizade, a proximi-
dade entre os professores e 
funcionários com os alunos 
em uma Instituição de En-
sino é determinante, para 
a formação profissional e 
pessoal, uma formação mais 
humana e consciente, e não 
apenas uma “máquina” de 
trabalhar.

Por isso, hoje vejo que 
o CESUC, não foi determi-
nante só na minha formação 
profissional, mas inclusive na 
minha formação como pes-
soa, exatamente por essa re-
lação de amizade, de apoio, 
que continuou e continua 
por todos esses anos.

Portanto, agradeço ao 
CESUC por essa relação de 
amizade, uma proximidade 
que se perpetua, e levo com 
orgulho o nome do CESUC 
por onde passo: mais um “ce-
suciano” com orgulho!

Carlos Henrique H. Amaral
Advogado

OAB/GO n.º 32.654
OAB/MG n.º 142.675 

Celular: (31) 9214-7999 / 8798-7530
Escritório: (31) 3245-0792

Email pessoal: amaral-carlos@hotmail.
com

Email profissional: carloshenrique.
amaral@ajfadvogados.com.br

Plataforma Lattes/CNPQ: http://lattes.
cnpq.br/7449843904391584

O início deste semestre de 
2015 foi marcado por mais uma 
edição do Programa de Aperfei-
çoamento Docente - PAD.

Além de ser um momen-
to de reencontro dos professo-
res após as férias e o recesso es-
colar é, também, um momento 
de aprendizado pedagógico. 

CESUC qualifica seus professores

Foram realizadas diversas pa-
lestras, debates e reuniões, com 
o propósito de melhorar o pro-
cesso de ensino aprendizagem, 
que o CESUC oferece ao seu 
aluno.

Desta vez, o tema do PAD 
foi “Motivação para o Trabalho 
Educacional.” Encerrando as 

Expo Engenharia de Produção

Aconteceu a 2ª Expo Enge-
nharia de Produção na Faculdade 
CESUC. A abertura do evento teve 
início com um palestrante da 
John Deere e, em seguida, a expo-
sição das máquinas da empresa.

O evento contou também 
com a presença dos palestrantes: 
Flávio Rodovalho Montes, Jorge 
de Medeiros Pereira, Lázaro Le-
andro R. de A. Sobrinho, Rodri-
go Rodrigues, Rogério Mendes 
Araújo, Victor Hugo Rosales Me-
deiros, Walmer Cardoso Oliveira e 
Wellington Marques Fernandes. 

Os mesmos, após as palestras, 
ministraram minicursos como: 
Gerenciamento de Projetos, Solid 
Works, Planejamento e Gestão da 
Produção, Marketing Pessoal en-
tre outros. 

Os alunos expuseram tra-
balhos relacionados à inovação 
tecnológica, totalizando 60 traba-
lhos. Segundo a coordenadora do 
curso, Profa. Mara Rúbia da Silva, a 
ideia neste ano foi de inovar em 
todos os sentidos, especialmente, 
nos minicursos. Foram utilizados 
os instrumentos dos laboratórios 

Clínica Escola realiza encontro com pacientes, amigos e professores

atividades, o professor Alemar 
Quintino da Silva, Catedrático 
da PUC-Uberlândia, proferiu 
uma palestra, enfatizando a im-
portância do tema escolhido.

Com este encontro o CE-
SUC iniciou seu semestre letivo, 
na certeza de estar cumprindo 
sua proposta educacional.

nos minicursos e os alunos gos-
taram,  porque tiveram a oportu-
nidade de verificar como as coisas 
acontecem com a prática. Houve 
também momentos de confra-
ternização, pois nos dois dias de 
exposição, duas grandes bandas 
fizeram a festa e alegraram o am-
biente com a música sertaneja 
e mpb. No próximo ano o curso 
pretende realizar outro grande 
evento, e buscar novos meios de 
chamar a atenção da comunida-
de, como fez desta vez.

O curso de Fisioterapia não cuida somente da saúde física, mas também, da mente, realizando encontros festivos, 
proporcionando a todos, momentos de alegria e felicidade. 
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Investimento

Ampliação do Campus
Com a chegada de novos cursos e 

a implantação e crescimento dos atuais, 
o CESUC vem promovendo uma série de 
aplicações e reformas em suas instala-
ções físicas de forma rápida e acelerada.

Desde o último semestre foram 
instalados novos laboratórios e a cons-
trução de novas salas, destinadas aos di-
versos cursos oferecidos pela Faculdade.

No início deste semestre de 2015, 
foi concluída e entregue a comunidade 
acadêmica do CESUC, uma ampla refor-
ma de nosso querido Bloco “A”, sendo 
este, a primeira edificação do CESUC, 
construído há mais de 30 anos. Total-
mente reformado, o Bloco A conta hoje, 
com modernas e confortáveis salas de 
aulas, além de abrigar as instalações de 
duas empresas terceirizadas, a LB Cópias 
e a ETNA Serviços.

Ainda em 2015 foram iniciadas 
as obras de construção do Bloco “J”, que 
contará, ao final, com aproximadamen-
te, três mil metros de construção e que 
deverá abrigar salas e laboratórios dos 
cursos de Engenharias.

Curso Superior em 2 Anos

EAJUR – CESUC no Fórum

Logística

Com o objetivo de promover a 
solidariedade, a responsabilidade e a 
integração, o Centro de Ensino Superior 
de Catalão, cumprindo mais uma vez 
seu papel social inaugurou dia 30/10, às 
9h e 30m, no Fórum de Catalão, as novas 
instalações do Escritório de Assistência 
Jurídica - EAJUR.

O objetivo do EAJUR é prestar 
atendimento “gratuito” a comunida-
de carente catalana e toda a região de 
abrangência.

Participaram do evento várias au-
toridades como o Desembargador do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), da 
18º região, Dr. Paulo Sérgio Pimenta, os 
Juízes Dr. Marcus Vinícius Aires Barreto, 
Diretor do Fórum, Dr. Antenor Eustáquio 
Borges Assunção, Dr. André Luís Novaes 
Miguel, Dr. Leonys Lopes Campos da Sil-
va, Dr. Éverton Pereira dos Santos e  Dr. 
Luís Antônio Afonso Júnior, Juiz da Co-
marca de Ipameri.

Registramos ainda as presenças 
de Dr. Jean Carlos Arruda, Delegado 
Regional da Polícia Civil, da secretária 
do Diretor do Fórum, Selma Maria Brito 
dos Santos, do empresário Transvaldo 
Jerônimo da Silva, dos Diretores e Co-
ordenadores do CESUC, da Imprensa e 
servidores do Fórum.

Após a fala do Diretor Acadêmico 

Este é mais um curso, que o CE-
SUC oferece a partir deste ano. É um cur-
so tecnológico, com duração de apenas 

professor Paulo Antônio de Lima e do 
Coordenador do curso de Direito Dr. Le-
onardo Santa Cecília, foi servido um café 
da manhã aos convidados.

O CESUC cresce acompanhando 
o desenvolvimento de Catalão.

2 anos, e o jovem recebe seu diploma de 
curso superior. Ele sai preparado para o 
mercado de trabalho, atuando de ma-
neira eficiente em grandes e pequenas 
empresas, cuja demanda por este profis-
sional  cresce a cada ano.

Parabéns alunos, parabéns profes-
sor Luiz Fernando coordenador do novo 
curso. Seu empenho e de todo o corpo 
docente, já fazem o sucesso do curso de 
Logística, uma ferramenta moderna para 
o crescimento das empresas.

O Centro de Ensino Superior de 
Catalão - CESUC, promoverá mais um 
Trote Solidário, neste mês de março.

Com o objetivo de promover a so-
lidariedade, a responsabilidade, a refle-
xão e a integração, os alunos, em parce-
ria com o Hemocentro de Catalão, parti-
ciparão deste momento tão importante 
de ajuda ao próximo, doando sangue.

Antes da doação, os doadores pas-
sam por uma bateria de perguntas, a fim 
de apurar a aptidão de cada voluntário, 
para analisar as condições de saúde dos 
doadores, sendo que, as informações são 
mantidas em rigoroso sigilo pelo próprio 

Trote Solidário:
“Doe Sangue, Doe Vida”

Hemocentro. O sangue coletado é desti-
nado à pacientes da cidade e toda região.

A participação de todos é fun-
damental para o sucesso de mais uma 
campanha.

O seu gesto pode salvar uma vida.

Este é o CESUC, trabalhando sem-
pre a serviço da educação de Catalão e 
toda a região.
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A Faculdade de Ensino Superior 
de Catalão – CESUC em parceria com o 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Goiás (CRC-GO),  por meio da Comissão 
Jovens Lideranças Contábeis,  realizou 
uma palestra para mais de 120 alunos do 
curso de Ciências Contábeis. Estiveram 
presentes o vice-presidente administrati-
vo do CRC-GO, Edson Bento dos Santos, 
o vice-presidente de registro do CRC-GO, 
Rangel Francisco Pinto e o coordena-
dor do curso de Ciências Contábeis do 
CESUC, professor Ms. Eurípedes Bastos 
Siqueira, os professores: Aguinaldo Teo-
doro B. Fonseca e Aline Freire de Oliveira 
Moraes.

Na ocasião, os estudantes tiveram 
a oportunidade de conhecer melhor 
as funções do CRC-GO no processo de 
fiscalização, registro e promoção de 
educação continuada. De acordo com o 
delegado regional do CRC em Catalão, 
Marcelo Cordeiro Silva, a palestra teve 
como objetivo conscientizar os alunos a 

CESUC realiza palestra para
futuros contadores

Primeiro encontro anual de
Sistemas de Informação

Aconteceu o 1° Encontro Anual 
de Sistemas de Informação – ENASI.

Este evento teve por objetivo 
divulgar as diferentes áreas de atuação 
de um profissional formado em Siste-
mas de Informação pelo CESUC. Todos 
os alunos do ensino médio das escolas 
municipais, estaduais e privadas de Ca-

terem maior aproximação com o Conse-
lho e a Classe Contábil. “Alguns estudan-
tes não sabem quais são as funções do 
CRC”. A palestra mostrou as perspectivas 
do CRC enquanto Conselho e a impor-
tância de formarmos jovens lideranças 
ligadas aos contabilistas.

De acordo com o coordenador 
do curso de Ciências Contábeis, Eu-
rípedes Bastos Siqueira, o evento foi 

positivo e a Instituição permanece com 
as portas abertas para que o CRC-GO 
realize outros eventos na cidade de 
Catalão, com a finalidade de aumentar 
o diálogo com os estudantes de Ciên-
cias Contábeis. Com o passar do tem-
po, são necessários novos líderes. Esta 
é a importância para o CRC-GO ao ter 
contato com os alunos do Cesuc, para 
a formação de lideranças.

talão e região foram convidados a par-
ticipar.

Além de palestras e minicursos, 
destacou-se também o campeonato 
de PES (Pro Evolution Soccer) em XBOX, 
com premiação para os três primeiros 
colocados. O ex-aluno Carlos  Ferrei-
ra Gonçalves empreendedor do portal 

www.especializati.com.br,ministrou um 
minicurso, apresentando a importância 
que a Tecnologia da Informação impri-
me sobre o mercado e como se sentia 
enquanto ex-aluno do CESUC.  Uma ex-
posição de projetos desenvolvidos por 
alunos do curso finalizou com êxito o 
ENASI.

Alunos do 
Curso de 
Administração 
visitam a John 
Deere

No último dia 06 de Outu-
bro, os alunos do 3º Período de Ad-
ministração, acompanhados pelo 
Professor Carlos Augusto de Deus, 
participaram de Visita Orientada à 
multinacional John Deere. Nesta 
visita os alunos puderam acompa-
nhar alguns processos internos, di-
recionados para a área de contabi-
lidade, finanças e orçamento, além 
de conhecer a linha produtiva da 
empresa.

Durante a visita, os alunos 
puderam participar de três pales-
tras com os gestores da empresa, 
que apresentaram inicialmente a 
estrutura da empresa, os valores 
da John Deere, depois os procedi-
mentos internos, e de forma geral 
puderam trocar muitas experiên-
cias durante a visita.


