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RÚSSIA EXPERIENCE
Professor Paulo Lima integra delegação internacional composta por 

reitores e diretores de universidades brasileiras.

A convite da Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino Superior 
ABMES, o diretor da Faculdade CESUC, 
Prof. Paulo Antônio Lima integrou de-
legação internacional, composta por 
reitores e diretores de Universidades 
Brasileiras em missão de visita e realiza-
ção de convênios, com universidades 

A Empresa Júnior do Curso de Adminis-
tração foi concebida para realizar serviços de 
consultoria empresarial, desenvolvendo o perfil 
empreendedor dos alunos do Curso, bem como 
o aprimoramento pessoal e humano, através do 
engajamento numa organização, sem fins lucrati-
vos, que se preocupa com o desenvolvimento do 
comércio da cidade de Catalão e Região.

  A Empresa Júnior possui um conceito 
inovador organizado para apoiar, atuar e fomen-
tar a prática de negócios empresariais e sociais, 

de acordo com o código de ética da profissão. O 
atendimento está sendo oferecido em uma sala 
no bloco J, do CESUC, destinada a receber e aten-
der os empresários e pessoas interessadas nos 
serviços prestados, com horário de atendimento 
das 13h às 18h, nas áreas de Recursos Humanos 
(Divulgação e Acompanhamento de Vagas de 
Emprego e Estágio e Consultoria para Currículos). 
Assessoria Empresarial (Elaboração do Plano de 
Negócios e Consultoria Empresarial para Áreas de 
Marketing e Atendimento ao Cliente).

CESUC IMPLANTA EMPRESA JÚNIOR PARA O
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

da Rússia. A delegação visitou e man-
teve contato com cerca de 10 univer-
sidades, nas cidades de Moscou e São 
Petersburgo na Rússia. Para Paulo Lima 
a visita foi muito importante, pois abre 
futuras oportunidades para intercâmbio 
acadêmico internacional de alunos e 
professores, interessados em cursar par-

te de seus estudos na Rússia. A delega-
ção contou também com a presença do 
Deputado Federal Caio Nárcio, que presi-
de atualmente a Comissão de Educação 
do parlamento brasileiro. A delegação 
visitou na ocasião, a embaixada brasi-
leira, sendo recebida pelo embaixador 
Antônio Espínola Salgado.
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Investimento

Palavra da
Direção

Mensagem 
da diretoria

O nosso jornal Comu-
nicação, lança mais uma 
edição que vem repleta 
de realizações do CESUC, 
e em todas elas é você 
aluno(a), o foco da aten-
ção e interesse desta Fa-
culdade.

Abrindo o jornal, em 
sua folha de rosto, vemos 
estampada uma foto da 
delegação de diretores 
que visitou a Rússia, co-
nheceu suas universida-
des, estabeleceu relações 
com os mesmos, com vis-
tas a criar no futuro um in-
tercâmbio favorecendo os 
alunos e professores nessa 
troca de culturas.

Na sequência, fala-se 
da Empresa Júnior, que 
vem realizando brilhan-
temente seu papel com o 
mundo empresarial.

Nesta busca de inova-
ções e crescimento, des-
filam projetos arrojados 
apresentados na Semana 
do Contabilista, na inau-
guração dos novos espa-
ços: Sala de Metodologias 
Ativas e Auditório, ambos 
a serviço da educação, 
buscando enriquecer a 
aprendizagem nas várias 
faces da mesma. Coorde-
nadores inovando, como é 
o caso do coordenador do 
Curso de Direito, indo lon-
ge ampliar conhecimen-
tos e enriquecer experiên-
cias. Nossa louvação com 
o Oscar 2017 para os dedi-
cados funcionários André 
Luís Mázaro (Secretário 
Geral) e Alexandro Pereira 
dos Santos (Supervisor de 
RH).

A responsabilidade so-
cial do CESUC, só é possí-
vel graças a você aluno (a).

Treinamento de fun-
cionários, palestras varia-
das, falas jovens como vo-
cês, trazendo informação 
de Trader, bolsa de valores.

Este é o CESUC, cres-
cendo com a gente.

Profa. Maria Eleonora
Diretora Geral

IX SEMANA DE CONTABILIDADE

A Faculdade realizou a 
IX Semana de Contabilidade. O 
evento foi planejado pela coor-
denação do curso, professores e 
pelos representantes dos alunos. 
A palestra magna de abertura 
foi com o renomado palestrante 
Edgar Madruga, que falou sobre 
o Empreendedorismo Tributário. 
Logo após, foi oferecido um 
coffee break aos presentes. No 
segundo dia, a comunidade 
acadêmica e convidados assisti-
ram uma Palestra do Controller 
da empresa John Deere, Cléo 
Dutra, que discorreu com muita 

mestria sobre o tema: “Contador 
a mudança está em você”. 
Na mesma noite, o Professor 
Júlio Pascoal discorreu sobre 
Benefícios Fiscais no Processo de 
Desenvolvimento Econômico 
de Goiás. No terceiro dia, os 
alunos assistiram aos minicur-
sos: “principais mudanças na 
reforma trabalhista”, conduzido 
com brilhantismo pelo Professor 
Guilherme Aires e, “mudanças 
contábeis para 2018”, onde fo-
ram tratados assuntos sobre 
(sped/impostos/Legislação) 
apresentados pelos Professores 

Divino Rafael e Jefferson 
Antônio, todos conduzidos com 
muito brilhantismo. Logo após, 
houve uma apresentação do 
cantor Leandro Maia, no centro 
de convivência, da Faculdade. 
O encerramento foi em grande 
estilo. Recebemos o ex-presi-
dente do Conselho Regional 
de Contabilidade, Contador 
Elione Cipriano, o Contador e 
Advogado, Dr. João Carlos Rafael, 
o auditor da Receita Federal 
Contador Humberto Matsuda, 
a Conselheira do CRC/GO e o 
Vereador de Goiânia Emilson 

Pereira. Os convidados pales-
trantes abordaram diversos as-
suntos tais como: solidariedade 
dos contadores nos processos 
fiscais, contrato de trabalho  e 
remuneração do profissional de 
contabilidade e planejamento 
tributário. Durante os intervalos 
das palestras foram realizados 
diversos sorteios de brindes, aos 
presentes. Parabéns ao CESUC, 
professores, alunos e convida-
dos e de forma especial ao co-
ordenador do curso, Professor 
Eurípedes Bastos pela realização 
da IX Semana de Contabilidade.

 No dia 24 de novembro 
de 2017, professores do CESUC 
recebem sala de aula apropriada 
para ministrar aulas com as téc-
nicas de Metodologias Ativas e 
mais um belo auditório localiza-
do no Bloco J.

A sala de Metodologias 
Ativas tem como objetivo pro-
piciar suporte ao processo de 
ensino aprendizagem, através da 
formação docente da aprendiza-
gem ativa e da eficácia de cada 
curso.

A sala foi idealizada pela 
Prof.ª Maria Eleonora de Oliveira 
Scalia, Diretora Geral da Faculda-
de, que para homenageá-la, rece-
beu seu nome, na inauguração.

A estrutura física da sala 
possui um design moderno, 
prático, adequado ao novo mo-
delo de ensino, sala ampla com 
10 mesas reversíveis, 80 cadeiras 

Sala inovativa e auditório 
são inaugurados

giratórias, armários, 2 projetores, 
2 telas de projeção automáticas, 
flips charts, 1 suporte para painel, 
aparelho de som móvel, caixa 
amplificada, receiver, além de ser 
toda climatizada, com ilumina-
ção de Led, tomadas para uso de 
tabletes ou computadores.

 O novo auditório tem ca-
pacidade para 200 lugares, clima-
tizado, com equipamento áudio 
visual de última geração, que 
vem agregar aos outros auditó-
rios que a Faculdade já possui, 
possibilitando mais um espaço 
para o desenvolvimento de pa-
lestras, eventos culturais e outros. 

Na inauguração contou-
-se com a presença de autori-
dades de vários segmentos da 
sociedade catalana, que muito 
honrou a Instituição e foi ofereci-
do na ocasião um delicioso café 
da manhã.

Em complemento à disci-
plina Empreendedorismo, ofe-
recida nos cursos de Adminis-
tração e Ciências Contábeis, foi 
apresentado o estudo de caso 
da empresa Vó Lella, de comér-
cio de biscoitos de goma de 
Catalão. A palestrante foi Laíse 
Campos, ex-aluna do Curso de 
Administração do CESUC, espe-
cialista em recursos humanos, 
com experiência de 15 anos na 
área de humanas, e que mudou 
totalmente o seu portfólio e 
tornou-se uma empresária. Foi 
apresentada a trajetória pesso-

“Empreendedorismo, o 
caso da empresa Vó Lella”

al e profissional da palestrante, 
até o momento em que ela se 
tornou empresária, abordando 
o plano de negócio elaborado 
para sua empresa, bem como, 
o estudo de mercado e as prin-
cipais dificuldades enfrentadas 
para abertura e comercialização 
dos seus produtos. 

Ao final, os alunos fize-
ram seus questionamentos à 
palestrante, que vieram con-
tribuir muito para a aplicação 
dos conhecimentos teóricos, 
que são apresentados em sala 
de aula.

Você sabia!
Que a Clínica Escola fornece 
atendimento fisioterápico e 
psicológico à comunidade, 

gratuitamente?
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Aconteceu

O Oscar vai para...

Lançamento de Livros

André Luís Mázaro (Secretário Geral) e Alexandro Pereira dos Santos (Supervisor do RH) 
e toda sua equipe. Conhecer a riqueza de detalhes que são trabalhados dentro de uma Se-
cretaria é, sem dúvida, surpreendente. Ali se planeja, organiza, supervisiona e controla a vida 
acadêmica de cada um dos alunos, dos professores e colaboradores do CESUC. É um setor 
indispensável numa Instituição.

Profissionais capacitados, atenciosos, alegres, éticos e receptivos formam uma equipe 
parceira, que compartilham os mesmos ideais. O prêmio, portanto, vai para todos vocês.

Parabéns!

Com carinho e honra, o 
CESUC fez o lançamento dos livros 
dos professores desta Instituição.

Todos sabem da impor-
tância da leitura. Ela é funda-
mental para o desenvolvimento 
intelectual e para a construção 
do conhecimento, pois modifi-
ca, transforma, amplia a visão de 
mundo, proporciona a descober-
ta da realidade, das ideias, das pa-
lavras, levando o leitor até a sua 
plenitude humana.

É pela leitura que se nasce 
para a vida intelectual. É após a lei-
tura que se aprende a arte de es-
crever, que torna o indivíduo mais 
crítico e observador. Conforme foi 
dito por Albalat:  “A leitura é a mais 
bela e nobre das paixões, nutre a 

Coordenador do Curso de 
Direito visita as universidades 

Harvard e Nova York para 
conhecer programas 

acadêmicos 

O coordenador do Cur-
so de Direito do CESUC, prof. 
Rodrigo Diniz Cury, esteve nos 
Estados Unidos, em Cambridge 
(Massachussetts) e Nova York 
(Nova York), com a finalidade 
de conhecer os programas 
“Problem Solving Workshop”, 
da Faculdade de Direito de 
Harvard, e o “Lawyering Pro-
gram”, da Faculdade de Direito 
da Universidade de Nova York 
(NYU).

Em linhas gerais, esses 
programas, ambos implanta-
dos no primeiro ano do currí-
culo regular, objetivam estabe-

lecer uma ponte entre o estu-
do teórico e o desenvolvimen-
to das habilidades necessárias 
para o exercício das diferentes 
profissões jurídicas.  

Na “Harvard Law Scho-
ol”, o prof. Rodrigo Diniz Cury 
foi recebido pelo professor 
Joseph William Singer, um 
dos idealizadores do “Problem 
Solving Workshop”. Já na “NYU 
Schoolof Law”, as professoras 
Lauren R. Roth e Krista Minteer-
-Baysal, diretoras associadas do 
“Lawyering Program”, apresen-
taram o programa para o co-
ordenador do Curso de Direito.

Com o objetivo de pro-
mover o intercâmbio de ideias 
entre professores, alunos e 
convidados, priorizando temas 
relacionados à atualidade local, 
nacional e internacional, o Curso 
de Direito do Centro de Ensino 
Superior de Catalão (CESUC), 
desenvolveu o projeto “PAPO 

Curso de Direito realiza primeira 
edição do projeto “PAPO LEGAL: com 

DIREITO ao café”

O Programa de 
Aperfeiçoamento Docente – 
PAD -  no seu XXII módulo foi 
realizado nos dias 24,25 e 26 de 
janeiro de 2018, abordando o 
Tema: “Inovação: O saber com-
partilhado no Ensino Superior”.

O fazer docente nos dias 
atuais exige conhecimento mais 
abrangente para acompanhar 
as mudanças de um ensino 
conservador para um ensino 
inovador, com práticas pedagó-
gicas atuantes e o aluno mais 
parceiro, mais participativo no 
processo ensino aprendizagem. 
A Faculdade vem desenvolven-
do já algum tempo, um trabalho 
com os professores, capacitan-
do-os cada vez mais à prática 
docente e o foco continua volta-
do para os estudos das práticas e 
das Metodologias Ativas.

Junto a esta Programação 

CESUC, INOVANDO SEMPRE

de Aperfeiçoamento Docente, 
os professores receberam orien-
tações sobre “Primeiros Socorros 
em Sala de Aula”, procedimentos 
básicos para atender os alunos 
diante de alguma eventualida-
de até a chegada do socorro.  
A palestra foi ministrada pelo 
Tenente Aurélio Martins Rosa 
e pelo cabo Leonardo Alves do 
10º Batalhão de Bombeiros de 

Catalão.
A Diretora Geral prof.ª 

Maria Eleonora de Oliveira Scalia 
e a Coordenadora Pedagógica 
Teresa Regina Araújo abordaram 
novas instruções sobre o Plano 
de Curso e Plano de Aula.

Encerrando a semana do 
PAD foi oferecido um jantar de 
boas-vindas, a todos os inte-
grantes do CESUC.

LEGAL: com DIREITO ao café”. A 
primeira edição ocorreu no dia 
21 de março de 2018.

Devido a grande deman-
da de interessados, o evento 
aconteceu no palco do Auditó-
rio para melhor acolher os par-
ticipantes. Sentados em círculo, 
de maneira informal, os presen-

tes puderam trocar informações 
e experiências, bem como expor 
dúvidas e posicionamentos.

O tema dessa primeira 
edição foi “Reflexões a partir do 
caso ‘Helton Antônio Rita’: atu-
ação policial do Estado, cultura 
da transgressão, redes sociais e 
responsabilidade civil”.

Durante o evento, que 
aconteceu entre 18h e 19h, o 
Curso de Direito ofereceu um 
café da tarde para todos, contri-
buindo para a construção de um 
típico ambiente de “bate-papo 
LEGAL”.

O projeto “PAPO LEGAL: 
com DIREITO ao café” prevê a re-
alização de uma edição mensal, 
no mínimo, informou na oportu-
nidade, o coordenador do Curso 
de Direito, professor Rodrigo Di-
niz Cury.

alma como o pão nutre o corpo”.
Assim sendo, todos devem 

desenvolver uma “cultura de lei-
tura” para serem formadores de 
opinião em todo ambiente social 
e democrático que estiverem.

A faculdade cumpri-
menta os professores Gustavo 
Alberto Silva Coutinho, Renata 
Limongi França Coelho Silva, 
Graciele Cristina Silva, Jackeliny 
Dias da Silva, Simone Hilário da 
Silva Brasileiro, Camilla Carneiro 
Silva Queija, Ismael Ferreira 
Rosa, os professores do Curso de 
Psicologia e demais docentes e 
os alunos da Instituição, que par-
ticiparam com os autores dos li-
vros lançados.

Parabéns!

DESTAQUES

Prof. André

Prof. Alexandro
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Responsabilidade Social
Doar é um Ato de Amor

Quando se entende que 
a solidariedade não é carida-
de, as pessoas despertam para 
valores como amor, paz, liber-
dade, harmonia entre as dife-
renças, e mais que isso, com-
preendem o que é RESPEITO.

É com esse espírito soli-
dário, que a Faculdade desen-
volve os projetos de doação 
de sangue, “Doar sangue é 

Reforma Trabalhista e os 
reflexos para as IES

Formandos de 2017

O coordenador do curso 
de Direito, Prof. Rodrigo Diniz 
Cury e o Supervisor de Recursos 
Humanos, Alexandro Pereira dos 
Santos participaram em Brasília 
do Seminário sobre a “Reforma 
trabalhista e os reflexos para as 
IES brasileiras”. O evento ocorreu 

Somos feitos de so-
nhos... Embalados por esses 
sonhos, os alunos dos cursos 
de Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Engenha-
ria de Produção, Fisioterapia 
e Sistemas de Informação, 

na sede da Associação Brasileira 
das Mantenedoras de Educação 
Superior – ABMES, e contou com 
palestras e debates de diretores 
e profissionais de diferentes 
partes do país para tratar das 
inovações e novas regras sobre 
a nova lei.

receberam das mãos de seus 
coordenadores seus diplomas 
de bacharéis.

A instituição cumpri-
menta a todos os formandos 
desejando-lhes uma carreira 
promissora.

No dia 19/03/2018, a res-
ponsável pelo Setor de Diplo-
mas da Faculdade CESUC, Rú-
bia Carla Rosa e a colaboradora 
Bruna Alves Soares participa-
ram de um treinamento sobre 
registro de Diplomas realizado 
pela Coordenação de Registro 
de Diplomas (CRD), do Centro 
de Gestão Acadêmica (CGA), 
da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), em Goiânia. Ten-
do por objetivo orientar sobre 

Treinamento de Registro de Diplomas
a confecção de documentos 
como histórico escolar e di-
ploma, e os procedimentos de 
instrução, organização e confe-
rência de dados dos processos 
de diplomas, visando o aper-
feiçoamento e a qualidade do 
serviço prestado com maior 
eficiência e agilidade.

Parabéns Rúbia e Bruna, 
esse treinamento enriquecerá 
ainda mais o trabalho da se-
cretaria!

compartilhar vida”, que ocorre 
duas vezes ao ano, sempre em 
parceria com o Hemocentro 
de Catalão, com o objetivo 
de manter abastecido o es-
toque de sangue da cidade e 
região e de doação de alimen-
tos, mostrando a importância 
de dividir o que se tem com 
quem tem menos ainda. Os 
alimentos arrecadados desta 

vez, foram destinados à As-
sociação de Catalão Contra o 
Câncer (ACCC).

A Instituição agradece 
a todos os participantes, em 
especial aos acadêmicos, que 
conscientes da importância 
dessas campanhas atendem 
ao convite e reconhecem sua 
responsabilidade no meio so-
cial.

Homenagem 
Póstuma “Parece um sonho que ele tenha morrido!”

Diziam todos... Sua viva imagem
Tinha carne!... E ouvia-se, na aragem,
Passar o frêmito do seu sorriso...

E era como se ele houvesse partido
E logo fosse regressar da viagem...
Até que em nosso coração dorido
A dor cravava o seu punhal selvagem!

Mas tua imagem, nosso amor, é agora
Menos dos olhos, mais do coração.
Nossa saudade te sorri: não chora...

Mais perto estás de Deus, como um anjo querido.
E ao relembrar-te a gente diz, então:
“Parece um sonho que ele tenha vivido!”

(Mário Quintana)
“Mesmo assim morremos de saudades de você”.

Parece um Sonho...

Trader
Com auditório lotado, 

o Trader Paulo Lima ministrou 
a palestra “A Bolsa de Valores 
pode ser pra Você” e chamou 
atenção para a nossa cultura 
de investimentos no Brasil.

A Bolsa de Valores 
pode ser para todos

@cesuc.faculdade

CESUC Faculdade Oficial

Curta nossa rede social

Assine nosso canal


