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Louvando o que bem merece
Uma escola é feita pelo seu espaço físico e material. Pelas suas ideias, sonhos, decisões mas,

sobretudo, pelo maravilhoso potencial humano de seus mestres, alunos e colaboradores.

EDIÇÃO Nº 16 - OUTUBRO DE 2015

Nossa louvação hoje 
vai para você, mestre, que 
coloca o seu saber a serviço 
de um povo, para torná-lo 
nação mais consciente e mais 
comprometida com os valo-
res que possam transformar 
suas comunidades  tornan-
do-as mais justas e humanas.

Nossos cumprimen-
tos a você, professor(a), 
por ser capaz de ainda en-
sinar não só conhecimen-

tos, técnicas, habilidades e 
competências mas, acima 
de tudo, despertar nos 
seus alunos a capacidade 
de sonhar, sonhar com um 
mundo melhor, onde as di-
ferenças não separem, mas 
sirvam para unir e fazer 
crescer pois: 

“Mestre é aquele que  
caminha com o tempo, 
propondo paz, fazendo 

comunhão, despertando 
sabedoria.

Mestre é aquele que 
estende a mão, inicia 
o diálogo e encaminha 
para a aventura da vida.

Não é o que ensina 
fórmulas, regras, 
raciocínios, mas o que 
questiona e desperta 
para a realidade.

Não é aquele que dá de 
seu saber, mas aquele que 
faz germinar o saber do 
discípulo.”

      (N. Maccari)

Parabéns, mestres, de 
todos os tempos e obriga-
do professores do CESUC, 
pelos 30 anos juntos, cons-
truindo a história desta casa 
que é de todos nós!

PALAVRA DA DIRETORIA DEPOIMENTOS QUEM SOMOS?

Diretor  de Patrimônio mostra o sonho 
que se transforma em realidade.

Saiba a opinião de quem participa 
efetivamente dos projetos da 
Instituição.

Conheça o Corpo Docente do 
CESUC, seus respectivos cursos e 
Coordenadores.
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Especial 30 anos

O Selo!
A partir deste ano o 
CESUC irá utilizar este 
Selo comemorativo, 
em homenagem aos 
30 anos de sucesso, 
que a Instituição vem  
demonstrando através 
de ótimos resultados, 
visando sempre o 
seu foco que é a 
Educação.

Professores, Coordenadores e Diretores do CESUC em 2015



Diretor de Patrimônio mostra o sonho 
que se transforma em realidade

EXPEDIENTE

CONTATO

Rua Prof. Paulo Lima, 100
Bairro Santa Cruz - Catalão - Goiás 

Fone: (64) 3441-6200
www.cesuc.br

O CESUC começou da vontade 
da comunidade de ter na região, uma 
Instituição de Ensino Superior. Assim, 
pessoas com este ideal, do qual me 
orgulho de ter participado, juntamen-
te com o Sr. Haley Margon Vaz, prof. 
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Conheci o CESUC em março de 1991, 
a convite da professora Maria Eleonora, 
para organizar a biblioteca da Faculdade. 
Minha experiência como bibliotecária, em 
Araguari, MG, permitiu-me colocar tudo 
em ordem dentro de alguns meses e o 
resultado foi positivo.

Antes de terminar minha prestação 
de serviço e encantada com o ambiente 
universitário, em 1993, fui contratada 
pela Instituição para também dar aulas 
no curso de Pedagogia. Minha alma de 
educadora falou mais alto e, a partir de 
então, passei a fazer parte do corpo docen-
te do CESUC.

Graduada em Letras e Pedagogia, 

1ª  fase do novo bloco “J” em estágio final - Na foto: Prof. Transvaldo (Diretor de Patrimônio), Prof. Paulo Antônio Lima, (Diretor Acadêmi-
co), Profª. Maria Eleonora de O. Scalia, (Diretora Geral) e José Rabelo da Silva (Mestre de Obra).

Profa. Ms. Teresa Regina Araújo - Coordenadora Pedagógica

Sérgio Magalhães e prof. Paulo de Lima, 
foi possível transformar o sonho em 
realidade.

Começamos o CESUC em 
agosto de 1985, com os cursos de 
Administração, Direito e Pedagogia.  

As primeiras aulas foram ministradas 
no Colégio Polivalente e no Anglo. Logo 
no segundo semestre, já estávamos em 
casa própria. A casa cresceu e apresen-
ta hoje uma estrutura invejável.

Participar desta história foi, e é, 
muito gratificante. Quero contribuir 
para que, os filhos da nossa região, 
possam fazer um curso superior de 
qualidade em nossa própria cidade, 
realizando assim, os seus sonhos.

Como Diretor de Patrimônio, 
participo de todos os projetos de 
expansão. Cada dia que passa surge 
uma nova edificação, atendendo a 
necessidade da Instituição, tal é o seu 
crescimento.

Hoje, depois de 30 anos de CESUC, 
temos uma história para contar. Esta 
casa realiza sonhos de todos nós.

Prof. Transvaldo Jerônimo da Silva
Diretor de Patrimônio.

mestre na área de 
Educação e com uma 
vasta experiência no 
campo educacional, pois 
minha trajetória vai desde 
o ensino fundamental a 
vice direção, permitiu-me 
somar meus conhecimen-
tos com os de meus cole-
gas, aprimorar e ampliar 
meus horizontes, compar-
tilhando-os com as pesso-
as que trazem nas veias 
a paixão pela arte de 
educar. Pude exercer 
este sentimento em toda 

a plenitude, quando comecei a dar aulas 
no curso superior, aqui no CESUC.

Em 1999, assumi a coordenação do 
curso de Pedagogia. Mergulhei de corpo e 
alma para continuar o trabalho de exce-
lência desenvolvido no curso. Trabalhei 
com uma equipe de talentosos professores 
e sempre recebi o apoio da direção nas 
decisões tomadas. Durante a minha coor-
denação tive a felicidade de ver realizado 
vários projetos e o sonho de várias alunas 
de se tornarem pedagogas.

Em 2004, recebi o convite para ser 
coordenadora pedagógica e, em 2007, 
assumi também a Ouvidoria. Sabia dos 

desafios que viriam pela frente. Às vezes, 
temos que desconstruir para transformar, 
assumir riscos e procurar vencer, mesmo 
não sendo aceito e compreendido por algu-
mas pessoas.

Tive que pesquisar, buscar fontes de 
informação, olhar para dentro do grupo, 
ampliar momentos e conhecimentos, 
porque tinha certeza que este era o meu 
maior salto, porém, recheado de desafios.

Já vivi situações bem delicadas de 
natureza diferente e as venci. Com deter-
minação, coragem, amizade e muito amor, 
continuarei vencendo os desafios com 
ética, maturidade e profissionalismo.

Participar da história do CESUC é 
um privilégio. Estar aqui, comemorando 
seus 30 anos de existência é um orgulho. 
Participar da vida acadêmica da Instituição 
ao lado da professora Maria Eleonora de 
Oliveira Scalia, diretora geral e do profes-
sor Paulo Antônio de Lima, diretor acadê-
mico, é uma honra.

Agradeço ao CESUC por me permitir 
fazer parte desta grande família. Aqui, me 
realizei como pessoa e profissional; aqui, 
escrevi minha história; aqui, é a continu-
ação do meu lar e, aqui, me sinto feliz.

Parabéns por este marco de 30 
anos!



Prof. Adriano Cielo Dotto
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Minha história no CESUC, 
começou em julho de 1993, 
quando aqui vim prestar o “tão 
sonhado” vestibular. Na época, a 
concorrência do curso de Direito 
era bastante acirrada, mas, com 
a graça de Deus e uma boa dose 
de disciplina e estudos, conquistei 
minha aprovação.

Minhas aulas começaram em 
agosto de 1993. Como minha situa-
ção financeira era bem delicada  não 

tinha dinheiro nem 
para pagar a passa-
gem do coletivo 
para ir às aulas, 
dediquei-me ao 
máximo em cada 
matéria e em cada 
período, para ser o 
primeiro da sala. 
Isso me rendia, 
em cada uma das 
baterias de provas 
do semestre (prova 
1 e prova 2), um 
cheque no valor da 
mensalidade a ser 
paga. Convém dizer 

aqui que a média, na 
época, era 8,0. Confesso que recebi, 
dos dois cheques disponíveis para 
cada período, pelo menos um... em 
cada período! Como isso me ajudou!

Conclui o curso de Direito em 
junho de 1998, sem ter ficado em 
nenhuma disciplina. A formatura 
foi um momento mágico! Lembro-
me de termos homenageado 
nossos professores, que nos brin-
daram com muito conhecimento.

Depois de um semestre, fui 
convidado pelo professor Leonardo 
Santa Cecília, um dos meus exce-
lentes professores, para voltar ao 
CESUC, só que agora, como profes-
sor. Minha alegria era tamanha que 
não cabia dentro de mim tanta feli-
cidade. Comecei ministrando uma 
disciplina e, ao longo do tempo, 
fui conquistando meu espaço e a 
confiança, tanto da coordenação 
quanto da direção.

Hoje tenho carga horária 
completa e me sinto realizado como 
professor desta casa. Foi aqui que 
me formei e foi aqui que conheci 
minha linda esposa, que também 
era professora da casa. Nossa filha 
- Hadassa – nasceu dentro desse 
contexto. Eu e minha esposa brin-
cávamos falando que ela era fruto 
de um amor que nasceu e cresceu 
dentro do CESUC.

Quero deixar, neste breve 
relato, meus sinceros agradeci-
mentos a toda a família CESUC. É 
muito bom fazer parte desse time! 
É muito bom estar aqui!

Obrigado!

Depoimento
Adriano Cielo Dotto

Depoimento
Cleide Terezinha Porto Peixoto

Pós-Graduação

Ao ser convidado para trabalhar no 
CESUC fiquei extremamente feliz e, ao 
mesmo tempo apreensivo, pois tratava-
-se de uma vaga de professor no Centro 
de Ensino, que é referência para Catalão e 
Região. Porém, com muito esforço e dedi-
cação consegui estar à altura da confiança 
que me foi depositada, em consequência fui 
conquistando um espaço nesta Instituição, 
que hoje tenho como minha casa. Trabalhei 
por dois anos como professor do Curso de 
Ciências Contábeis e, depois, fui novamente 
convidado para assumir um novo desafio 
que era o de ser coordenador do Centro 
de Extensão, Pesquisa e Pós Graduação 
– CEPPG. Aceitei o desafio. Desde então, 
atuo como coordenador do CEPPG e profes-
sor dos cursos de Ciências Contábeis, 
Administração e Engenharia Civil.

Uma das atribuições como coordena-
dor é promover cursos de Pós-Graduação 
com o intuito de contribuir para o cres-
cimento profissional de graduados, que 
pretendem sair na frente ao disputar uma 
colocação no mercado de trabalho, ou que 
buscam se aperfeiçoar em uma determina-
da área do conhecimento. Neste sentido, a 
Pós-Graduação do CESUC vem contribuindo 
para a formação de profissionais de exce-
lência que hoje ocupam cargos de destaque 
nas grandes empresas em nossa querida 
Catalão e Região, o que a pouco tempo atrás 
era uma realidade distante pois, tais cargos 
eram ocupados por profissionais de outros 
Estados do país.

Torne-se um profissional dinâmico 
e altamente criativo, com conhecimento 
acadêmico e prático, com a Pós-Graduação 
do CESUC e ocupe, você, as melhores vagas 
do mercado de trabalho.

O CESUC é um filho que vi 
nascer, crescer e se desenvolver. 
Acompanho com carinho e respei-
to todos os desafios vencidos com 
soluções inovadoras. Sua trajetória 
de glória enche-me de orgulho.

Tive o privilégio de conhecer e 
trabalhar com os professores Sérgio 
Magalhães e Paulo de Lima, primei-
ros diretores desta Instituição. Na 
época, pude testemunhar a luta 
desses dois grandes empreende-
dores. Os muitos desafios enfrenta-
dos não os abateram, ao contrário, 

saíam mais fortalecidos 
e repletos de desejos e 
planos para o futuro.

Tempos depois, 
Deus levou para junto 
de Si, Sérgio Magalhães e 
mais tarde, Paulo de Lima, 
ficando a faculdade aos 
cuidados de seus filhos, 
Paulo Antônio e Danilo. 
Maria Elionora Scalia, 
diretora geral, continuou 
ao lado de Paulo Antônio, 
diretor acadêmico, e com 
competência, criativida-

de e inteligência, conquistam a todo 
momento o respeito e credibilidade 
da Instituição.

Iniciei meu trabalho aqui, 
na Faculdade, em 1986, como 
professora, seis meses após sua 
fundação. Trouxe em minha baga-
gem experiência como educado-
ra desde a educação infantil até a 
graduação e, aqui, me aprimorei.

Fui professora entre os anos 
de 1986 a 2013. Em sala de aula 
aprendia lições encantadoras com 
meus alunos.

A relação com os acadêmi-
cos, ter um dia sempre diferente, 
com novos desafios e soluções, me 
ajudaram muito a crescer como 
pessoa e profissional.

Espero ter dado um peda-
cinho de contribuição, para que 
tanta gente lutadora pudesse 
melhorar sua visão de mundo e a 
realizar os sonhos almejados.

Hoje, na coordenação de 
eventos vivo uma nova experiên-
cia. Isto mexeu muito com a minha 
forma de trabalhar. Porém, cerca-
da de grandes parceiros que acre-
ditaram em mim, num ambiente 
de muitas trocas, com colegas e 
professores, foi decisivo para que 
conseguisse realizar meu traba-
lho com muita confiança e prazer. 
Aqui me sinto em casa, sou de fato 
feliz e sinto orgulho de fazer parte 
dessa história.

Parabéns aos dirigentes, 
professores, funcionários e alunos 
do CESUC, pelos seus 30 anos de 
existência! Você completou 30 
anos, mas quem ganhou o presen-
te fui eu.

Coordenador:

Prof. Ms. Daniel Hilário da Silva
E-mail: posgraduacao@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Doutorando em Engenharia Mecânica pela Universi-
dade Federal de Uberlândia – UFU/MG, possui Mes-
trado em Matemática pela Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU/MG (2009), é especialista em Ma-
temática pela Universidade Federal de Goiás – UFG/
GO (2006), e graduado em Matemática pela Universi-
dade Federal de Goiás (2002) – UFG/GO. Coordena-
dor do Centro de Extensão Pesquisa e Pós-Gradua-
ção do CESUC (CEPPG) desde 2013 e professor do 
Centro de Ensino Superior de Catalão, desde 2011.

Profa. Ms. Cleide Terezinha Porto Peixoto - Coordenadora de Eventos
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Minha vida, pessoal e profissional, se confunde muito 
com a história do CESUC. Tenho muito orgulho de dizer que 
sou formado em Administração e Pós-graduado, ambos nesta 
Faculdade. Particularmente, obtive um crescimento pessoal 
grande durante minha trajetória acadêmica aqui, na institui-
ção. Quando me formei obtive o reconhecimento ao receber o 
Prêmio “Aluno Destaque”, pelo meu desempenho como aluno. 
Aprendi e cresci muito como pessoa durante esse período.

 Profissionalmente, o CESUC já faz parte da minha 
vida. Há dez anos comecei ministrando aulas nos Cursos 
Sequenciais, no ano de 2005. Desde então, venho enfrentando 
novos desafios como professor da graduação e pós-graduação 
e, atualmente, estou no cargo de Coordenador do Curso de 
Administração. 

Sinto-me honrado e orgulhoso em ser o Coordenador 
deste curso, pois como “cria da casa” desde o ano de 2000, 
faço parte da história do CESUC. Na minha coordenação busco 
cada dia mais, a integração entre o Curso e os Alunos, pois 
acredito que, somente com este envolvimento, os discentes 
poderão aproveitar ao máximo os conhecimentos, relaciona-
mentos e experiências, que este maravilhoso curso poderá 
oferecer para o seu crescimento acadêmico e qualificação 
profissional.

Aproveito a oportunidade para parabenizar a Direção 
do CESUC, pelos 30 anos de conquistas e vitórias.

Aos colaboradores, professores e alunos que convivo 
diariamente, e que muito me auxiliam no cumprimento deste 
gratificante cargo que ocupo nesta casa, minha eterna grati-
dão.

A missão da Administração é proporcionar eficiência
e eficácia aos empreendimentos humanos.

Administração 
move o mundo

Administração
Preparando você para as melhores oportunidades

O Curso

Coordenador:
Prof. Ms. Thiago Simões Gomes

E-mail: administracao@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Mestre em Administração pela Universidade Federal de 
Uberlândia - UFU-MG (2010), possui especialização MBA em 
Gestão Financeira (2005) e graduação em Administração pelo 
Centro de Ensino Superior de Catalão (2003), Segunda Gradua-
ção em Ciências Contábeis (2015) pela Universidade Estácio 
de Sá. É Coordenador do Curso de Administração desde 2015 
e Professor Universitário pelo CESUC - Centro de Ensino Su-
perior de Catalão, Diretor pela Master Contabilidade Ltda em 
Catalão-GO e Delegado Titular do Conselho Regional de Admi-
nistração de Goiás (CRA-GO) em Catalão-GO. Tem experiência 
na área de Administração, Contabilidade e Educação, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Administração Financeira, 
Teorias de Administração e Marketing. 

O curso de Administração do CESUC 
tem por objetivo formar profissio-
nais com perspectiva ampla e in-
tegrada, capazes de entender as 
organizações e seus processos, to-
mar decisões que otimizem e maxi-
mizem os recursos organizacionais, 
e que estejam preparados para as-
sumir cargos de médio e alto es-
calão na hierarquia das empresas, 
além de propiciar a capacitação 
para gerenciar o próprio negócio. O 
curso é pluralista, com enfoque em 
quatro áreas: Finanças, Marketing, 
Produção e Recursos Humanos, 
conhecimentos primordiais para o 
sucesso em um ambiente cada vez 
mais inovador e competitivo.
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Eu me preparei durante 30 anos profissionalmente, para traba-
lhar no CESUC. Temos muitas coisas em comum: seriedade, compro-
misso, respeito, dedicação e com objetivo de formar novos profissio-
nais, mais capacitados e preparados para o mercado de trabalho. Sou 
bacharel em Ciências Contábeis, Pós-Graduado em Análise e Auditoria 
Contábil e Mestre em Planejamento Urbano pela PUC, Goiás. Trabalhei 
13 anos  no SEBRAE, Goiás, onde fui consultor e Gerente; 10 anos 
no Grupo FUJIOKA, onde exerci a função de gerente de custos do 
grupo; 2 anos na Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 6 anos 
na Faculdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP, exercendo a função 
de docente e, a 7 anos, trabalho na Faculdade CESUC, onde exerço a 
função de professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis. 
Tenho 14 anos de experiência no ensino superior. Tenho uma empresa 
de consultoria financeira na cidade de Goiânia, ministro palestras e 
cursos na área financeira pelo SEBRAE, Goiás, INOVE, SESCON, Goiás. 

A experiência acumulada nos últimos 30 anos como profissio-
nal liberal tem contribuído, positivamente, para a gestão do curso de 
Ciências Contábeis, no CESUC, como características ser pro ativo, 
determinado e apaixonado pelo que faço.  

 Para o sucesso acontecer é necessário você fazer o que gosta, 
ter paixão, garra, determinação, ser persistente, pois o reconhecimento 
profissional é uma consequência destes atributos.  A estrada é longa. É 
importante fazer uma caminhada com ética, alegria, paz e estar sempre 
comprometido, dando sempre o seu melhor, em qualquer circunstância 
e, com certeza, o sucesso e o reconhecimento o acompanhará. 

Lembre-se: as metas são interessantes para o sucesso, mas não 
para a felicidade. Deus nos criou para vivermos a vida em toda a sua 
plenitude, para sermos felizes e livres. Não se deixe escravizar, não seja 
escravo da ganância, do egoísmo, da amargura, do ressentimento e da 
falta de tempo. Tenha tempo para Deus, para sua família, para você 
mesmo! Seja livre para amar, para perdoar, para sonhar e para viver!

Parabenizo a família CESUC, por estes 30 anos de grandiosos servi-
ços prestados ao Estado de Goiás, especialmente, a cidade de Catalão e 
cidades circunvizinhas, nas pessoas dos fundadores Professores Paulo 
Lima e Sérgio Magalhães, aqui representados pelo Diretor Acadêmico, 
Paulo Antônio Lima, pelo Diretor Administrativo, Danilo Magalhães e a 
Diretora Geral Professora, Maria Eleonora de Oliveira Scalia.

Formando profissionais capacitados e preparados para o 
mercado de trabalho.

Ciências Contábeis
Contabilidade como ferramenta de gestão empresarial 

O Curso

Coordenador:
Prof. Ms. Eurípedes Bastos Siqueira

E-mail: contabeis@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Mestre em Economia, pós-graduado em Análise e Auditoria 
Contábil e graduado em Ciências Contábeis pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Goiás, coordenador do curso de Ciên-
cias Contábeis na Faculdade de Ensino Superior de Catalão, di-
retor da Empresa Renascer Consultoria e Projeto Ltda, consultor 
do Sistema SEBRAE,  possui mais de 30 anos de  experiência 
profissional na área financeira.

A Contabilidade é uma área do co-
nhecimento responsável pelo registro 
das transações entre as empresas e 
os diversos usuários das informações 
financeiras de uma organização públi-
ca ou privada. Nesse sentido o curso 
de Ciências Contábeis oferecido pela 
Faculdade CESUC é moderno e atu-
al, pois forma profissional com sólida 
formação acadêmica para o exercício 
da profissão, onde estuda, controla 
e interpreta os fatos ocorridos na or-
ganização. Através de suas técnicas, 
permite que o aluno tenha uma visão 
global de todas as áreas fundamentais 
de uma empresa e uma visão especia-
lizada em mais de vinte e três áreas 
de atuação. O curso de Ciências Con-
tábeis tem como objetivo formar um 
profissional com conhecimento gene-
ralista das atividades, empresariais e 
conhecimento específico das técnicas 
necessárias para gerar informação 
econômica, financeira e patrimonial de 
uma entidade.
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Coordenador:
Prof. Leonardo Santa Cecília   

E-mail: direito@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Graduado em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP, 
especialista em Direito Processual pela Universidade Federal 
de Uberlândia - UFU e mestrando em Direito Processual pela 
PUC - São Paulo. Possui mais de 22 anos de experiência em 
docência no ensino superior tanto na Graduação como na Pós 
Graduação. É advogado militante na região de Catalão/GO 
desde o ano de 1993.

META: Formar um profissional com bases sólidas de conhecimento humano,
técnico e científico, sensível às demandas sociais.

Direito
Formando e transformando cidadãos 

O Centro de Ensino Superior de Catalão tem 
uma linda história. Uma história de superação e de 
conquistas e da qual faço parte. O CESUC chega 
aos 30 anos cada vez mais jovem e dinâmico, com 
a nobre missão de formar profissionais éticos e 
competentes para um mercado de trabalho em 
constante evolução.

Como professor e coordenador do curso de 
Direito, sinto-me orgulhoso de contribuir com o 
sonho de toda uma nova geração que chega ao 
ensino superior, repleta de desejos e planos para 
o futuro. Conto com uma equipe de professores 
qualificados, mestres e doutores que se preocu-
pam com a qualidade da educação.

O curso de Direito do CESUC justifica-se ante 
as grandes transformações sociais, econômicas e 
políticas verificadas no país, e, em especial, em 
Catalão/GO que, com o crescimento populacional 
e o incremento da indústria e do agrobusiness, 
ganhou novos contornos, gerando demanda para 
profissionais na área jurídica. O curso foi concebi-
do com um perfil contemporâneo e dinâmico, e foi 
estruturado tendo como parâmetro as Diretrizes 
Curriculares do Ministério da Educação, para os 
cursos de graduação em Direito.

O profissional a ser formado pelo curso de 

Direito do CESUC, além de uma sólida formação 
fundamental e técnica, deverá possuir domínio 
prático e teórico nas demandas jurídicas, tanto 
na esfera pública quanto na esfera privada. Além 
disso, deverá desenvolver acurado senso ético-
-profissional e sensibilidade com os problemas 
sociais, sendo capaz de situar o exercício da profis-
são em um quadro axiológico, que contemple o 
sentido da aplicação do Direito para a construção 
de uma sociedade justa, solidária e democrática. 
Ressalta-se que os conhecimentos teóricos apre-
endidos são efetivamente exercitados, através de 
atividades desenvolvidas no Núcleo de Prática 
Jurídica - NPJ, sobretudo, através dos estágios 
realizados, tanto no Escritório de Assistência 
Jurídica - EAJUR, como também no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
no qual se prioriza a conciliação e a mediação 
como forma alternativa de solução de conflitos.

Somos parceiros na realização desse sonho, 
oferecendo cursos e serviços acessíveis e de quali-
dade, contribuindo para o crescimento da nossa 
cidade e do nosso país.

Parabéns aos dirigentes, professores, funcio-
nários e alunos do CESUC pelos seus 30 anos de 
existência!
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O curso de Engenharia Civil é um sonho de mais de 30 anos. 
Desde o início do CESUC, lutávamos por este curso.

Coordenador:
Prof. Eng. Transvaldo Jerônimo da Silva

E-mail: eng.civil@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade José 
do Rosário Vellano - UNIFENAS (1984) e Especialização Gestão 
de Recursos Humanos pela Faculdade Anhanguera de Ciên-
cias Humanas - FACH. Atua na área acadêmica na Faculdade 
CESUC desde 1985, ocupando os cargos de diretoria, coor-
denações, docente e, atualmente, Coordenador do Curso de 
Engenharia Civil e Diretor de Patrimônio da Instituição.

Engenharia Civil
Um sonho realizado

As famílias da região precisavam mandar seus 
filhos para as capitais, para realizarem o desejo de se 
tornarem engenheiro civil. Lutamos estes anos todos 
para que tivéssemos o curso aqui, e com muita garra 
e determinação conseguimos realizar o grande sonho.

O curso começou no primeiro semestre de 2015, 
com uma grande procura. Temos 120 vagas anuais. 
Contamos com uma equipe de professores qualificados, 
mestres e doutores, que ministram as aulas.

Nossos alunos já estão estagiando nas obras da 
região e a nossa satisfação é ver o reconhecimento do 
curso de Engenharia Civil e os alunos voltados para a 
prática do exercício da profissão de Engenheiro Civil.

Como coordenador do curso, sinto-me orgulhoso, 
honrado e feliz em ver o grande sonho realizado, sua 
ascensão e ainda fazer parte dos 30 anos da história 
do CESUC.

O Curso
O engenheiro civil é o profissional 
responsável pelo planejamento, 
projeto, construção e manutenção 
de obras civis, entre as quais po-
de-se citar a construção de edifi-
cações, de pontes, de passarelas 
e viadutos, de portos e aeropor-
tos, de rodovias, de barragens e 
dos sistemas de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário. É 
um profissional treinado para solu-
cionar problemas e para encontrar 
soluções que proporcionem bem-
-estar, segurança, funcionalidade e 
economia para a sociedade. Os cur-
sos de engenharia civil fornecem, 
ainda, um forte embasamento físi-
co-lógico-matemático ao profissio-
nal, ajudando, assim, a atuar com 
desenvoltura em vários setores da 
atividade humana, além daqueles 
que compõem seu núcleo comum 
de estudos.

A construção de uma 
nação se faz com 
trabalho e a garra de 
seu povo.
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Gerenciar, inovar e otimizar para atender as
demandas da sociedade

Engenharia de Produção
Um curso para otimizar processos

Cheguei ao CESUC em 2011 como professora 
do curso de Administração. Já em 2012 assumi uma 
grande responsabilidade de coordenar o novo curso de 
Engenharia de Produção criado pela faculdade. Falar do 
CESUC é falar sobre crescimento e maturidade, pois foi 
nesta instituição que conheci os valores e princípios da 
educação. Ao longo desses anos de vivência e convivência 
tive e tenho a oportunidade de estar constantemente em 
crescimento profissional e pessoal. Durante este tempo, 
enfrento diariamente desafios de todos os tamanhos e 
natureza, e com o apoio da equipe consigo superá-los 
com muita sabedoria e tranquilidade. Viver no CESUC 
é uma experiência única, pois a todo momento ensino 
e aprendo conteúdos profissionais e relacionamento 
humano. Posso afirmar com segurança que o CESUC é 
a extensão de minha casa e, conviver diariamente com os 
professores, colaboradores e alunos me torna uma pessoa 
mais sensível e preocupada com o crescimento da socie-
dade a qual eu convivo. Os desafios são enormes, assim 
como as oportunidades, mas juntos conseguimos fazer 
um CESUC cada dia melhor. Por isso sou imensamente 
grata ao CESUC por poder fazer parte desta história e, 
neste momento, comemorar juntamente com a equipe, 
os seus 30 anos de grandes conquistas. Sucesso a todos!

O Curso

Coordenadora:

Profª. Ms. Mara Rúbia da Silva Miranda

E-mail: ep@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Graduada em Engenharia de Produção, possui Mestrado em 
Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia 
- UFU (2011). Área: Desenvolvimento de Processos Químicos, 
dissertação sobre energia de biomassa.  Na área de Engenha-
ria de Produção trabalhou com arranjo físico e layout, logística, 
planejamento e controle da produção, estudo de tempos e mé-
todos e qualidade do produto. Atualmente é professora do cur-
so de Administração e coordenadora do curso de Engenharia 
de Produção da faculdade CESUC, em Catalão-GO.

O curso de Engenharia de Produção 

do CESUC tem por objetivo formar pro-

fissionais que tenham capacidade de 

solucionar problemas de engenharia, 

otimizar processos e reduzir custos. A 

formação de um indivíduo capaz de atu-

ar com ética na sociedade e a sua pre-

paração para assumir cargos de enge-

nharia e gerência fazem parte das dez 

subáreas da Engenharia de Produção 

do CESUC: Gestão da Produção; Ges-

tão da Qualidade; Gestão Econômica; 

Ergonomia e Segurança do Trabalho; 

Gestão do Produto; Pesquisa Operacio-

nal; Gestão Estratégica e Organizacio-

nal; Gestão do Conhecimento Organiza-

cional; Gestão Ambiental; Educação em 

Engenharia de Produção.
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Empatia, humanização e respeito, ingredientes indispensáveis na formação do
Fisioterapeuta na busca do bem-estar físico, psíquico e social dos pacientes.

Fisioterapia
Mãos que movem a vida!

A trajetória do Curso de Fisioterapia do CESUC, 
começou em meados de 2006, quando procurei o 
Prof. Paulo com a ideia de montarmos este curso 
em Catalão.

Na ocasião, fui recebido pelo Prof. Paulo em 
sua sala, que ficava entre os antigos blocos A e B. 
Quando contei a ele meu plano de criarmos este 
curso, ele me contou uma história emocionante que 
eu nunca esqueci, sobre a forma como ele acom-
panhou o seu pai em um tratamento de saúde no 
sul do país e, principalmente, da atuação de um 
Fisioterapeuta que tratou seu pai com amor, profis-
sionalismo e humanidade.

A qualidade de vida oferecida e vivenciada pela 
Fisioterapia encantou o Prof. Paulo, que antecipou os 
planos da abertura do curso. O projeto foi elabora-
do, os laboratórios construídos e, enfim, a visita do 
MEC que prontamente autorizou o funcionamento 
do Curso de Fisioterapia da Faculdade CESUC.

Em 2007 ingressou a primeira turma e novos 

desafios foram surgindo e, ao mesmo tempo, sendo 
vencidos. Construímos a Clínica Escola onde os 
alunos do último período, agora estagiários colo-
cavam em prática tudo o que haviam aprendido 
ao longo do curso e, em 2010, formamos a Turma 
“Humberto de Sousa Fontoura”, a primeira turma 
de Fisioterapia do CESUC.

O curso continua hoje com o mesmo propó-
sito, formar profissionais qualificados e ao mesmo 
tempo, apaixonados pelo que fazem e dedicados 
em servir bem o outro.

A Clínica Escola, em sua missão de respon-
sabilidade social, realiza aproximadamente 9 mil 
procedimentos por ano, totalmente gratuitos, sendo 
reconhecida pela sua qualidade e eficiência nos 
tratamentos prestados.

Possuímos um quadro docente qualificado e 
dedicado, inclusive com egressos da casa que, após 
se formarem e especializarem, retornaram agora 
como docentes e supervisores de estágio.

O Curso

Coordenador:
Prof. Dr. Humberto de Sousa Fontoura

E-mail: fisioterapia@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Graduado em Fisioterapia pelo Centro Universitário do Triân-
gulo - UNITRI (2000), Graduando em Teologia pela Faculdade 
Batista do Paraná - FABAPAR, Especialista em Acupuntura pelo 
IMES (2001), Mestre em Educação Física pela Universidade 
Católica de Brasília – UCB-DF (2003), Doutor em Ciências da 
Saúde pela Universidade de Brasília - UnB (2007) e cursou Pós 
Doutorado na área de Química pela Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG (2012). Atualmente é professor e coorde-
nador do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Ensino Supe-
rior de Catalão - Faculdade CESUC em Catalão, GO, professor 
adjunto da Universidade Estadual de Goiás - UEG, Membro da 
Comissão Assessora da Área de Fisioterapia do ENADE – INEP/
MEC, editor e parecerista de várias revistas científicas

O curso de Fisioterapia do CESUC forma profissionais aptos a avaliar, prescrever, executar e finalizar os objetivos 
terapêuticos propostos, fundamentais à saúde físico-funcional dos indivíduos, sempre com filosofia profissional voltada 
para a atenção primária da saúde. Para atingir seus objetivos profissionais, os alunos contam com amplo acervo bi-
bliográfico, modernos laboratórios e professores experientes nas diversas áreas do conhecimento da saúde humana.
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Logística
Catalano de coração, iniciei minha jorna-

da nesta cidade em 19 de Dezembro de 2006, 
por ocasião da aprovação em concurso público, 
(professor substituto em nível de graduação). 
Desde então, atuo continuamente, ministrando 
aulas, cursos e palestras na área de Tecnologia de 
Informação (TI). Com especialização e mestrado 
obtidos nesta cidade, minha atualização profis-
sional tem sido contínua, de modo a oferecer aos 
alunos maior respaldo e, assim, contribuir com a 
formação profissional de que necessitam.

Meu primeiro contato com o CESUC ocor-
reu em 31 de maio de 2007, quando por convite 
do prof. Lacordaire Pimenta Cury, (ex-coorde-
nador dos cursos de Sistemas para Internet e 
Sistemas de Informação), ministrei uma palestra 
sobre “VOIP – Voz Sobre IP” na IX Semana de 
Informática. Fiquei surpreso com a acolhida e com 
a infraestrutura do CESUC, desde este momento.

Em 28 de abril de 2012, fui convidado 
a compor a grade de docentes dos cursos de 
Sistemas para Internet e Sistemas de Informação. 
Percebi a oportunidade ímpar que os discentes 
destes cursos têm em aprender, com professores 
capacitados, profissionalmente bem sucedidos, 
aliados a uma infraestrutura que pouquíssimas 

instituições de ensino têm a oferecer.
Assumi a coordenação destes cursos em 

agosto de 2014, e desde então, procuro oferecer 
todos os recursos necessários ao melhor apren-
dizado de nossos discentes. O resultado não me 
deixa mentir. Nos últimos dois anos, cem por 
cento de nossos formandos concluíram sua gradu-
ação já empregados.

Em janeiro de 2015, realizamos o primeiro 
vestibular para o curso de Tecnólogo em Logística. 
Como coordenador deste curso desde a sua 
concepção, me senti realizado, quando publicado 
a portaria do MEC autorizando seu início.

Com a criação de mais um curso, somado aos 
já existentes, acompanho com orgulho o cresci-
mento da faculdade, sempre comprometida com a 
excelência do ensino, contribuído com a formação 
de grandes profissionais.

Parabenizo a Direção do CESUC pela pujan-
ça na condução destes 30 anos de Instituição, 
formando profissionais e, principalmente, cida-
dãos.

Aos demais profissionais do CESUC, com 
quem tenho o prazer de trabalhar, minha grati-
dão. Coloco-me à disposição no auxílio sempre 
que necessário!

Coordenador:
Prof. Ms. Luiz Fernando Elias Martinez

E-mail: si@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Graduado em Bacharelado em Ciências da Computação 
pela Universidade Federal de São Carlos (2003). Especia-
lista pela Universidade Federal Goiás (UFG) em Segurança 
da Informação (2011). Mestre em Gestão Organizacional 
pela (UFG) 2013/2014. Foi gerente do Centro de Recursos 
Computacionais (CERCOMP) da Universidade Federal de 
Goiás Campus de Catalão, entre 2008 e 2013. Tutor à dis-
tância do curso de Bacharelado em Administração Pública 
pela UFG desde 2013. Membro do Conselho de Tecnolo-
gia da Informação do Estado de Goiás.

Sistemas de informação transformando a tecnologia de Catalão

Sistemas de Informação
Tecnologia e evolução

O curso de Logística tem por objetivo formar profissionais 
empreendedores capazes de utilizar: métodos e tecno-
logias e inovações da área de logística, visando atender 
às demandas do mercado em diversas áreas de negócio, 
buscando a excelência através da compreensão dos im-
pactos gerados pelas novas tecnologias.
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Psicologia
Todo dia em todos os lugares

Coordenadora:
Profª. Ms. Renata Limongi França Coelho Silva

E-mail: psicologia@cesuc.br

Currículo Acadêmico:
Possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de 
Goiás (2003), especialização em Psicologia pela Universidade 
Católica de Goiás (2006), graduação em Pedagogia pela PUC, 
Goiás (2008) e mestrado em Psicologia pela PUC, Goiás (2009), 
doutoranda em Psicologia pela PUC, Goiás. Atualmente é coor-
denadora do curso de Psicologia e professora na Faculdade de 
Ensino Superior de Catalão (CESUC); psicóloga contratada na 
prefeitura de Catalão. Tem experiência na área de Psicologia, 
com ênfase em Psicologia Clínica, Psicologia Jurídica e Re-
cursos Humanos, produzindo trabalhos envolvendo processos 
educacionais.

O Centro de Ensino Superior de Catalão é considerado uma 
grande Instituição. Mesmo antes de morar em Catalão, já ouvia falar 
do compromisso da faculdade com o ensino, além da importante 
trajetória na região, proporcionando conhecimento, inclusive para 
as cidades vizinhas.

Em 2010 me mudei para Catalão e, tão logo cheguei na cidade, 
comecei a trabalhar aqui. Em um primeiro momento, como profes-
sora nos cursos de Administração e Direito, em pouco tempo, 
já estava ministrando aulas nos cursos de Ciências Contábeis e 
Sistemas de Informação.

Aproximadamente dois anos depois, recebi o convite para 
participar do projeto para implementação do curso de Psicologia, 
o que me deixou lisonjeada e muito feliz, por entender que esse 
convite seria o reconhecimento do trabalho desenvolvido no CESUC.

No final de 2013, recebi a notícia, através do Prof. Paulo, 
que havia saído a portaria de autorização do curso e, o primeiro 
vestibular seria realizado. Atualmente estou a frente da coorde-
nação do curso, traçando estratégias e criando possibilidades aos 
alunos, que procuram a IES por reconhecer sua proposta: ENSINO 
COM QUALIDADE.

O projeto do curso foi construído dentro da concepção da 
Instituição, primando por um ensino de qualidade e visando permitir 
que o aluno tenha acesso, tanto com a teoria, quanto com a práti-
ca. A matriz curricular é composta por disciplinas essenciais ao 
conhecimento psicológico, além de abranger campos de atuações 
novos na Psicologia e estágios distribuídos ao longo do curso.

É uma grande honra estar a frente de um curso que me 
encanta, na qual me dedico buscando me aprimorar e traçando 
estratégias, que favoreçam o nosso aluno para que, realmente, 
façam diferença no mercado de trabalho.

O Curso
O Curso de Psicologia da Faculdade 
CESUC oferece ao estudante uma for-
mação generalista, que contempla os 
principais enfoques teórico-metodoló-
gicos da Psicologia contemporânea. 
Para tanto, propicia ao graduando 
o acesso e discussão sobre conhe-
cimentos básicos e específicos do 
campo da Psicologia, como ciência e 
profissão. Dessa forma, busca formar 
profissionais capazes de integrar te-
oria, prática e realidade social, como 
aspectos importantes na construção 
do conhecimento e na atuação pro-
fissional. Isso implica oferecer, desde 
cedo no curso, disciplinas que contem-
plem uma boa fundamentação teórica, 
mas que incluam também, conteúdos 
e experiências práticas, oferecendo 
ao aluno a possibilidade para realizar 
trabalhos de campo, pesquisas, vivên-
cias relacionadas ao conteúdo estuda-
do, dentre outras.

O curso de Psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, 
possibilitando descobertas sobre o Ser Humano e suas relações.



Parabéns CESUC
pelos 30 anos, transformando

sonhos em realidade.

Rua Prof. Paulo Lima, 100
Bairro Santa Cruz - Catalão - Goiás 

Fone: (64) 3441-6200
www.cesuc.br


