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A coordenação pedagógica do CESUC 
reuniu seus docentes no dia 29 de janeiro 
para mais um encontro cujo foco foi a re-
flexão sobre a docência no ensino superior.
O encontro realizou-se na cidade de Três 
Ranchos, junto à natureza, e de maneira in-
formal os docentes discutiram e debateram 
sobre as atividades pedagógicas no coti-
diano da sala de aula.
Estes encontros são realizados semestral-
mente e fazem parte do Programa de Aper-
feiçoamento Docente (PAD).
A professora Drª. Geovana Ferreira de 
Melo Teixeira, diretora da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU) foi a palestrante que com 
toda sabedoria, experiência e com vários 
estudos na área de formação de profes-
sores, conduziu brilhantemente o tema: “A 
sala de aula e seu contexto”, possibilitando 
um diálogo sobre a profissão docente; a 

Professores do CESUC parcicipam de capacitação

importância dos procedimentos didáticos-
-pedagógicos para a organização dos pro-
cessos de ensino-aprendizagem e a busca 
de propostas metodológicas que apontem 
para a coerência entre a teoria e prática na 
atuação docente.
Este diálogo propiciou aos docentes partici-
pantes trocarem experiências, questionarem 
sobre problemas comuns, repensarem suas 
práticas pedagógicas e assim planejarem as 
atividades previstas para este semestre.
De acordo com a escritora, pesquisadora e 
estudiosa também na área de Formação de 
Professores Selma Pimenta, o professor de-
verá sempre passar por um processo de ca-
pacitação, preparação para assumir tarefas 
relativas à docência, pois é uma profissão 
que demanda uma formação contínua em 
termos de elaboração de conhecimentos es-
pecíficos da profissão docente e encontrar 
procedimentos metodológicos, objetivando 

Corpo docente do CESUC no programa de aperfeiçoamento docente.

Alunos na aula inaugural da Pós-graduação

No dia 15 de março de 2011 ocorreu no mini-au-
ditório do CESUC aula inaugural das turmas do 1º 
semestre de 2011 dos cursos de Gerenciamento de 
Projetos, Finanças e Estratégias, Recursos Humanos 
e Engenharia da Produção.

cada vez mais melhorias da qualidade do 
ensino na sala de aula.
O CESUC, nestes momentos de reflexão, es-
timula seus docentes à construção de uma 
postura científica e didático-metodológica 
no cotidiano do trabalho em sala de aula, 
oportunizando-os a pensar sobre os saberes 
pedagógicos.
Após os diálogos, discussões, os docentes 
usufruíram da beleza da paisagem do lugar 
ali estampado e confraternizaram com um 
delicioso almoço, computando assim, resul-
tados positivos do encontro, numa interação 
e motivados a iniciarem mais um semestre.
É o CESUC, investindo e acreditando no 
potencial de seu corpo docente, justificando 
aí o empenho da instituição em organizar 
junto à coordenação pedagógica mais um 
módulo de formação continuada, no qual o 
professor é considerado um participante de 
seu processo formativo.

PÓS-GRADUAÇÃO
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A estreia do programa “Encontro Vip” da Rá-
dio Cultura AM 570, contou com a presença 
da Prof.ª Patrícia F. L. Donzele Cielo, convidada 
para falar sobre direito da mulher e em especial 
a guarda compartilhada, fazendo um paralelo 
com a guarda simples, em que apenas um dos 
pais fica com a guarda física do filho e o ou-
tro possui direito de visitação em dias e horários 
pré-determinados. Com isso, não se permite um 
convívio diário dos pais com o filho, o que se 
mostra uma vantagem da guarda compartilha-
da, na qual justamente se busca a participação 
do pai e da mãe no dia-a-dia do filho.
Foi ressaltada que a vantagem da guarda com-
partilhada não é apenas para os filhos, mas 
também para os pais que desejam acompanhar 
e estar presente na vida deles. Aliás, a presença 
constante tanto da mãe quanto do pai é mui-
to importante para os filhos que necessitam da 
figura materna e paterna para um desenvolvi-
mento mais benéfico.
A professora falou também que a lei que instituiu 
a guarda compartilhada é nova e que estudos 
têm demonstrado seus benefícios. No entanto, 
alertou para o fato de que é necessária uma ma-
turidade dos pais para que a mesma dê certo. 
Caso apenas um dos genitores deseje a guarda 
compartilhada, não será possível impor a mes-
ma ao outro, uma vez que o objetivo é um sau-
dável convívio com os pais, que precisam comu-
nicar-se para que o mesmo seja alcançado. Por 
fim, aconselhou a procura por um profissional 
da área da psicologia que possa ajudar os pais 
na busca do melhor para seus filhos.

GUARDA 
COMPARTILHADA

Turma de Fisioterapia

Aula inaugural dos Cursos Técnicos
Profª. Patrícia do Curso de Direito CESUC

Professores do Curso de Fisioterapia e alunos.

O Centro de Educação Profissional CESUC 
iniciou na noite do dia primeiro de março as 
aulas dos cursos Técnicos em Enfermagem e 
Farmácia, com palestra proferida pelo prof. 
Dr. Humberto de Sousa Fontoura, coorde-
nador do curso de Fisioterapia desta insti-
tuição.
O tema abordado “Sucesso no Mercado 
de Trabalho” despertou interesse nos parti-
cipantes, que puderam vislumbrar a abran-
gência do mercado de trabalho e suas áreas 
de atuação.
O curso Técnico em Enfermagem será coor-
denado pela profª enfermeira Vanusa Rosa 
Nolasco Ferreira, graduada pela Universi-
dade Católica de Goiás (UCG) e com es-
pecialização em Saúde Pública pela mesma 
Universidade.
O curso Técnico em Farmácia será coor-
denado pela profª farmacêutica Dayane 
Rosa, graduada pela Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), MBA em Gestão 
e Auditoria em Serviços de Saúde (IPOG) e 
mestranda em Ciências da Saúde pela UNI-
CAMP.
Atendendo os interesses da educação atual, 
o CESUC responde ao chamamento do Mi-
nistério da Educação-MEC criando seus pri-
meiros cursos Técnicos já devidamente auto-
rizados pelo Conselho Estadual de Educação.
É o CESUC à frente de seu tempo para me-
lhor atender a educação.

CESUC dá início a 
Cursos Técnicos

Nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2011, o CE-
SUC viveu “Noites de Gala” com a formatura 
dos cursos de Administração, Direito, Fisiote-
rapia e Sistemas para Internet.
A colação de grau é a realização de um sonho 
onde formandos, pais, e companheiros vivem 
a emoção de uma conquista tão esperada.
O CESUC, cumprindo sua missão, vê mais 
uma turma de concluintes saindo para alçar 
seu vôo profissional.
Desejamos a todos muito sucesso e alegrias.

Sonho 
Realizado

Time dos professores do curso de Fisiotera-
pia e convidados estão preparados para mais 
uma partida semanal contra o combinado de 
alunos! 
“Em nome dos professores do curso de Fisio-
terapia agradeço ao Prof. Paulo Antônio Lima 
(e a toda direção do CESUC) pelo patrocínio 
de nossos uniformes. Não só pelo gesto em 
si, mas sim por não medir esforços apoian-
do nossas iniciativas que tem como objetivo 
principal, a integração do aluno com o corpo 
docente, fortalecendo assim, o nosso curso. É 
esse o objetivo destas partidas festivas”.

IntegraçãoColuna do 
egresso

A importância do 
CESUC na vida de 

Velomar Rios
Estudei na primeira turma de Direito do 
CESUC e atualmente ocupo o cargo de 
prefeito de Catalão, município que, em 
Goiás, conquistou o primeiro lugar em 
qualidade de vida (IDH/ONU e IDM/FIR-
JAN). Vejo hoje com clareza como o CE-
SUC contribuiu e contribui para o desen-
volvimento econômico, social e cultural de 
nossa região.
O CESUC foi marcante em minha vida 
devido a três grandes acontecimentos. O 
primeiro, por ter me motivado a fixar resi-
dência em Catalão para me graduar no 
tão sonhado curso de Direito. Nos anos 
80, trabalhava em Goiânia e fui conven-
cido por parentes a residir em Catalão 
para me tornar advogado. O segundo, 
por ter conhecido minha esposa Neusa 
Rios, atual secretária de promoção e ação 
social, na faculdade e com quem tive três 
filhos: Maysa, Murilo e Matheus. E o ter-
ceiro motivo foi a preparação profissional 
como acadêmico de Direito, período em 
que pude aprimorar meus conhecimentos 
e conquistei importantes amizades.
Como prefeito de Catalão tenho procu-
rado desenvolver políticas voltadas para 
cidadania, proteção ao meio ambiente e 
preparação de mão de obra para o pri-
meiro emprego. Na educação, o muni-
cípio tem recebido diversas premiações 
além de ter conseguido praticamente do-
brar o numero de vagas nas escolas.
Me considero privilegiado por ser um alu-
no egresso do CESUC e hoje ocupar a 
cadeira de prefeito de uma das cidades 
mais importantes do interior do Brasil, 
que é administrada com profissionalismo, 
competência, respeito ao cidadão e com 
os olhos voltados para o futuro. O tempo 
presente já nos diz bastante, mas o futuro 
também irá dizer muito.

Dr. Velomar Rios
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Os alunos do curso de Sistemas para Internet 
no dia 22/11/2010 compareceram a mon-
tadora Mitsubishi Motors para conhecerem e 
entenderem como funciona todas as áreas de 
Tecnologia da Informação (TI) dentro do am-
biente corporativo. A visita começou no auditó-
rio com uma apresentação da instituição sobre 
como funciona toda fábrica, a cadeia produ-
tiva, instalações, função social, contribuições 
sociais entre outros. Foi apresentado em segui-
da como é a estrutura de toda gestão de T.I. 
abordando todos elementos que estão sob sua 
governança como a arquitetura de rede e ser-
vidores, serviços prestados, a composição do 
Sistemas Integrados de Informação - Enterprise 
Resource Planning (ERP), o fluxo de solicitações 
e aprovação para desenvolvimento.  Após a 
apresentação todos os alunos visitaram as áre-
as de Infraestrutura, Desenvolvimento e Proces-
sos, e puderam conhecer como é a realidade 
de T.I. dentro de um ambiente corporativo.

Visita a Mitsubishi 
Motors

Alunos e Professores do Curso de Sistemas para Internet Prof André realizando apresentação do Portal Acadêmico Alunos e Professores participando Projeto “Bem Vindos”

Do dia 07 ao dia 11 de fevereiro os cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Direito, 
Fisioterapia e Sistemas para Internet organiza-
ram uma recepção aos alunos, calouros e ve-
teranos, vivendo um momento de integração e 
confraternização.
Os cursos proporcionaram aos alunos, conhe-
cer o perfil do curso escolhido e a proposta 
curricular, com a apresentação de cada pro-
fessor e de sua disciplina.
Cada curso, através de seu coordenador or-
ganizou de forma diferenciada esta acolhida. 
Houve apresentação artística com música, 
apresentação teatral, palestra tendo como um 
dos convidados o presidente do “CRC Jovem” 
do Estado de Goiás, contador e professor An-
derson Mota Pereira, membro do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado de Goi-
ás.
Integração foi a palavra de ordem do “Bem 
Vindos ao CESUC”.

Todo início de semestre letivo a Secretaria Ge-
ral realiza a apresentação do Portal Acadêmi-
co aos alunos iniciantes (calouros). O objetivo 
é mostrar o acesso do aluno as informações 
de como acompanhar notas e faltas, ativida-
des complementares, manter seus dados ca-
dastrais atualizados (endereço, telefone e e-
-mail), baixar material didático disponibilizado 
pelos professores, retirada de boleto bancá-
rios das parcelas do semestre corrente e como 
realizar a matrícula para o próximo semestre 
letivo pela Internet.
Além da apresentação das datas importantes 
do calendário acadêmico, matriz curricular, 
manual acadêmico e regimento institucional 
depositados em nosso sítio.
A apresentação é realizado pelo Prof. André 
Luís Mázaro, secretário geral da IES, onde co-
loca de forma fácil o acesso as informações 
da vida acadêmica do aluno.

PORTAL  
ACADÊMICO

Projeto Bem 
Vindos

A tragédia vivencia-
da pelo Japão nesse 
primeiro quadrimestre 
de 2011 trouxe à tona 
uma série de questio-
namentos não só ao 
povo daquele País, 
mas do resto do mun-
do. Particularmente 

porque se trata de um 
território com limitada extensão geográfica e 
escassez de recursos naturais, mas que, ain-
da assim, é uma das economias mais ricas do 
planeta.
O primeiro sentimento despertado entre pes-
soas de toda parte foi o de solidariedade. 
Difícil não se comover e não se solidarizar 
com as pessoas atingidas pelo tsunami e pela 
devastação oriunda dessa tragédia que, na 
tela, mais parece filme de ficção, candidato a 
Oscar de melhor efeito especial. Algo inacre-
ditável, com potencial para deixar qualquer 
um diante de uma crise existencial. Já o se-
gundo sentimento é aquele que volta o olhar 
para questões de natureza ambiental, político-
-diplomática e econômica. Vou me limitar a 
refletir um pouco sobre esta última.
O Japão é a terceira economia do planeta em 
PIB e em poder de compra. É também o quar-
to maior exportador e o sexto maior impor-
tador do mundo. Não é difícil imaginar que, 
com os efeitos da tragédia japonesa, o mun-
do tenha se tornado mais pobre. Um evento 
como esse, portanto, possui impacto global, 
atingindo direta e indiretamente todas as eco-
nomias do mundo, umas mais outras menos, 
dependendo do volume de relações de cada 
uma com esse “pequeno grande” País.

Possíveis impactos da tragédia japonesa

Prof. Alexander Dias Siqueira
Curso de Administração CESUC

A catástrofe desloca para dentro a fronteira 
de produção japonesa, reduz estoques de re-
cursos produtivos e alimentos dentro do País, 
devasta parte da estrutura portuária e ainda 
impactou a matriz energética1. Estima-se que 
o prejuízo direto seja de 171 a 183 bilhões de 
dólares. Mas, como se pode ver, o impacto 
não é só econômico, pois a destruição impõe 
necessidades que até então estavam supera-
das. 
Surge então a dúvida: como irá se comportar 
o japonês diante dessa nova situação? Afinal, 
com as transformações sofridas nas forças 
produtivas desse país a partir do advento do 
Modelo Japonês de produção, estabeleceu-se 
no País uma cultura e uma filosofia de vida 
muito disciplinada e excessivamente ligada à 
rotina da produção e da empresa, o “just in 
time”. Sem registro de precedentes mais evi-
dentes, tais como o de 11 de março, a popu-
lação japonesa já sofria implicações diversas, 
como transtornos mentais, depressões, etc. 
Para se ter uma idéia, o Japão tem a mais alta 
taxa de suicídio no mundo desenvolvido. So-
bre isso, a pergunta que se coloca é: as novas 
características desse País lhe permitirão se re-
erguer novamente, como o fez no pós-guerra 
mundial? Afinal, o contexto externo é outro, 
mas o contexto interno também.
Cria-se, então, uma expectativa em relação à 
economia japonesa. No caso do Brasil, ape-
sar do nosso País ter diminuído o volume de 
relações com o Japão nos últimos anos, ainda 
existem vários setores da economia que po-
dem sofrer conseqüências, não só negativas, 
da nova situação que se configura. Para se ter 
uma dimensão, do lado da oferta, o Japão é 
o maior consumidor de carne de frango do 

Brasil. Do lado da procura, o Brasil tem uma 
alta demanda no setor automobilístico, sendo 
o Japão o primeiro no ranking das entradas 
de autopeças. Outro setor que pode sentir as 
conseqüências é o de minério de ferro. Me-
tade das exportações brasileiras ao Japão 
refere-se a esse produto e, com a destruição 
de siderúrgicas no País, as vendas brasileiras 
podem ser comprometidas. Por outro lado, 
isso pode favorecer as exportações de aços ao 
Japão, expectativa já percebida na empresa 
brasileira USIMINAS.
Em Catalão, município que conta com uma 
montadora de veículos da Mitsubishi, a 
MMCB, a tragédia japonesa já cria alguns ru-
mores. Embora não se trate de uma multina-
cional e sim uma empresa de capital nacional 
com licença para produzir e vender veículos 
da marca, há um elevado componente de im-
portação de peças e componentes oriundos 
do Japão, o que faz da empresa praticamente 
uma plataforma de montagem. Os temores 
são de que por conta de uma possível dificul-
dade nas importações a MMCB apresente difi-
culdades no seu processo produtivo, por falta 
de peças e componentes, o que poderia vir 
a reduzir a produção, levando a empresa a 
promover algumas demissões. Evidentemente, 
como a empresa é uma grande empregadora 
e geradora de renda na cidade e a região, 
expectativas nesse sentido começam a ser co-
gitadas.
Lamentavelmente, a única certeza é de que os 
efeitos da tragédia são inúmeros e, do ponto 
de vista meramente econômico, é possível vi-
sualizar um mundo mais pobre em 2011.
1 O Governo japonês inclusive já colocou em prática um progra-
ma de racionamento de energia com o intuito de evitar apagão.



Diretoria:
Diretora Geral: Profa. Maria Elionora de Oliveira Scalia
Diretor Acadêmico: Prof. Paulo Antônio de Azevedo Lima
Diretor Administrativo: Prof. Danilo Nogueira Magalhães
Diretor Patrimônio: Prof. Transvaldo Jerônimo da Silva

Conselheiro Editorial:
Prof. Rodrigo Diniz Cury

Redação:
Profa. Clotildes L. S. Japiassu Holanda
Profa. Teresa Regina Araújo

E X P E D I E N T E

Projeto Gráfico:
Paulo de Lima Neto

Diagramação:
Márcio Gonçalves Gomes

Fotos:
Arquivo

Impressão:
Gráfica Ipanema

Tiragem:
2.000 exemplares

Distribuição:
Gratuita

e-mail:
criacao@cesuc.br

Pag. 4 JORNAL CESUC – Catalão/GO, Fevereiro/Março de 2011

Biblioteca inovada
Você ja visitou a biblioteca? Cara nova jeito novo, salas climatizadas, o que dará maior conforto a alunos e 
professores. A Biblioteca Central do CESUC incorporou ao acervo 313 exemplares de novas obras, oriundos 
de aquisições e doações. Estes exemplares estão disponíveis para consulta e empréstimos. A relação dos 
títulos da aquisição supracitada está disponível no sítio do CESUC. Entre as aquisições está o livro Manual da 
crise (FERRAZ, J.C.M. - Ed. Alfa-Ômega) que apresenta as origens e as consequências da crise financeira de 
2008 para o Brasil e o mundo. A Biblioteca dispõe de outras obras muito interessantes para ler. Um bom livro 
do acervo, desde 2004, e que se mantém atual nos dias presentes, é PO: além do sim e do não (DE BONO, 
Eduard Ed. Ediouro), mostra uma terceira opção de resposta além do sim e do não e nos remete à reflexão 
dos nossos posicionamentos acerca de várias ações. Títulos como A República, Do Espírito da Leis, O mundo 
de Sofia, Decifrar pessoas, são alguns dos títulos disponíveis na Biblioteca. Dentre os periódicos disponíveis, 
outra fonte interessante e rica de pesquisa, encontram-se artigos sobre Direito Ambiental, Ciências da Saúde, 
Gestão de Pessoas, Finanças, Contabilidade, Ciências Criminais e muitos outros. 

No dia 28 de janeiro 2011, a parceria entre 
a Fundação Espirita Nova Vida (FENOVA) e 
CESUC, firmada no mês de setembro de 2010 
para a formação de jovens no curso de Au-
xiliar administrativo entregou os certificados 
para 23 jovens que concluíram o curso.
Agora o desafio é formar novas turmas e dar 
continuidade ao projeto.
O curso de Administração do CESUC conti-
nua sendo o responsável pelo conteúdo do 
programa e espera formar em 2011 outras 
turmas.
É acreditando nesse projeto que o CESUC jun-
tamente com a Fundação Nova Vida irá con-
tribuir na transformação da nossa sociedade.

Curso de Auxiliar 
Administrativo

O Curso de Fisioterapia da Faculdade CESUC 
oferece atendimento gratuito à população de 
Catalão e região por meio de vários convê-
nios firmados com instituições de saúde da ci-

Fisioterapia e responsabilidade social

Neste primeiro 
semestre de 
2011 comple-
tamos o XXI 
Trote Solidário 
proporcionan-
do aos nossos calouros e veteranos um am-
biente saudável com maior socialização para 
recepcioná-los. Durante a semana os alunos, 
professores e colaboradores se envolvem neste 
trabalho social fazendo dele um objetivo para 
promover a conscientização, amadurecimento 
e a cidadania nos alunos, incentivando-os à 
prática de pequenas ações, das quais também 
fazem parte para a formação dos futuros pro-
fissionais.
Nossa coleta de sangue é realizada durante o 
início das aulas e com isto demonstra o traba-
lho social que a instituição realiza todo semes-
tre em uma parceria com o hemocentro. 
O sucesso e a conscientização dos alunos do-
adores é que beneficia toda comunidade cata-
lana e região. Doar sangue é doar vida!

XXI TROTE 
SOLIDÁRIO

Realizou-se no auditório da Faculdade CE-
SUC, uma palestra sobre o Micro Empreen-
dedor Individual – MEI. A palestra foi profe-
rida pelo Presidente do SESCON – GOIÁS 
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas no Estado de Goiás, 
Contador Edson Cândido Pinto. 
O evento realizado pelo Curso de Ciências 
Contábeis, contou também com a participa-
ção de alunos do curso de Administração.
Foram abordados aspectos importantes, tais 
como: constituição, enquadramento, carga 
tributária, jurisprudência e outros.  

Micro 
Empreendedor 

Individual

Curso de 
Administração
Em parceria com a Secretaria de Saúde 
o curso de Administração realizou no dia 
04 de março, vespera de Carnaval através 
da Enfermeira responsável Vanessa Maria 
Gonçalves um projeto no campus do CE-
SUC, alertanto os alunos sobre as preven-
ções do carnaval e na oportunidade orien-
tou e distribuiu camisinhas para os alunos 
do curso de Administração e do campus. 
Responsabilidade Social também é nossa 
missão. Festejar sim, mas com responsa-
bilidade.

dade. Hoje, os alunos e professores do curso 
estão desenvolvendo suas atividades no Hos-
pital Materno Infantil na área de Fisioterapia 
Gineco obstétrica, Hospital São Nicolau nas 
áreas de Fisioterapia Hospitalar e UTI, Asilo 
São Vicente de Paulo com atendimento em Fi-
sioterapia Geral e Geriatria, CAIC, no setor 
de Saúde Pública e Prevenção e Escola Santa 
Clara, com atendimento na área de Fisiotera-
pia Neuropediátrica.
Os atendimentos são realizados pelos alunos 
do 7º e 8º períodos sempre sob a supervisão 
de um fisioterapeuta em uma relação máxima 
de 5 estagiários para cada supervisor, o que 
garante qualidade de atendimento ao pacien-
te e aprendizado ao aluno.

Coleta de sangue

Alunas de Fisioterapia

Alunos da FENOVA, Coodenação Curso de Administração e 
Cleusadir Diretora.

Professores CESUC, coordenação de 
eventos e Médico do Hemocentro. 


