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Aconteceu no CESUC – 
Centro de Ensino Superior de 
Catalão, nos dias 30 e 31 de 
maio, a terceira edição da Expo 
ADM, uma feira que mesclou 
Palestras e Stands de Alunos, 
apresentando seus trabalhos, 
organizado pelo Coordenador 
do Curso de Administração 
Thiago Simões e Professores 
Daniel Neiva, Daniela Santana e 
Ana Paula Diniz.

No primeiro dia do even-
to, contou-se com a palestra “A 
Grande Conexão” proferida por 
Emerson Tokarski.

Logo após, os alunos do 
1º e 2º períodos realizaram uma 
verdadeira feira gastronômica, 
apresentando os produtos que 
eles desenvolveram e distribuí-

3ª EXPO ADM

XI Passeio Ciclístico

O CESUC realizou, no 
dia 11 de maio, um grandioso 
evento, o XI Passeio Ciclístico, 
que contou com a participação 
dos alunos, professores, colabo-
radores e empresas parceiras 
do evento como a MBS Asses-
soria Contábil, Super Bike foi o 
grande diferencial. Sem dúvida 
é o maior Passeio Ciclístico que 

nossa região realiza todos os anos.  
O evento movimenta a econo-
mia na área do ciclismo, vesti-
mentas e assessórios em geral 
em nossa cidade e região, benefi-
ciando também a saúde de 1.520 
participantes, que percorrem os 
7.800 metros com suas bicicle-
tas, pelas principais avenidas da 
cidade. 

Parabéns Catalão!  Uma 
cidade com vocação para o es-
porte e que melhora a qualida-
de de vida de seus habitantes.

Parabéns CESUC! Insti-
tuição que investe na prática 
de hábitos saudáveis para seus 
alunos.

Esporte é saúde, saúde é 
vida.

ram gratuitamente aos visitan-
tes. Entre os projetos desen-
volvidos, foram apresentadas 
variações de panquecas, mu-
çarelas, saladas no pote, saladas 
de fruta, café gourmet, além de 
doces e sobremesas. 

No segundo dia, a pa-
lestra “Novas Tendências do 
Mercado de Trabalho” foi profe-
rida por Flávio Azevedo. Após o 
evento foram apresentados os 
trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos do 6º período. Alimen-
tos como minipizzas doces, 
a bebida creme de milho e o 
espeto de frutas com diversos 
acompanhamentos agradaram 
a todos. A criação da boate 
Carpe Diem, foi instalada ao 
lado do auditório do CESUC e a 

apresentação de um cosmético 
hidratante e esfoliante foram o 
diferencial da noite.

Os projetos foram desen-
volvidos durante quatro meses 
pelos próprios alunos, acompa-

Investimentos
Qualificação de seu corpo docente, ampliação do espaço físico 
com a construção da Clínica de Psicologia, ampliação da Clínica 
Escola de Fisioterapia e de seu acervo bibliográfico, mostra com 
alegria o crescimento da Instituição. A inauguração será em Agos-
to. Aguardem!

CESUC investe em qualificação e infraestrutura

nhados pelos seus professores, 
para serem apresentados ao 
público de estudantes de ad-
ministração e outros cursos. Pa-
rabéns a todos! Foi um grande 
sucesso.
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Palavra da
Direção

O curso de Psicologia da 
faculdade de Ensino Superior 
de Catalão (Cesuc) realizou o I 
Simpósio Perspectivas em Psi-
cologia, nos dias 18 e 19 de fe-
vereiro de 2016, com o objetivo 
de proporcionar novos conhe-
cimentos e debates enriquece-
dores para os alunos.

Na abertura tivemos a 
presença do Espaço de Dança 
Expressart, que engrandeceu o 
evento com apresentações em 

I SIMPÓSIO PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA

Nos dias 18, 19 e 20 de 
maio de 2016, ocorreu no pátio 
do posto JK, a campanha Postu-
ra Saudável realizada pela MGO 
Rodovias. Em poucos minutos 
e praticamente sem sair da es-
trada, os caminhoneiros que 
trafegavam pela BR-050 realiza-
ram gratuitamente, exames de 
colesterol, triglicérides, glicemia, 
aferiram pressão arterial, peso 
e altura. Além disso, receberam 
orientações sobre ergonomia: 
postura corporal correta ao vo-
lante e exercícios preventivos a 
problemas de coluna, comuns 
entre os profissionais do setor, 
além de atendimento fisiotera-
pêutico para dores na coluna e 

Curso de Fisioterapia 
realiza campanha 

“Postura Saudável” em 
parceria com a MGO 

Rodovias

No dia 01 de junho de 
2016, ocorreu o 4º Encontro 
Acadêmico de Fisioterapia re-
alizado pela coordenação do 
curso, professora Andréia Bor-
ges, pela docente Ana Caroli-
na Mesquita do Nascimento e 
discentes do 5º período. Foram 
ministradas palestras com pro-

4º Encontro 
Acadêmico de 

Fisioterapia

em membros superiores. Os exa-
mes foram realizados por equipe 
de atendimento pré-hospitalar/
resgate da MGO Rodovias e as 
orientações de ergonomia pelos 
professores e alunos do curso 
de Fisioterapia do CESUC – Fa-
culdade de Ensino Superior de 
Catalão. Foram atendidos mais 
de 400 caminhoneiros. Foi uma 
parceria Feliz

modalidades diferentes. Para 
fechar o evento tivemos o privi-
légio de contar com a presença 
do músico Jonatas Leonel.

Os assuntos trabalhados 
foram cuidadosamente esco-
lhidos e os palestrantes com 
muito domínio e competência, 
discorreram sobre os aspec-
tos relevantes da Gestalt e do 
compromisso com a ética e 
responsabilidade social. Tive-
mos nessa circunstância a pre-

sença da Profª. Maria Tereza O. 
Ramos e do psicólogo Wadson 
Arantes Gama, presidente do 
conselho de Psicologia (CRP-
-GO/TO).  

Os alunos do curso de 
Psicologia se envolveram com 
o simpósio e participaram ati-
vamente das palestras, com 
questionamentos e aponta-
mentos pertinentes, o que 
possibilitou um momento de 
grande aprendizagem.

fissionais fisioterapeutas, médi-
co e corpo de bombeiro sobre 
assuntos relacionados a área de 
atuação do Fisioterapeuta.

Ocorreu neste encon-
tro uma apresentação cultural 
dos alunos da academia de Ta-
ekwondo, enriquecendo nos-
so evento.

Pós-Graduação

O CEPPG (Centro de 

Extensão Pesquisa e Pós-

-Graduação), está com as 

inscrições abertas para as 

novas turmas de Pós-gradu-

ação. Diante de um momen-

to de incertezas políticas e 

econômicas que nosso país 

vem atravessando, pode-

mos afirmar que se trata do 

melhor momento para se 

investir em uma Pós, pois, 

o mercado torna-se cada 

vez mais exigente e, certa-

mente, os mais bem prepa-

rados e qualificados terão 

as melhores oportunidades. 

Sendo assim, não perca esta 

oportunidade. Temos várias 

políticas de descontos. Pro-

cure nosso departamento 

de Pós Graduação que en-

contraremos a melhor op-

ção para você.

Uma história 
construída a 
muitas mãos

O CESUC é uma Ins-
tituição construída por 
elos de uma corrente 
forte, ininterrupta, que 
nestes 30 anos tem 
vivido lutas, alegrias e 
sempre de mãos da-
das conseguindo fazer 
esta casa crescer e ser 
o que é hoje.

Querido aluno!
Você faz parte des-

ta história. Sua presen-
ça torna esta casa mais 
alegre e vibrante. Ela 
existe para você e por 
isso este momento de 
retorno às aulas é tão 
significativo para to-
dos nós. Aproveite to-
dos os momentos aqui 
vividos e faça de todos 
os espaços de apren-
dizagem, não apenas 
em sala de aula, no co-
nhecimento teórico, 
mas também, na con-
vivência harmônica, 
nos relacionamentos 
que aqui nascem e 
talvez perdurem para 
sempre. Você enrique-
ce vivencias e cria elos 
afetivos.

Sejam todos mui-
to bem-vindos,  e que 
tenhamos um semes-
tre rico em aprendiza-
gens!

Prof. Paulo Antônio Lima 
e Profa. Maria Eleonora
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Aconteceu

Ciente de sua responsa-
bilidade no meio social, a Insti-
tuição realiza semestralmente, 
em parceria com o Hemocen-
tro de Catalão esta campanha, 
que mobiliza todos os alunos, 
principalmente, os dos primei-
ros períodos, os quais agra-
decemos de forma especial. 
O mesmo ocorreu nos dias 
07, 08, 09 e 10 de março de 

“Trote Solidário” viabiliza
doação de sangue para atender 

Catalão e região

Com o objetivo de me-
lhorar os conhecimentos práti-
cos dos alunos de Engenharia 
Civil, o curso oferece visitas a 
obras, inclusive às do campus 
do CESUC.

As obras que mostramos 
são salas de aula, laboratórios 
que serão utilizados por toda a 
Instituição. 

O prédio que está sendo 

Alunos do Curso de 
Engenharia Civil visitam 

obra no campus do CESUC

VIII Semana de Contabilidade
A comunidade acadêmica 

da Faculdade CESUC, realizou 
no mês de maio de 2016, a VIII 
Semana de Contabilidade. Um 
evento diferenciado, onde o pla-
nejamento foi organizado pelos 
professores e discentes do curso.

Foram três dias de grande 
sucesso. Os palestrantes convi-
dados enriqueceram o evento. 
O Professor Thiago Simões falou 
sobre “A Participação do Conta-
dor no Mercado de Trabalho” e 
Janderson dos Santos com uma 

“Palestra Motivacional”, encerrou 
o evento.

Foram realizados minicur-
sos e também uma mesa redon-
da com os egressos do curso de 
Ciências Contábeis. 

O evento contou ainda 
com a participação de artistas 
locais que brindaram a todos 
com belas apresentações e, fina-
lizando, foi oferecido um delicio-
so coffee brack.

Parabéns aos organizado-
res!

construído é de dois pavimen-
tos, com 28 salas de aula clima-
tizadas, área para convivência, 
banheiros e um miniauditório.

A construção está sendo 
feita dentro dos padrões mais 
modernos, sendo sua ilumina-
ção toda com lâmpadas de LED.

É uma magnífica constru-
ção que logo estará pronta para 
atender os alunos do CESUC.

2016, na própria Faculdade. 
O CESUC agradece o Hemo-
centro com toda sua equipe, 
coordenadores, professores, 

alunos e o curso de Fisioterapia. 
A participação de todos garan-
tiu o sucesso de mais uma ação 
social.

Doar ensina a valorizar 
outras coisas na vida que não 
a matéria, como o respeito 
pelo próximo. Os alunos dos 
primeiros períodos  do CESUC, 
doaram ao Asilo Dorico, leite e 
alimentos não perecíveis, no dia 
05 de maio de 2016.

Esse gesto de respeito e 
amor valoriza o poder de uma 
doação.

O Poder de uma DoaçãoTribunal do júri simulado

Aconteceu no dia 
25 de maio de 

2016, a execução da ativi-
dade de prática jurídica do 
Tribunal do Júri Simulado. 
Naquele ato, os alunos ma-
triculados no Estágio II do 
curso de Direito (8º período), 
sob a orientação do Professor 
Thelmo de Carvalho, simula-

ram a sessão em plenário de 
julgamento de um réu, acusado 
de homicídio e ocultação de 
cadáver, perante o Conselho de 
Sentença, que foi formado pelos 
alunos do 1º período do curso. 
A partir de dados extraídos de 
um processo real, já arquivado, 
os alunos atuaram na condição 
de juiz, promotores de justiça, 

advogados de defesa e serven-
tuários da justiça. Essa ativida-
de, que integra uma das práti-
cas obrigatórias vinculadas ao 
Núcleo de Prática Jurídica do 
curso de Direito, coordenado 
pelo Professor Plínio Pires, tem 
o objetivo de explorar o uso da 
oratória dos estudantes, prepa-
rando-os para saber a oportu-
nidade e a conveniência de sua 
utilização nas mais diversas for-
mas processuais, dando-lhes 
uma melhor projeção da teoria 
para a prática.
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Sistemas de Informação

Formatura 1° Semestre de 2016

Doutorado

O profissional de Siste-
mas de Informação administra 
fluxos de informação em qual-
quer rede de computadores, 
seja de empresas ou particula-
res. Ele desenvolve sistemas de 
armazenamento e recuperação 
de dados.

Empresas de qualquer ta-
manho e de diversos setores da 
economia fazem uso dos servi-
ços deste profissional.

Neste momento delicado 
da economia brasileira, o merca-
do para os profissionais de Siste-

O Auditório do CESUC 
abriu mais uma vez suas portas 
para receber familiares e ami-
gos dos formandos dos cursos 

A família CESUC realizou 
com entusiasmo o encontro 
festivo para cumprimentar o 
Prof. Paulo Antônio Lima, nos-
so diretor acadêmico, que de-
fendeu com brilhantismo sua 

Curso de Engenharia de Produção 
realiza mais uma visita técnica

O curso de Engenharia 

de Produção sempre procura 

motivar seus alunos através de 

visitas técnicas. Desta vez, a visi-

ta foi realizada na Vale Fertilizan-

tes, no dia 19 de março de 2016. 

A visita foi conduzida por um 

de nossos alunos que conhece 

todo o processo da empresa, o 

gerente e também o engenhei-

ro de produção Júlio César. Os 

alunos que conheciam outros 

tipos de processos, sentiram-se 

motivados ao saber que o en-

genheiro de produção pode 

também atuar em empresas 

do segmento de fertilizantes, já 

que, sua habilidade em aumen-

tar a produtividade e eliminar 

desperdícios é fundamental 

para a lucratividade da empresa 

e melhorias no processo como 

um todo.  Agradecemos a Vale 

Fertilizantes pela cordialidade.

Tese de Doutorado na Univer-
sidade de UMSA, em Buenos 
Aires.

Parabéns professor Paulo, 
todos nós vibramos com você 
pois somos todos CESUC.

mas de Informação mantém-se 
aquecido. Em Catalão e região, 
foram abertas 13 vagas de tra-
balho neste último ano e nossos 
alunos conseguiram ser admiti-
dos nelas. Estamos iniciando o 
segundo semestre de 2016 com 
cerca de 90% dos nossos alunos 
atuando profissionalmente na 
área.

Fica a dica! Quer iniciar no 
mercado de trabalho com boa 
remuneração ainda estando na 
faculdade? Inscreva-se no curso 
de SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

de Administração, Fisioterapia, 
Sistemas de Informação, Direi-
to e Ciências Contábeis.

Duas noites memoráveis 

que ficarão registradas na vida 
dos formandos e de todos que 
ali compareceram. 

Parabéns pela conquista!

CESUC PROMOVE ENCONTRO
DE PROFESSORES

Aconteceu nos dia 28 
e 29 de julho deste, mais um 
encontro de professores da Fa-
culdade CESUC, dando conti-
nuidade ao Programa de Aper-
feiçoamento Docente – PAD.

Neste encontro foram 
desenvolvidas Oficinas Peda-
gógicas com a professora Dra. 

Geovana Ferreira Melo e a pro-
fessora Ms. Luciana Guimarães 
Pedro, ambas da FACED/UFU, 
com o objetivo de ampliar re-
flexões acerca das diferentes 
interfaces entre docentes - dis-
centes – conhecimento, nos 
processos de ensino - aprendi-
zagem.
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