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NOVOS INVESTIMENTOS
Ampliação da Clínica de Fisioterapia e a criação da Clínica de Psicologia

Clínica Escola do CESUC

CLÍNICA ESCOLA DE
FISIOTERAPIA

Clínica de Fisioterapia

A Clínica Escola de Fisioterapia
tem sido referência em atendimento. Foi
criada para aprimorar o conhecimento
dos alunos durante a sua graduação,
com aulas práticas e, no último ano do
curso, no estágio supervisionado, são
ministradas atividades práticas obrigatórias com atendimentos, sempre acompanhadas pelos professores, para a conclusão do curso.
A Clínica tem por missão proporcionar serviços assistênciais de fisioterapia, com equipamentos modernos, à
comunidade de Catalão e região. É reconhecida pela qualidade de seu trabalho,
sendo indicada por grandes profissionais
aos seus pacientes, que necessitam de
cuidados fisioterápicos. A assistência dada
é gratuita sem custo algum à população.

CLÍNICA ESCOLA DE
PSICOLOGIA

Visita dos membros do Conselho de Psicologia

Atualmente, conta com atendimento em Fisioterapia Dermato-Funcional, Fisioterapia Traumato-Ortopédica,
Fisioterapia Neurológica e Fisioterapia
Cardio-Respiratória, os quais são supervisionados por professores competentes,
que buscam constantemente o aperfeiçoamento nas áreas de atuação.
No ano de 2016, a Clínica teve seu
ambiente ampliado, contando com um
ginásio terapêutico mais amplo, áreas
de dermato-funcional e ortopedia, divididas em box, pensando cada vez mais
no bem-estar do paciente, e o trabalho
oferecido é especializado e individual.
Desta forma, a Clínica Escola de
Fisioterapia confere ao curso, um ensino
de excelência aos alunos e um atendimento de ponta aos seus pacientes.

Foi inaugurada no dia 27 de outubro de 2016 a Clínica de Psicologia.
As pessoas presentes tiveram a
oportunidade de conhecer uma obra de
grande relevância para a cidade de Catalão
e região.
O orgulho e o encantamento tomou conta de todos e, à medida que visitavam as dependências da Clínica, a coordenadora do curso, Profa. Renata Limongi explicava como seria o atendimento, a forma
de atuação para ajudar pessoas realmente
necessitadas, uma vez que a assistência
dada é gratuita.

Com esmero, dedicação e espírito
solidário, essa obra social já está sendo executada na Clínica.
No dia 27 de março, o Vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia
(CRP/09), Shouzo Abe, esteve no CESUC,
para proferir a palestra “Sistemas: Conselho
de Psicologia”. Alunos e psicólogos acompanharam no auditório a fala do membro
do conselho sobre as funções e atividades
realizadas pelo mesmo, bem como o papel
do psicólogo e as formas de fiscalização.
Posteriormente, a Clínica Escola do
Curso de Psicologia recebeu a visita dos
membros do conselho. Foi um momento
importante, pois formalizamos a atividade
desenvolvida e discutimos aspectos relevantes a formação do futuro psicólogo. O
espaço físico, bem como a organização
de materiais e registros foram elogiados,
marcando assim, uma parceria de grande
importância entre Conselho e Instituição
de Ensino (IES).

Investimento

Palavra da
Direção

Profa. Maria Eleonora
Diretora Geral

Mensagem
da diretoria
Meus caros alunos (as)!
É muito bom tê-los
aqui conosco. O que seria
da Escola sem o aluno?
Mas não é só o aluno. Aqui,
somos todos nós: alunos,
professores, funcionários,
direção, formando uma
corrente que, diuturnamente, se preocupa em
fazer da Faculdade, um
tempo de crescimento,
um tempo de preparação
para o trabalho consciente, na profissão que você
escolher. Por isso, busca-se
constantemente no cotidiano da Faculdade torná-la cada vez melhor, mais
eficiente, mais atraente
para o jovem pois, afinal
de contas, você escolheu
o CESUC e isto é motivo
de orgulho e satisfação
para a Instituição. Por esta
razão percebe-se o empenho de todos para que
o aluno tenha uma boa
aula, um aprendizado significativo, do qual, você é
o agente, tendo nos mestres os incentivadores e
promotores desse conhecimento e desta postura.
Leia, leia muito, adquira
um vasto conhecimento
teórico, busque a prática,
veja nela oportunidade de
aguçar suas habilidades e
competências e alcançará
a vitória, com uma formação digna, responsável
e competente. Só assim,
você será um agente de
transformação da sociedade, tornando-a mais justa e
fraterna.

A Faculdade continua investindo nas Engenharias
Mais uma vez, o CESUC
mostra que se preocupa com a
qualidade de seus cursos e que
se dedica em levar prática para
os alunos de Engenharia Civil
e Engenharia de Produção. O
curso de Engenharia de Produção adquiriu uma Impressora
3D, de última geração para que
os alunos trabalhem na prática
a engenharia do produto. O
curso já possui laboratórios de
Física, Química, Eletrotécnica,
Metrologia, Eletropneumática,
além dos softwares específicos
das disciplinas da engenharia.
Segundo a coordenadora do
curso, Profa. Mara Miranda, “a
impressora 3D veio para agregar, já que os alunos ficam motivados vendo na prática um
produto, que estava no computador se tornar realidade em
suas mãos e, ali, poder verificar
o que pode ser melhorado”.
Além disso, a Engenharia Civil
agora conta também, com um
mega laboratório de Hidráulica
e um equipamento de ponta

Laboratório de Hidráulica e Fenômenos de Transportes

Laboratório de Resistência dos Materiais

para Resistência dos Materiais.
Para o coordenador
do curso, Prof. Transvaldo
Jerônimo, “estes laboratórios
trarão uma visão totalmente
diferente para o aluno, já

Pós-graduação

que o nosso objetivo como
Instituição é que ele não
apenas tenha a formação
teórica
e
técnica,
mas
também a prática. Só assim,
nosso
futuro
Engenheiro

será capaz de competir no
mercado”. Segundo o CESUC,
os investimentos não param
por aí. O que for preciso
para agregar aos cursos de
Engenharia será realizado.

Alunos do Curso de Administração
visitam a John Deere

Alunos do Curso de Administração

Novas Salas de Pós-graduação

O CEPPG - Centro de
Extensão, Pesquisa e Pós-graduação do CESUC, está com estrutura nova e totalmente mo-

dernizada. As salas são climatizadas, o mobiliário planejado
para permitir a integração entre
professor e o aluno. A estrutura
e os cursos foram modernizados estando alinhados com as
melhores práticas de mercado
e das capitais. Marque uma visita, venha nos conhecer e se
surpreenda.

Pós-graduação é no CESUC!

No último dia 24 de março, os alunos do Curso de Administração de todos os períodos,
acompanhados pelo Professor
Thiago Simões, participaram de
uma Visita Orientada à multinacional John Deere. Nesta visita,
os alunos puderam acompanhar
alguns processos internos, direcionados para a área de administração geral, falando do profissional, habilidades, competências e
exigências segundo os padrões
da empresa, além da oportunidade de poder conhecer sua linha
produtiva.

Durante a visita, os alunos
puderam participar de três palestras, que apresentaram, inicialmente, a estrutura da empresa,
bem como O papel do administrador dentro da JohnDeere,
com o responsável pelo Recursos
Humanos, Lucas Silva.Segurança
do trabalho, com a técnica de segurança, Rafaela Neves e a apresentação do Programa de Estágio, com a colaborada Fernanda
Nunes. De forma geral, todos
puderam conhecer essa grande
empresa e trocaram muitas experiências durante a visita.

Engenharia de Produção: mais um curso reconhecido pelo MEC

Sejam todos muito felizes aqui!
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Numa escala de zero (0) a cinco (5), o curso de Engenharia de Produção recebeu nota quatro (4), do MEC.
Alegria para a família CESUC, mais uma vitória.
A primeira turma já tem sua formatura agendada para o
dia 24 de agosto de 2017.
Parabéns jovens vencedores! Vocês farão história como
os primeiros “Engenheiros de Produção” formados no CESUC.

Aconteceu

2° ENCONTRO ANUAL DE TECNOLOGIA – ENATEC
Aconteceu dos dias 07
a 11 de novembro de 2016, o
ENATEC, organizado pelos cursos de Engenharia de Produção,
Engenharia Civil e Sistemas de
Informação. O evento de abertura aconteceu no auditório do
CESUC, onde foi oferecido um
delicioso coffee break para todos
os alunos participantes. A semana
foi recheada de palestras, minicursos, além de uma exposição de
trabalhos e resumos expandidos, que foram publicados nos
anais do evento. Os três cursos
foram bem representados pelos alunos, com a exposição de
trabalhos interessantes para a
comunidade e para o CESUC.

A Faculdade CESUC
reuniu sua equipe de docentes
para mais uma reflexão sobre a
formação do professor universitário.
Este semestre, o PAD iniciou os estudos nos dias 26 e
27 de janeiro, preparando para
o contexto da prática das “Metodologias Ativas”, novas maneiras de trabalhar o conhecimento em sala de aula, com
métodos inovadores, buscando desenvolver as competências e habilidades dos alunos
nas atividades do ensinar para
o aprender, tornando as aulas
mais dinâmicas e motivadoras, sendo o aluno sujeito ativo
desse processo.
Esta reflexão docente
sobre as Metodologias Ativas
terá continuidade durante
todo o semestre.

Palestra sobre Imposto de Renda
Pessoa Física 2017
O curso de Ciências
Contábeis, realizou dia 22 de
março de 2017, no miniauditório, uma Palestra sobre Imposto de Renda Pessoa Física
- (IRPF), com a Palestrante Dra.
Cecília Santana Evangelista,
da Receita Federal, Catalão. O
evento contou com mais de
100 (cem) alunos, que assistiram atentamente a conferencista, esclarecendo diversas
dúvidas e apresentou com
clareza as novidades da Receita Federal, para o ano de 2017.
O Professor Eurípedes
Bastos Siqueira, coordenador
do curso, explica a importância
da realização de eventos como
este, para capacitar e atualizar
os alunos do curso de contabilidade, haja visto a deman-

da sobre o assunto existente
em nossa região e em todo o
país, nessa época do ano. Serve para mostrar aos discentes a
importância do planejamento
e da organização de todos documentos, que serão utilizados
para a elaboração do imposto
de renda do ano subsequente.

Juiz da Vara Criminal ministra palestra para
alunos no novo miniauditório do Direito

No dia 10 de abril, os alunos matriculados na disciplina
DIREITO PENAL II, do Curso de Direito do CESUC, participaram de
uma palestra ministrada pelo juiz
André Luiz Novaes Miguel, titular

Estratégias
Inovadoras na
sala de aula

da Vara Criminal da Comarca de
Catalão, (GO). O evento, organizado pela professora Talita Neri Caetano de Oliveira, teve como objetivo abordar experiências práticas sobre o sistema prisional, e a

aplicação das espécies de penas
e seus regimes de cumprimento.
O evento foi realizado no
moderno Auditório do Direito, espaço totalmente reformulado no
final do ano passado, que, neste
ano, já recebeu também as palestras ministradas pelo jurista Cristiano Chaves de Farias, professor
e promotor de Justiça na Bahia, e
pelo delegado Fernando Souza
Maciel, responsável pelo Grupo
Especial de Repressão a Narcóticos
(GENARC), da 9ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Catalão (GO).

Primeira turma
contemplada no
Programa de Apoio
Financeiro – PAFi

O CESUC, com a missão
de ensino de qualidade para
aprimorar a formação profissional acadêmica e humanística,
após analisar as necessidades
de estudantes comprovadamente carentes, através do perfil socioeconômico e que tinha
o sonho de um dia cursar uma
graduação, criou-se em 2016
o Programa de Apoio Financeiro – PAFI – com a finalidade
de contribuir para o aprimoramento e a permanência do estudante de graduação. Projeto
esse idealizado pelo supervisor financeiro, Ronnie Marcos
Marciano, sempre atento aos
projetos sociais, que visam
beneficiar os alunos. Hoje, o
programa atende aproximadamente 70 alunos, e tem um

papel muito importante para o
desenvolvimento pedagógico
dos discentes, pois beneficia
com até 100% de isenção do
valor disponibilizado ao aluno,
com desempenho satisfatório, durante todo o curso e no
ENEM. Investir na melhoria do
conhecimento é sinônimo de
melhores profissionais a serviço
da sociedade. Esses alunos que
fazem parte da primeira turma
beneficiada pelo PAFI, também
são esperança de pessoas que
ajudarão a construir um Brasil
melhor, mostrando que o esforço pela busca do conhecimento vale a pena. Parabéns a todos
os alunos do PAFI, ao CESUC e
ao Ronnie por acreditar que
sempre é possível melhorar.

CESUC - CENTRO DE ENSINOSUPERIOR DE CATALÃO
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notícias

Formandos de 2016

Doação de sangue
comemorou 18 anos em 2016
Um projeto para salvar
vidas e renovar esperanças.
Entre os dias 13 a 16
de março deste ano, realizou-se mais um Trote Solidário.
O evento faz parte da programação de recepção dos novos
alunos ingressantes na Instituição. O mesmo ocorreu em
uma Unidade Móvel, colocada
no pátio da Faculdade, (onde
foi inaugurada), sempre com
a parceria do Hemocentro Regional de Catalão.
Essa ação se estendeu
aos demais alunos da comunidade catalana que, sensibilizados participaram da doação. O
evento é de fundamental im-

Formandos de Direito, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação

portância para o aumento do
estoque de sangue, para que
esse precioso recurso não falte
na cidade e região.
Agradecimentos especiais aos alunos do curso de
Fisioterapia pela valiosa ajuda,
aos discentes que participaram
da doação e ao hemocentro
com toda sua equipe.

O gesto de solidariedade
de todos faz parte desta bela
história e do sonho de vida de
tantos pacientes.

Prevenção: O Melhor Remédio

Formandos de Administração, Logística e Fisioterapia

Com belíssima decoração, muita alegria, sorriso de
felicidade espalhado por todo
o auditório, aconteceram as formaturas de 2016.
Noites memoráveis onde

Hemocentro Móvel de Catalão

familiares e amigos se encontraram, felicitando aos formandos
pelo sucesso alcançado.
A Faculdade cumprimenta pais e alunos pela grande
conquista.

Boas-vindas,
queridos alunos!

Outubro Rosa

Palestra - Novembro Azul

O CESUC, juntamente
com o curso de Fisioterapia apoia
e promove a conscientização da
importância do autoexame na
prevenção do câncer de mama
(outubro rosa) e do câncer de
próstata (novembro azul), pois

cuidar da sua saúde é um gesto
de amor à vida.
O câncer de mama e o de
próstata se diagnosticados precocemente, a doença tem 90%
de chance de cura. Adotar um
estilo de vida mais saudável tam-

bém ajuda na prevenção.
Sua saúde está na sua atitude.
Parabéns ao curso de Fisioterapia, a coordenadora Andréia
Borges Macedo, professores e
alunos pela brilhante atuação.

Projeto - Criança Feliz

Com muita alegria e votos de boas-vindas, os alunos
foram recebidos por todos
que fazem parte da Instituição.
Abraços, sorrisos e muitas brincadeiras pelos corredores, mostravam a felicidade de todos.

Não podia faltar a tradicional pipoca e algodão
doce, que foram servidos na
entrada e se estendeu por
toda a noite. Um belo momento de confraternização.
Valeu!

Olhos brilhando... Sorrisos de amor nos lábios... Não há
quem não se sensibilize com tal
cena.
Foi assim que fomos
recebidos pelas crianças, funcionários e a Diretora Histávina
Duarte Pereira, do Centro de
Educação Infantil Professora
Ruth Silva, no Dia da Criança.
O CESUC, para homenageá-las, ofereceu-lhes um saquinho surpresa, recheado de

guloseimas, que com certeza
fez a alegria da garotada.
A participação de todos
foi fundamental para o sucesso
desse projeto.

Agradecemos ao Centro
de Educação Infantil pela acolhida.
O segredo da vitória é fazer tudo com amor.
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