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CESUC INVESTE NA AMPLIAÇÃO DO CAMPUS

A

Direção do Cesuc entrega à comunidade acadêmica 2 (dois) blocos
novos e modernos, são esses blocos os “B” e “C”, que receberam a
mesma padronização dos blocos já existentes.
Tais blocos possuem salas de aula amplas, carteiras anatômicas; algumas salas já possuem ar condicionado e recursos de multimídia.
Novos banheiros (feminino e masculino) e bebedouros completam a
área que cercam os dois prédios.
O destaque no bloco “B” é o novo e amplo Centro de Documentação
do CESUC – CEDOC construido numa área de 160m².
Nos “F” e “G” foram instalados sistema de ar condicionado, o bloco “G”

recebeu revestimento interno nas paredes, como padrão dos demais blocos. No “H” todas as salas do primeiro piso, receberam forro PVC, visando a melhoria do ambiente interno.
Durante o recesso escolar o CESUC manteve várias equipes trabalhando
para que a instituição estivesse pronta para o retorno de seus alunos
veteranos e receber os alunos calouros que estão chegando em busca
de uma formação profissional.
Foram realizadas várias outras reformas: pinturas, retoques, adequações
e manutenção em toda a estrutura do campus, para atender ainda melhor alunos e professores no cotidiano do ensino e aprendizagem.

TROTE SOLIDÁRIO 2012
O nosso trote solidário é a maneira que encontramos para receber nossos calouros e veteranos, com o objetivo de incentivar a prática
solidária com nossos alunos, preparando e
formando cidadãos com competência e valores éticos para atuar junto à sociedade.
Estamos completando neste ano o nosso 24º
trote solidário, com 12 anos de atividades,
que dividimos em várias ações. Começamos
com a doação de sangue em parceria com
o Hemocentro de Catalão; com uma coleta
expressiva de doadores, incluindo alunos, professores, colaboradores e comunidade. Em seguida realizamos a arrecadação de alimentos
não perecíveis, com a participação de todos
os alunos dos nossos cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Direito, Sistemas para In-

Alunas doando sangue e equipe do Hemocentro.

Dr. Celmo, Dra. Jasiva, Dr. Élder, Profa. Clotildes e Dr. Nelson

ternet, Fisioterapia e Sistema de Informação.
Estes alimentos são doados às entidades de classe, as quais atendem as pessoas menos favorecidas. Também realizamos uma atividade de do-

ação de mudas de árvores, incentivando nossos
alunos a conhecer e participar do compromisso
com o meio ambiente, valorizando assim ações
em prol da responsabilidade social.
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Mensagem do Diretor Acadêmico

Aluna Egressa

CESUC recebe calouros e
veteranos para inicio do 1º
semestre de 2012
Estivemos juntos em
várias oportunidades
como: Semanas Acadêmicas, Congressos,
Mostra Científica, Exposec, Eventos Culturais, Trote Solidário,
Passeio
Ciclístico,
Formaturas e tantos
outros.
Gostaríamos de continuar mantendo com vocês esse contato que tanto enriquece a vida
da faculdade.
A Direção se sente responsável maior pelos
seus estudos e como tal tem procurado proporcionar a você aluno, o melhor em todas as

áreas, quer seja no conhecimento, na infraestrutura, na formação integral.
Sabemos que a conquista de um título superior
é um sonho, queremos ajudá-lo a realizá-lo,
para isto, precisamos também de seu apoio,
sua vontade de estudar, seu diálogo permanente com seus colegas e com a instituição.
Temos todos direitos e deveres, a realização
dos mesmos é tarefa de cada um de nós.
O Cesuc é a faculdade que você escolheu e
nós nos comprometemos em fazê-la cada vez
melhor, para que você se orgulhe da sua escolha e possa dizer sempre “Cesuc é a minha
faculdade”.
Sejam todos bem vindos!
Paulo Antonio Lima

APROVADO EXAME DE ORDEM
OAB 2011.1
“Tudo tem o seu
tempo determinado,
e há tempo para
todo o propósito debaixo do céu [...]”
(Ec 3:1). Então posso dizer que o tempo de Deus chegou
para mim - aprovação no Exame de
Ordem 2011.1 - Direito Tributário. Portanto, expresso toda a minha gratidão a Deus
e Jesus Cristo, seu Filho amado, por esta
graça. No entanto, não posso parar aqui,é
imperium destacar como foi esta jornada, a
saber: “Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo

os seus feixes” (Sl 126:6). Nesse sentido,
devo reconhecer que foi feito com muito labor e dedicação desde o primeiro dia de aula
até o último. Após estas proposições, para
celebrar este momento de alegria, aprovação no Exame de Ordem 2011.1, apresento
o meu muito obrigado a Instituição CESUC,
bem como, a minha gratidão aos professores do Curso de Direito, aos meus ilustres
colegas que muito me ensinaram durante os
cinco anos que estivemos juntos - agosto de
2006 a agosto de 2011. Ressalto também
o meu reconhecimento ao corpo de funcionários e colaboradores, pois permitiram que
fosse oferecido, na medida do possível, uma
estrutura logística e funcional a bom tempo.
E finalizo com um abraço repleto de gratidão.

II fórum empresarial de
Uberlândia.
No dia 09 de Novembro 2011, o professor
Geraldo Mundim do curso de Administração,
levou os alunos do 8º período para participarem do II Fórum Empresarial de Uberlândia
dia 09/09/11. Na oportunidade os alunos
assistiram a uma palestra e participaram ativamente da feira.

Professora Angela Marcia de Souza
Coordenação Curso de Administração
064-3441-6221 - administracao@cesuc.br

Cleuzadir

Coordenadora
Geral FENOVA

Foi um grande empreendimento de vida ter
estudado no CESUC. Concluí o Curso de Direito e o balanço positivo principal desta trajetória é a capacidade adquirida no âmbito da
ampliação de horizontes para assimilar novos
conhecimentos.
Pode ser que após ter concluído o Curso o
mundo tenha continuado como sempre esteve,
que as pessoas se mantiveram com suas opiniões e condutas inalteradas, mas a minha capacidade de ver, enxergar, sentir e entender o que
nos rodeia, mudou e mudou para melhor.
É comum pensarmos que a idade, forçosamente precisa ser a responsável pelo nosso
crescimento na vida à custa das experiências
inexoráveis, mas a motivação impulsionada
pelo conhecimento de nossos direitos e aplicação dos nossos deveres só advém de conhecimentos bem orientados.
A educação, aculturamento e convivência
exemplificados pelo CESUC promoveram um
diferencial em minha vida e vão continuar favorecendo meu caminhar, propiciando uma
base sólida também para as atividades desenvolvidas com crianças e adolescentes na
FENOVA.
Enfim, estudar no CESUC, após os cinquenta
anos de vida, realçou o meu entusiasmo de
aprender, melhorar, progredir e acreditar sempre num mundo cada vez melhor vigorando a
Fraternidade e o Amor.

Visita ao Hopi Hari

No mês de julho de 2011, os professores Dener Bernardes e Thiago Alberto, ambos do
curso de Administração, levaram os alunos
do 5º período para conhecerem o maior parque temático da America Latina, o Hopi Hari.
Na oportunidade alunos e professores assistiram a uma palestra promovida pelo parque e
puderam desfrutar dos brinquedos.
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Exposição Itinerante

Biblioteca
Central CESUC

A Exposição Itinerante “A cara da arte”
foi apresentada à comunidade CESUC
no período de 17 a 31 de outubro de
2011. As obras contempladas foram
expostas na Biblioteca contando com
a presença de muitos apreciadores.
Outros eventos como este, serão bem
vindos. A Biblioteca Central do CESUC
convida alunos, colaboradores, professores e sociedade a exporem seus
talentos. Interessados devem ligar para
a mesma e agendarem sua mostra.

VII Congresso Goiano de Fisioterapia
e I Feira de equipamentos e negócios
em Fisioterapia
Nos dias 02, 03 e 04 de setembro foi realizado no centro de convenções de Goiânia o
VII Congresso Goiano de Fisioterapia e I Feira
de equipamentos e negócios em Fisioterapia, e
a faculdade Cesuc esteve presente através do
Professor Heitor Fleuri e diversos alunos do curso de Fisioterapia. O congresso abordou temas
interessantes nas áreas de reabilitação cardiovascular, terapias em crianças com necessidades especiais e fisioterapia dermato-funcional.
Na foto estão: Prof. Heitor Fleuri, Marcos Paulo, Marcelo Nishi (organizador do evento), Ana
Paula, Shellida Christian, Priscila e Sara.

Professora realiza qualificação
para a defesa do Doutorado
No dia 25 de Outubro 2011, a professora Angela Marcia de Souza coordenadora do curso
de Administração realizou sua qualificação
para o Doutorado na UNESP_SP Campus de
Franca. O título do trabalho apresentado foi
“Turismo: Uma viagem de inclusão Produtiva”.
Após a apresentação foi realizado a avaliação
da Banca participante cujo resultado foi de
aprovada. Na foto, a carta de aprovação sendo entregue para a professora Angela Marcia
das mãos de sua orientadora Professora Dra.
Claudia Maria Daher Cosac.

A proposta de ampliação para o acervo da
biblioteca em 2011 foi alcançada com êxito. Foram adquiridos 2.102 exemplares entre
livros e outros materiais e 640 fascículos de
periódicos. Hoje, a Biblioteca Central CESUC
apresenta o numerário de 41.635 exemplares
para seu acervo total. Não foram computados
nestes números os títulos de periódicos eletrônicos, nem as bases de dados disponibilizados
no sítio da Biblioteca. O ambiente físico da
Biblioteca é climatizado e conta com rede sem
fio para atender a comunidade acadêmica. A
biblioteca dispõe, também, de espaço próprio
para realização de eventos culturais.

PROJETO
SOCIAL

“A faculdade CESUC mostra sua total preocupação em manter-se sempre próxima à comunidade catalana, prova disso é o atual projeto
desenvolvido pela docente e mestranda pela
Unicamp, Dayane Rosa, com o tema: Sono,
Diabetes e Hipertensão arterial em idosos. O
CESUC juntamente com mais 2 empresas: Rodhau e Hospital Nasr Faiad colaboram com o
projeto e ajudam a garantir uma melhor qualidade de vida para idosos portadores dessas
doenças crônicas. Preocupação social, o CESUC está ligado nisso. “
Dayane E. Rosa

PÓS
GRADUAÇÃO

PRESENÇA
FAZ A DIFERENÇA

GESTÃO - CONTABILIDADE - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SAÚDE - DIREITO

www.cesuc.br

PRESENCIAL

1 - Baixe o QR Code no seu celular
2 - Abra o aplicativo
3 - Aponte a câmera para este código
4 - Acesse nosso site e faça sua inscrição.

Inscrições/Pré-matrícula

até 24/02/2012
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ENCONTRO DE DOCENTES DISCUTE:
COMPETÊNCIAS, HABILIDADES E ATITUDES NO
ENSINO E NA APRENDIZAGEM
O XI módulo do Programa de Aperfeiçoamento Docente promovido pela coordenação pedagógica do Cesuc aconteceu nos dias 30 e
31 de janeiro.
O objetivo deste programa é a reflexão da
prática docente, onde sempre se discute temas
relacionados ao ensino e a sala de aula.
No dia 30 de janeiro tivemos o prazer de ouvir as experiências e aprender com o prof. Dr.
Guilherme Saramago Oliveira, professor da
Universidade Federal de Uberlândia especialista na área de Educação com ênfase na
formação de professores, ensino e aprendizagem, metodologia de ensino, dentre outras.
O professor Guilherme abordou o tema:
“Competências, Habilidades e Atitudes no ensino e na aprendizagem”.
Num diálogo descontraído com os professores presentes a fala do professor Guilherme
centrou-se no saber e fazer pedagógico, conduzindo todos a repensar o ensino dos conte-

údos, sendo o professor mediador, que orienta
a aprendizagem, preparando e oferecendo
condições para o desenvolvimento de competências unidas às habilidades em situações
de aprendizagem e estratégias diversificadas,
exercitando os diversos saberes, assim o aluno
terá a oportunidade de aprender os conteúdos, não de forma isolada e sim contextualizados, com linguagem própria, considerando

sua cultura e o conhecimento já adquirido,
tornando-os aptos para integrarem na sociedade do conhecimento.
No dia 31 de janeiro, cada coordenador de
curso e seu corpo docente se reuniram para
planejamentos, agregando o aprendizado
obtido, organização didática e informações
gerais para iniciar com sucesso mais um semestre.
Profª Teresa Regina Araújo

Proporcionando ao aluno
uma melhoria em seu
desempenho acadêmico.

EDITAL DE SELEÇÃO 2012
Inscrições abertas

CESUC inova Metodologia para 2012
O Programa de Crescimento Acadêmico –
PCA é uma inovação que veio para somar.
Trata-se de um programa de melhoria acadêmica que permitirá ao aluno sanar fragilidades nas disciplinas de Português, Matemática e para que o crescimento do saber seja
completo a área de Conhecimentos Gerais,
também será beneficiada.
O programa de melhorias consiste no oferecimento de um curso contemplando as
disciplinas: Português instrumental, raciocínio
lógico e matemática e conhecimentos gerais.
Serão 2 (duas) aulas semanais, no horário de
18 as 19 horas, com um total de 40 h/a.

Ao final do curso, o aluno participante
com freqüência mínima de 75%, receberá um certificado de 40 horas, que será
aceito pela NAC, contando como “atividades complementares”. Tudo isso é
oferecido gratuitamente ao aluno. “É a
faculdade crescendo com você aluno”.
As aulas serão oferecidas para todos os
cursos da Faculdade, criando-se assim
um programa de estudo diferenciado,
onde o aluno demonstra o seu interesse e a Faculdade cria a oportunidade.
Informe-se melhor através do sítio www.
cesuc.br

PROGRAMA DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA DO CESUC
PIC-CESUC
O Centro de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação – CEPPG, no uso de suas
atribuições, vem comunicar que estão
abertas as inscrições para o Edital de Seleção do PIC-CESUC (Programa de Iniciação Científica do CESUC), referente
ao ano de 2012, com inscrições de 20
de fevereiro a 02 de março de 2012, realizadas diretamente na coordenação do
CEPPG, conforme formulários disponibilizados no site do Cesuc.
Thiago Simões Gomes
Coordenação do Centro de Extensão,
Pesquisa e Pós-Graduação – CEPPG
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