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Inaugurado no Fórum de Catalão o CJSC

O CJCS nasceu através da realização
de um convênio entre o Tribunal de Justiça
de Goiás / Fórum de Catalão e o CESUC, em
atendimento a recomendação do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ.

Foi inaugurado o Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania da
Comarca de Catalão. O Centro poderá
receber demandas pré-processuais (casos que ainda não chegaram à Justiça)
e também processuais (que já tem ação
judicial em andamento) visando conciliação.

O Centro Judiciário vai prestar serviços
de atendimento e orientação a população
e terá parceria com o curso de Direito do
Centro de Ensino Superior de Catalão - CESUC. Será coordenado pelo juiz de direito Dr.
Leonys Lopes Campos da Silva. O funcionamento será das 8h às 11h e das 13h às 18h.
“É um trabalho extraordinário que
evita muitas ações judiciais através dos
acordos feitos, ou resolve até processos em
tramitação. É uma experiência importante

que contribui também para desafogar o
trabalho do Judiciário”, ressaltou o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, desembargador Ney Teles de Paula.
Segundo o coordenador do CJSC,
o Juiz Leonys Lopes Campos da Silva “O
cidadão pode procurar a unidade sem formalidade, sem custos para expor seu problema. A outra parte envolvida é chamada
e de forma rápida. Podemos contribuir para
resolver as pendências existentes tanto em
processos em tramitação ou evitando futuras ações judiciais”.
Como primeira atividade do Centro
Judiciário, foram realizadas audiências durante todo o dia da inauguração.
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Diretoria do SEMESG
toma posse

SPED
SISTEMA PÚBLICO DE

ESCRITURAÇÃO DIGITAL E
NOVIDADES TECNOLÓGICAS
Aguinaldo Teodoro Barbosa Fonseca

Carlos Hassel, Divino, Ólga Rochi, Paulo Antônio, Jorge Bernardo, Marcelo Brandão, Danilo Magalhães e Adriano Chaui

A nova diretoria do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior do Estado de
Goiás (SEMESG) tomou posse no dia 20 de
setembro. O mandato da nova gestão segue por quatro anos.
A eleição dos novos diretores aconteceu no dia 30 de agosto, ocasião em que
os candidatos foram eleitos por unanimidade pelos mantenedores associados presentes.

“Nossa linha de trabalho continua
sendo a luta constante pela excelência na
qualidade do ensino superior, além da formação e capacitação contínua dos profissionais estabelecidos no Estado. Por isso,
sabemos que em união estaremos bem
próximo dos nossos objetivos”, afirma o
presidente do SEMESG, Jorge de Jesus
Bernardo.
Fonte: Naiara Gonçalves - jornalista

Novas parcerias e convênios

Eleonora Scalia, Jardel Sebba, Paulo Antônio e Geordano Paraguassu

Foi assinado no dia 31 de julho convênio entre CESUC e Prefeitura Municipal
de Catalão, como garantia de espaços próprios na área da saúde para realização de
estágios supervisionados em hospitais e
clínicas municipais.
Neste momento os espaços já estão
sendo ocupados pelos estagiários do CESUC alunos do curso de Fisioterapia e, em
breve serão também ocupados por alunos
do curso de Psicologia a ser implantado por
esta instituição.

Uma das áreas da Contabilidade que está em
plena transformação é a evolução
no modo de gerir informações,
seja ela para os
usuários internos,
externos ou o próprio fisco, o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED surge como uma
ferramenta imprescindível no controle
e transparência dos processos de geração e repasse de informações vitais
para controle fiscal e gerencial de uma
organização.
Dessa forma, é importante descrever a importância da nova visão quanto
as informações das empresas, a nova
forma de atuação que o fisco adota na
fiscalização e controle de atividades e
de como se deu a evolução deste projeto, o cenário atual das obrigações
acessórias demonstra que a União e as
administrações tributárias avançaram
de forma considerável com a instituição do SPED e seus subprojetos, transformando todo um processo que era
habitual e diário a uma nova realidade
de informações.
Com o uso imprescindível da
internet e seus benefícios fazendo-se
obrigatório o uso da certificação digital, deram início a um marco histórico
quanto à forma de lhe dar com informações, gerando um comparativo de
relacionamento com o contribuinte em
antes e depois da implantação do Projeto SPED.

Semana do Administrador
Aconteceu entre os dias 12 e 14 de
Setembro, no Centro de Ensino Superior de
Catalão – CESUC, a Semana do Administrador, em comemoração aos 48 anos da profissão de Administrador. A Semana teve abertura no (dia 12) com a apresentação musical
da Banda Filhos da Unção, seguida de uma
palestra com o tema Motivando em Vendas
proferida pela professora Maria Eneide, palestrante e consultora do SEBRAE.
Na sexta-feira (dia 13) foram apresentados trabalhos pelos alunos com variadas temáticas, desde a implantação de
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um plano de negócio, até um trabalho
sobre Desenvolvimento de Pessoas. Já
no sábado (dia 14), foram disputados os
jogos, no Clube do Povo, em um Campeonato de Futebol Society Masculino e
Vôlei Feminino, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, onde
as equipes do quarto e sexto períodos,
respectivamente se sagraram campeões.
Para o encerramento da Semana do Administrador, aconteceu a “AdmFest”, onde
os alunos interagiram e festejaram o encerramento do evento.

Carlos de Deus, Eneide e Thiago Simões

Eventos

Hans Donner no CESUC

CONAD 2013

Mago dos efeitos visuais ministrou seminário em Catalão

Hans Donner e Valéria Valença

Como era de se esperar o famoso
designer Hans Donner superou as expectativas do público que compareceu
à sua palestra do dia 22 de outubro, no
auditório do CESUC.
O artista Global mostrou o porquê
de tanto sucesso falando de seus so-

nhos e realizações.
O seu trabalho no mercado gráfico
e de efeitos visuais vão além das nossas
fronteiras.
Catalão soube prestigiar o evento
lotando literalmente o auditório do
CESUC.

Curso de Ciências Contábeis

realiza palestras

O curso de Ciências Contábeis, realizou no dia 15 de outubro de 2013, no mini
auditório da Faculdade uma palestra sobre
“ICMS E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO” que
teve como palestrantes, o Delegado Regional de Fiscalização de Catalão da SEFAZ, o
Sr. Celso Pedro da Silva Pereira e o Contador
Luciano Melo, egresso do curso de Ciências
Contábeis.
Também foi realizado no dia 17 de
outubro de 2013, uma Palestra sobre “EMPREENDEDORISMO” ministrada pelo gerente regional da região sudeste do SEBRAE
Goiás, o contador Sebastião Umbelino de
Souza. Assunto de grande relevância, uma
vez que o Brasil é um país que concentra
um grande número de empreendedores,
segundo dados do SEBRAE. Após a realização do evento foi oferecido aos participantes um coffee break.

Prof. Eurípedes, Celso Pedro e Alexander

Coord. do Curso de Administração Thiago Simões e Prof. Alexander Siqueira

O CESUC e o curso de Administração estiveram presentes em Caldas
Novas que sediou nos dias 24 a 26 de
outubro de 2013 o XVIII Congresso
Nacional de Administração (CONAD),
no Centro de Convenções Di Roma.
Neste ano, o evento teve como tema
central “Profissionais Globais, Negócios Geniais”. O CONAD 2013 contou
com um ciclo de palestras com grandes nomes do cenário nacional, dentre eles o senador Critovam Buarque.
Foi proporcionado aos alunos
do CESUC e demais participantes do
evento, uma estrutura com as informações da instituição, dos cursos de
graduação e pós-graduação oferecidos, além das principais notícias de
eventos ocorridos na faculdade.
No primeiro dia do evento, o Stand
contou ainda, com o lançamento do Livro
“Como lidar com o dinheiro”, escrito pelo
professor Alexander Dias Siqueira, que foi
um sucesso entre os participantes.

Programa de Aperfeiçoamento Docente – PAD
O renomado professor Dirceu Moreira, psicólogo, psicoterapeuta, pedagogo, dr. honoris causa em psicologia das relações humanas,
palestrante, consultor em potenciais humanos na educação e RH e
autor de 13 livros, falou aos professores do CESUC na14ª edição do
PAD.
O tema abordado foi “Relacionamento”. O assunto despertou o
interesse de todos que lidam no seu dia a dia com inúmeras pessoas
de diferentes personalidades.
Desta forma, o CESUC propõe uma reflexão sobre o “Pessoal que
caminha para o Outro” na busca de um constante crescimento na
qualidade das relações professor/aluno.
CESUC - CENTRO DE ENSINOSUPERIOR DE CATALÃO
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Visita técnica à

Sefac

No dia 05 de outubro os alunos do curso de
Engenharia de Produção da Faculdade CESUC realizaram visita técnica orientada na empresa Serra
do Facão Energia S.A. - Sefac. Os maquinários estavam em manutenção e os alunos conheceram
parte do processo de transformação da água em
energia.
Antes de iniciar a visita os alunos,
acompanhados da coordenadora do curso, Profa.
Mara Rúbia foram orientados pelos gestores da
Sefac sobre a importância dos processos aliados à
segurança e ao meio ambiente. Segundo o aluno
Leonardo Weber:

“foi uma das melhores visitas já
realizadas, já que conhecemos
totalmente a empresa. Com
certeza valeu a pena”.

X Semana da Informática

Professores Ladordaire, Fabiano e Sebastião

A X Semana da Informática promovida
pelos cursos de Sistemas de Informação e
Sistemas para Internet, teve como objetivo
fortalecer as ações de qualidade empreendidas pela IES, visando a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem.
Neste contexto, o tema abordado foi
“Gestão de Projetos Aplicada ao Desenvol-

XVI Bienal
Internacional do
Livro

Professor Alexander

vimento de Software” oportunizando aos
participantes palestras com discussões atuais relativas aos avanços tecnológicos e suas
implicações no mundo contemporâneo.
Completando a programação foi ministrado quatro mini cursos na área de tecnologia da informação, proporcionando aos
docentes e discentes práticas e aprendizado.

No dia 31 de agosto de 2013 o professor Alexander Dias Siqueira, que em
breve lançará seu primeiro livro sobre
educação financeira, marcou presença
na XVI Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro. Combinando novidades
e espaços consagrados, a Bienal homenageou a Alemanha, promoveu salão
de negócios e recebeu o maior elenco
de autores internacionais de todas as
edições. Foram mais de 120 autores,
quase mil expositores e uma média de
60 mil visitantes por dia.
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