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CESUC apóia “Caravana da AGATRA” em Catalão

perior de Advocacia da OAB (ESA).
No período da tarde, no Auditório 

do Fórum, a “Caravana” promoveu dois 
painéis, com os temas “Inicial e Defesa na 
Justiça do Trabalho” e “Assédio Moral na 
Relação de Emprego”. À noite, no Auditório 
do CESUC, foi realizado um terceiro pai-
nel, com o tema “Os Direitos Trabalhistas 

e Os Princípios Constitucionais”. Ainda no 
período noturno, a “Caravana da AGATRA” 
prestou homenagem ao diretor do CESUC, 
prof. Paulo Antônio Lima, e à ex-presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Re-
gião (TRT-18) e ex-Juíza da Vara do Trabalho 
de Catalão, desembargadora Kathia Maria 
Bontempo de Albuquerque.

 Os professores do Curso de Direito 
do CESUC, Antônio Coelho de Oliveira Fi-
lho e Rodrigo Diniz Cury, participaram do 
evento como debatedores durante os pai-
néis “Inicial e Defesa na Justiça do Trabalho” 
e “Os Direitos Trabalhistas e Os Princípios 
Constitucionais”, enquanto o professor e 
Coordenador do Curso de Direito, Leonar-
do Santa Cecília, atuou como moderador 
nesse último painel.   

“Tivemos a participação de mais 
de 300 pessoas e foi a maior até agora. O 
evento está crescendo e o nosso plano é 
visitar todas as cidades goianas com Justiça 
do Trabalho. As atividades continuam no 

No último dia 13/05/2014 foi realiza-
da em Catalão a segunda edição da “Cara-
vana da AGATRA”, evento organizado pela 
Associação Goiana dos Advogados Traba-
lhistas (AGATRA), com o apoio do Centro de 
Ensino Superior de Catalão (GO), da Seção 
Goiás e da Subseção Catalão da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e da Escola Su-

próximo mês”, afirmou o advogado Rafael 
Cortez, presidente da AGATRA.

Em seu discurso durante o evento, 
a desembargadora Kathia Maria Bontem-
po de Albuquerque agradeceu o convite e 
registrou sua gratidão à população de Ca-
talão, local onde iniciou sua carreira como 
Juíza do Trabalho. Diante de um auditório 
com mais de 300 advogados, professores 
e acadêmicos de direito, ela lembrou que 
iniciativas como esta da AGATRA, OAB e 
CESUC capacitam moral e juridicamente os 
operadores do direito, para realizarem jus-
tiça num país mergulhado numa crise de 
valores jurídicos.

 Para o diretor acadêmico do CESUC, 
professor Paulo Antônio Lima, o apoio à 
“Caravana da AGATRA” em Catalão reforça 
o compromisso da instituição em oferecer 
continuadamente atividades de extensão 
universitária, que, nesse caso específico, 
contribuiu para a formação continuada da 
comunidade jurídica de toda a região.   
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aluno cesucnotícias

DEPOIMENTO
A demanda crescente de profissionais do 
Curso de Sistemas de Informação gera 
oportunidades.

Sistemas de Informação

Meu nome é  Larissa Godoi, 
me formei em Administração em 
2003. Quando optei em fazer esta 
graduação a primeira coisa que tinha 
em mente era de ser dona de meu 
próprio negócio. Hoje tenho uma 
empresa bem sucedida no ramo da 
Estética, a Spazio da Pele, também 
sou professora de estética no Senac 
e amo o que faço. Como a faculdade 
me ajudou? No começo eram mui-
tas dúvidas, mas fui amadurecendo 
junto com a graduação e me apaixo-
nando por tudo o que ali aprendia, 
sem falar na network que acabáva-
mos fazendo por lá! Sim a faculda-
de me abriu muitas portas! Muitas 
oportunidades de estágios foram 
aparecendo e logo já consegui in-
gressar no mercado de trabalho. É 
importante salientar que o mercado 
está carente de pessoas proativas, as 
chances não caem do céu, tem que 

Como o curso de Administração do CESUC 
me ajudou no sucesso profissional?

A Faculdade CESUC brinda mais 
uma vez a sociedade Catalana e toda 
região com um novo curso, o de Psico-
logia, ampliando os horizontes dos jo-
vens, dando-lhes a oportunidade de se 
prepararem para uma nova profissão.

A proposta do curso é oferecer 
ao aluno uma formação generalis-
ta, que contempla os principais enfo-
ques teórico-metodológicos da Psi-
cologia contemporânea. Para tanto, 
propicia ao graduando o acesso e dis-
cussão sobre conhecimentos básicos 
e específicos do campo da Psicologia 
como ciência e profissão. Dessa forma, 
busca formar profissionais capazes 
de integrar teoria, prática e realidade 
social, como aspectos importantes na 
construção do conhecimento e na atu-
ação profissional. Isso implica oferecer, 
desde o início do curso, disciplinas que 
contemplem uma boa fundamenta-
ção teórica, mas que incluam também 
conteúdos e experiências práticas, 
oferecendo ao aluno a possibilidade 
para realizar trabalhos de campo, pes-
quisas, vivências relacionadas ao con-
teúdo estudado, dentre outras.

 Curso de Psicologia no CESUC

O psicólogo tem amplo campo 
de desenvolvimento que vem cres-
cendo, articulando clínica, prevenção 
e promoção da saúde e gestão. A área 
de atuação do psicólogo estende-se 
a hospitais, ambulatórios, centros e 
postos de saúde, consultórios, cre-
ches, escolas, associações comunitá-
rias, empresas, sindicatos, fundações, 
juizados de menores e da família, pe-
nitenciárias, associações profissionais 
e esportivas, clínicas especializadas, 
núcleos rurais, comunitários e outros.

O curso está sob a coordenação 
da professora Renata Limongi França 
Coelho Silva, graduada em Psicologia 
pela Universidade Católica de Goiás 
(2003), com especialização em Psico-
logia pela Universidade Católica de 
Goiás (2006). Possui também gradu-
ação em Pedagogia pela PUC Goiás 
(2008) e mestrado em Psicologia pela 
PUC Goiás (2009).   Tem experiência 
na área de Psicologia, com ênfase em 
Psicologia Clínica, Psicologia Jurídica 
e Recursos Humanos, produzindo tra-
balhos envolvendo processos educa-
cionais.

batalhar! A faculdade despertava nos 
alunos as qualidades que o bom admi-
nistrador deve ter como: trabalho em 
equipe, comunicação, realização de 
projetos, controles financeiros, gestão, 
enfim, ajudaram muito no meu cresci-
mento. Me especializei em gestão da 
qualidade e treinamentos, encantei 
com o tema e fui aprofundando, pois 
falta muita mão de obra qualificada 
nesta área. Como queria ser dona de 
meu próprio negócio e empreende-
dora, assim como comentei no início, 
acabei me encantando pela Estética, 
ramo do qual sempre considerei inte-
ressante e promissor, optei em fazer o 
curso Técnico e Pos Graduação em Es-
tética; desde 2006 estou investindo  no 
ramo e em 2008 decidi me dedicar a 
minha empresa que hoje está fazendo 
o maior sucesso e a parte de gestão ad-
ministro com segurança graças aos co-
nhecimentos adquiridos na faculdade 
CESUC, onde fiz também meu MBA em 
Gestão Empresarial. O conselho para 
quem está cursando é que se quer ser 
um profissional bem sucedido, que dê 
valor aos estudos e se dedique, invista 
em uma boa rede de contatos, uma 
network, especialize-se naquilo que 
você ama. Outro ponto extremamen-
te importante e indispensável, invista 
na língua inglesa! fator extremamente 
positivo, na verdade, hoje um segundo 
idioma deixou de ser diferencial e se 
tornou essencial.

 É notório que a demanda de 
profissionais na área de Tecnologia de 
Informação tem aquecido o mercado de 
trabalho na cidade de Catalão e região. 
O curso de Sistemas de Informação da 
Faculdade CESUC tem contribuído de 
forma assídua para com a sociedade 
catalana na formação de profissionais 
da área de tecnologia e também para 

preenchimento das vagas junto ao mer-
cado de trabalho.

Tal fato pode ser comprovado 
pelo alto índice de empregabilidade 
dos alunos do curso. Diante deste 
cenário parabenizamos a turma do 5º 
período que atualmente encontram-
se todos inseridos no mercado de 
trabalho. 

rio, proferida pelo Vice Presidente Pro-
fissional do CRC-Go, Maciel Augusto, 
realizada pelo CESUC, em 13 de Maio 
de 2014. O palestrante destacou a im-
portância do planejamento tributário 
na gestão financeira das empresas. Os 
contabilistas da cidade de Catalão, fo-
ram representados pelo delegado do 
Conselho Regional de Contabilidade, 
contador Marcelo Cordeiro. 

IX Convenção da Mulher 
Contabilista

Palestra sobre Planejamento 
Tributário

Professores e alunos do Curso 
de Ciências Contábeis, prestigiaram a 
Palestra sobre Planejamento Tributá-

Realizou-se no dia 16 de maio, na 
cidade de Goiânia a “IX Convenção da 
Mulher Contabilista” promovido pelo 
Conselho Regional de Contabilidade 
do Estado de Goiás.

O evento reuniu aproximada-
mente 200 pessoas em sua maioria for-

mada pelo público feminino, para tratar 
de assuntos sobre o Empreendedoris-
mo na era Digital, Planejamento Tribu-
tário e sobre a nova Legislação e-social, 
com objetivo de inserir cada vez mais a 
mulher no contexto contábil.

Na foto, o destaque das presen-
ças neste evento o coordenador do 
curso de Ciências Contábeis - CESUC, 
prof. Eurípedes Bastos Siqueira; conta-
dor Edson Bento, Vice Presidente Admi-
nistrativo do CRC-GO; contador Elione 
Cipriano, Presidente CRC-GO e o conta-
dor Maciel Augusto, Vice Presidente do 
CRC-GO.
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Investimento

As coordenações dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis, 
em parceria com o Sicredi, ofereceram 
no dia vinte (20) de maio, uma palestra 
com o tema Educação Financeira. O 
palestrante foi Márcio Mancio, espe-
cialista em liderança, motivação, aten-
dimento e venda, com experiência de 
15 anos na área e foi eleito o melhor 
palestrante do Rio Grande do Sul. Ele 
hoje, é um dos palestrantes mais assis-
tidos em palestras e treinamentos ‘In 
company’ do Brasil, e o tema central 
foi: “Prepare o seu Futuro: melhor do 
que sonhar, é termos a capacidade de 
realizar os nossos sonhos”.

Palestra Educação Financeira, com Márcio Mancio

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS REALIZAM:

Investimentos no curso de 
Engenharia de Produção
O curso de Engenharia de Pro-

dução da Faculdade CESUC está com-
pletando 2 anos de existência e já tem 
um vasto currículo com eventos, visi-
tas técnicas e trabalhos envolvendo 
responsabilidade social. O curso tem 
trabalhado com todas as estratégias 
possíveis para formar um profissional 
pronto para o mercado e com o per-
fil generalista para atuar nos diversos 
segmentos existentes. Para atingir tal 
objetivo a Faculdade CESUC tem se 
mostrado pronta no quesito “investi-
mento” auxiliando a coordenação do 
curso a utilizar recursos necessários 
para esta formação ideal do Engenhei-
ro de Produção. Diante deste contexto 
a Faculdade CESUC começou a investir 
no curso comprando 30 computado-
res de última geração para atender os 
softwares na Engenharia de Produção. 
O laboratório de informática foi inau-
gurado no dia 28 de fevereiro de 2013 
e todas as turmas utilizam o labora-
tório com softwares de algoritmos e 
simulação. O último investimento do 
curso foi a compra de kits didáticos 
de Física. Equipamentos como queda 
livre com centelhador, largador, trilho 
de ar, gerador eletrostático, multi-
cronômetro, sensores, amperímetro, 
multímetro, paquímetro e muito mais, 
foram adquiridos. Os equipamentos já 
chegaram e segundo a coordenação 
do curso, o laboratório de Física será 
inaugurado em agosto de 2014. Além 

Van der Graaff Aparelho Queda LivreTrilho de Ar

Curso de Direito e Núcleo de 
Práticas Jurídicas promovem 

Júri Simulado

destes equipamentos, foram adquiri-
das bancadas de eletrotécnica com-
pletas de uma empresa líder no mer-
cado em automação. “Os módulos 
desta bancada foram montados pen-
sando no que o nosso aluno de Enge-
nharia de Produção deveria saber de 
eletrotécnica. Esta bancada é comple-
ta, incluindo também CLP. Não basta 
termos professores que saibam ensi-
nar, nossos alunos precisam vivenciar 
aquilo que o professor quer passar na 
prática. E isso não pode ser apenas no 
final do curso, mas tem que ser duran-
te todo o curso.” Disse a profa. Mara 
– coordenadora do curso de Enge-
nharia de Produção. A coordenadora 
ressaltou ainda que pretende inaugu-
rar os dois laboratórios – Física e Ele-
trotécnica em agosto. Além destes, o 
curso comprou novos reagentes para 
o laboratório de química. As próximas 
aquisições serão para os laboratórios 
de Metrologia, Automação Pneumáti-
ca, Engenharia do Produto, além dos 
softwares como Solid Works, ProMo-
del, entre outros.

A visão da Faculdade CESUC 
para o curso de Engenharia de Pro-
dução é clara – formar um profissio-
nal capacitado para projetar, operar e 
melhorar um sistema produtivo. E para 
isso, a instituição está investindo nos 
recursos que proporcionarão um ensi-
no de qualidade e uma maior aprendi-
zagem dos alunos. No dia 15 de maio foi realizado o 

simulado do Tribunal do Júri pelos dis-
centes do 8° período do Curso de Direito.

Nos papéis de juiz-presidente, 
promotor de justiça, assistente de 
acusação, defensores, serventuários, 
partes e testemunhas, os alunos si-
mularam um caso real de tentativa 
de homicídio, tendo o conselho de 
sentença, composto por alunos dos 
demais períodos do curso de Direito, 

absolvido o réu no quesito genérico, 
acolhendo a tese de legítima defesa.

O evento, que contou com a 
orientação do professor Leonardo 
Faria, faz parte das atividades obriga-
tórias do Estágio II, comandado pelo 
professor Edson Bragança, coordena-
dor do Núcleo de Práticas Jurídicas e 
objetiva a imersão do acadêmico de 
Direito na atuação profissional e o de-
senvolvimento da oratória.”

Buscando um novo conceito de atendimento 
à Comunidade Acadêmica, o CESUC está implantan-
do o novo Setor de Atendimento Acadêmico – SAA, 
com a modalidade de atendimento integrado, ou 
seja, o aluno, professor, visitante será recepcionado 
por uma atendente que irá identificar o tipo de as-
sunto e em qual setor será resolvido a sua demanda.

Com o auxílio do Software de Gestão de Aten-
dimento (SGA) o interessado será direcionado por 
meio de senha ao setor para solucionar as suas dúvi-
das e seus anseios. Juntamente com esta nova pro-
posta de atendimento os serviços acadêmicos que 
os alunos que estavam acostumados a efetuar de 
forma presencial, poderão também fazê-lo de forma 
eletrônica pelo Portal do Aluno.

Caberá ao Setor de Gestão de Documentação 
Acadêmica (SGDA) o processamento dos documen-

tos, controle e despachos. O SGDA encaminhará as 
demandas para SAA para resposta a Comunidade 
Acadêmica.

Com o novo serviço de senha você também 
irá agendar seu atendimento com as Coordenações 
de Curso.

O SAA está disponibilizando também termi-
nais de autoatendimento para facilitar os pedidos 
dos nossos alunos.

Com foco na nova proposta de atendimento 
para o nosso aluno, o CESUC está realizando encon-
tros semanais com todos os colaboradores, visando, 
a melhoria contínua no atendimento, aplicando téc-
nica de atendimento e prática do sistema educacio-
nal.

Venha conhecer esta nova modalidade de 
atendimento. Você em primeiro lugar!!

Setor de Atendimento Acadêmico (SAA)
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aconteceu

Curso de Administração visita
a John Deere

Os alunos do 8º Período de Ad-
ministração, acompanhados pelo Pro-
fessor Daniel Neiva, participaram de 
Visita Orientada à multinacional John 
Deere. Nesta visita os alunos puderam 
acompanhar o processo de produção, 
controle e gestão da empresa, bem 
como conhecer quais as técnicas utili-
zadas pela empresa, aplicados ao con-

Aconteceu de 27 a 30 de março 
de 2014 o 5º Congresso de Fisioterapia 
de Catalão – CONFIC.

O evento teve como tema “Inova-
ção Tecnológica” e reuniu profissionais 
e acadêmicos de várias partes do Brasil 
além de expositores e palestrantes.

A abertura do evento contou 
com a presença do Diretor Acadêmico 
do CESUC, Prof. Paulo Antônio Lima, 
do Coordenador do Curso de Fisiote-
rapia e Presidente do CONFIC, Prof. 
Humberto de Sousa Fontoura e dos 
profissionais convidados, Prof. Oseas 
Florêncio de Teresina PI, Profa. Ângela 

5º Congresso de Fisioterapia de 
Catalão – CONFIC

Dias de Recife PE, Profa. e Vereadora 
Cristina Afonso de Goiânia GO e Prof. 
Bruno Metre, presidente do CREFITO 
11 de Brasília DF.

A Orquestra Manancial da Igre-
ja Assembleia de Deus de Catalão fez 
uma apresentação especial.

À abertura seguiu uma mesa 
redonda onde o tema “Inovações Tec-
nológicas em Fisioterapia” foi debatido 
pelos convidados.

Na sexta feira dia 28 houve a 
apresentação de várias palestras e no 
sábado foram ministrados 13 mini cur-
sos utilizando as salas, laboratórios e 

clínica escola do CESUC, além da apre-
sentação de trabalhos em forma de 
pôster pelos inscritos.

A comissão científica do evento 
foi composta por professores de várias 
universidades e regiões do país. Partici-
param docentes de MG, TO, GO, DF, PR, 
SP, PI e PE, que contribuiram ricamente 
para a diversidade das visões e experi-
ências sobre os temas abordados.

A comissão organizadora do 
Congresso agradece o empenho e 
dedicação dos colegas do CESUC que 
não mediram esforços para que mais 
este congresso fosse realizado.

Ética no 
Direito

Na noite de terça-feira 
(20/05/2014), estiveram presentes, no 
miniauditório do CESUC, os ex-pro-
fessores da instituição Dr. Fernando 
Gomes Rosa (Promotor de Justiça da 
Comarca de Goiandira e Promotor de 
Justiça Substituto da Comarca de Ca-
talão) e Dr. Éverton Pereira Santos (Juiz 
de Direito da Comarca de Catalão). 
Eles brindaram os alunos do 10º perí-
odo de Direito, de forma honrosa, com 
os temas: “A Ética e o Ministério Públi-
co e O Juiz de Direito e a Ética”.

O evento aconteceu durante 
a aula de Ética, ministrada pelo Prof. 
Adriano Cielo. Destacou-se, no perío-
do, a importância da ética relacionada 
ao cumprimento do exercício profis-
sional, bem como fora dele.

E X P E D I E N T E

Informações referentes as novas 
regras para declaração e como elaborar 
imposto de renda foram levadas aos 
acadêmicos do curso de Ciências Con-
tábeis da Faculdade CESUC, por meio 
da palestra IRPF 2014, ministrada no 
dia 4 de abril, pelo vice-presidente ad-
ministrativo do CRC-GO, Edson Bento.

Imposto de Renda foi tema de 
palestra para profissionais na 

cidade de Catalão

Mais de 120 participantes pu-
deram esclarecer dúvidas e conhecer 
a importância do imposto de renda, 
além de receber orientações sobre 
como o contador deve se portar 
diante de pedidos de contribuintes 
e trabalhar com informações fide-
dignas.

teúdo visto nas disciplinas ao longo do 
curso. 

Durante a visita os alunos pude-
ram participar de uma palestra com 
um dos gestores da empresa (Sr. Lu-
cas), que apresentou toda estrutura 
da mesma, os valores da John Deere 
e  puderam trocar muitas experiências 
durante o encontro.
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