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Clínica Escola recebe visitas ilustres

No último dia 28/03, o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás, deputado Jardel Sebba e esposa Ana Sebba visitaram a Clínica Escola do CESUC, onde foram recebidos pelo Diretor Professor Paulo
Antônio Lima, que também recebeu no dia 29/03 o Sr. Secretário de
Estado da Saúde, Antônio Faleiros Filho, acompanhado pelo Sr. Prefeito
Dr. Velomar Rios e demais autoridades.
Os visitantes gostaram e aprovaram as instalações. Na ocasião o diretor
do CESUC solicitou apoio logístico e empenho na tramitação do processo de utilização da clínica, uma vez que a mesma será colocada a
serviço da comunidade catalana com atendimento fisioterápico.

ALUNOS DO CESUC PARTICIPARAM DO 8º CONECADES

Os alunos dos cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis do
Cesuc, participaram da 8º edição do Congresso Nacional de estudantes
de Comunicação, Ciências Contábeis, Administração, Direito, Economia
e Serviço Social- CONECADES, ocorrido nos dias 21 a 24 de abril de
2011, na cidade de Guarapari- ES. O tema abordado foi a ERA DIGITAL.
O evento contou com a participação de renomados palestrantes.
Dentre todas as importantes palestras, destacam-se a de Willian Douglas
e Felipe Lima. A apresentação de Willian Douglas foi um relato de sua
história de vida e abordou tanto seu lado pessoal quanto sua caminhada
pelo mundo dos concursos. Willian esclarece que qualquer pessoa pode

ser capaz de alcançar a tão sonhada aprovação em um concurso público
e que para isso é necessário foco, estudo e organização, estes que são os
pilares para chegar a essa conquista. Informou ainda que, se alguém se
dispõe a percorrer a trilha dos concursos, tem que estar disposto a realizar
muitos sacrifícios em sua vida e deve se pautar principalmente pela disciplina. Já Felipe Lima, no mini curso com o tema “Técnicas de aprendizagem
acelerada” revela, por meio de exercícios, várias maneiras de como se pode
desenvolver e tornar a leitura muito mais rápida, sem diminuir o nível de
compreensão do texto. Ensina técnicas para aprimoramento da memória
e fixação do aprendizado com mais facilidade. Por fim, o palestrante argumenta sobre a importância do sono para o processo de aprendizado,
informando que para ser mais eficiente a pessoa deve estar bem disposta
e possuir uma rotina de sono regular. Com a observância dessas recomendações, o indivíduo fica com uma capacidade muito melhor para absorver
o conhecimento e, por conseqüência, terá muito mais chances de êxito em
tudo aquilo que for empreender.
Durante os intervalos entre as palestras, os congressistas desfrutaram de
várias opções de lazer como o parque aquático, as festas conhecidas como
“choppadas” e, é claro, as praias (com passeios de escuna e banana boat).
Ocorreu também, nas pedreiras de Guarapari, durante a noite, o evento
Planeta Guarapa que contou com seis magníficos shows. Graças ao CESUC e com o apoio do Prefeito Velomar Rios, os integrantes da delegação
“CESUC no CONECADES”, puderam marcar presença. Foi inesquecível!
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Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia
promoveram a “Noite da Saúde”.
Os cursos: Técnico em Enfermagem e Técnico em Farmácia promoveram no último dia
18/05 a “Noite da Saúde”.
O evento contou com a colaboração do curso de Fisioterapia, formando o tripé CESUC
em favor da saúde. Alunos dos 3 cursos atenderam os interessados em obter informações
sobre os mesmos. A turma de Fisioterapia
aferiu pressão e trabalhou com acumpultura.
Muitos professores e alunos foram atendidos
e informados sobre “ prevenções para se ter
boa saúde”. Os Cursos Técnicos receberão
no 2º semestre mais uma turma para Farmácia e outra para Enfermagem.
Se você já terminou o Ensino Médio ou está
cursando o 3º ano, venha para o CESUC,
faça aqui o seu curso técnico, seja um profissional habilitado.
O Curso Técnico em Enfermagem prepa-

ra o profissional para atuar na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da
saúde.
O Curso Técnico em Farmácia prepara o futuro profissional para trabalhar nos setores
de dispensação, manipulação, produção e
logística de produtos farmacêuticos.

Enquanto os cursos técnicos são ainda principiantes no CESUC, o Curso de Fisioterapia já atingiu sua maturidade como curso
superior voltado para área da saúde e tem
satisfação em ver alunos da 1º Turma receberem seus diplomas registrados e atuando
com compromisso e reponsabilidade.

OAB promove palestras com professores do CESUC
A Subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) em Catalão, em parceria com a
Escola Superior de Advocacia de Goiás (ESA/
GO), convidou os professores Leonardo Santa
Cecília e Rodrigo Diniz Cury, ambos do Curso de Direito do Centro de Ensino Superior de
Catalão (CESUC), para ministrarem palestras
para a comunidade jurídica da região. Os
eventos aconteceram no auditório da sede catalana da OAB.
No dia 18 de maio, o professor Rodrigo Diniz
Cury palestrou sobre o tema “Honorários Advocatícios e Reclamações Trabalhistas”. Já no
dia 27 de maio, o professor Leonardo Santa
Cecília abordou o tema “O novo processo de
execução no CPC”.
Em ambas as palestras estiveram presentes
o professor Paulo Antônio Lima, diretor do
CESUC e o advogado José Roberto Ferreira

Campos, presidente da OAB catalana. O juiz
titular da Vara do Trabalho de Catalão, Édison Vaccari, prestigiou a palestra do professor
Rodrigo Diniz Cury, enquanto o juiz Everton
Pereira Santos, titular do Primeiro Juizado Es-

OS ALUNOS DO CURSO DE SISTEMAS
PARA INTERNET VISITAM FLISOL

Os alunos do curso de Tecnologia em Sistemas para Internet, participaram de um evento
que ocorreu no dia 09 de abril em Goiânia. O
Flisol (Festival Latino Americano de Instalação
de Software Livre) é o maior evento de divulgação de software livre da América Latina que
acontece desde 2005 e seu principal objetivo

é promover o uso de software livre, apresentando sua filosofia, seu alcance, avanços e desenvolvimento ao público em geral.
Assim várias palestras foram apresentadas em
diversas salas disponibilizadas, onde o aluno
poderia escolher de acordo com a área específica. Portanto temas importantes foram
discutidos por profissionais de Tecnologia da
Informação das empresas de consultorias especializadas no ramo.
Este evento proporcionou aos alunos da Faculdade de Tecnologia de Catalão conhecimentos em novas ferramentas de tecnologia,
soluções e certificações no âmbito da tecnologia da informação.

pecial Cível de Catalão, participou da palestra
ministrada pelo professor Leonardo Santa Cecília. Além de advogados e alunos do CESUC,
outros profissionais do Direito também compareceram a essas palestras.

NOVAS REGRAS PARA O
PROTOCOLO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Desde o dia 02/05 estão vigorando novas regras para o protocolo de atividades
complementares. Agora o aluno interessado deverá encaminhar a documentação
original para comprovar a realização da
atividade. Após a análise desse encaminhamento pelo Núcleo de Atividades Complementares (NAC), toda documentação
entregue poderá ser retirada pelo aluno no
Setor de Protocolos.
Além da exigência de que sejam apresentados documentos originais, os alunos
somente poderão protocolar encaminhamentos de atividades complementares
após completarem 50% das disciplinas
previstas na matriz curricular de seu curso.
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DEPOIMENTO
Na contemporaneidade em que se vive e na
competitividade que
cresce em ritmo acelerado, precisamos estar
bem capacitados para
ingressar no mercado de trabalho e para
fazer a diferença. Foi
com esse objetivo que optei por fazer o curso
de CIÊNCIAS CONTÁBEIS na faculdade CESUC, tendo acesso a um ensino de qualidade
e com responsabilidade, ministrado por professores qualificados. A escolha do curso não
foi por acaso, sei que escolhi o curso certo,
que me dá prazer, porque aplico em minha rotina profissional o conhecimento que tenho adquirido. Hoje parabenizo a faculdade CESUC,
em nome do nosso coordenador professor Eurípedes Bastos Siqueira e todos os professores
por mais uma conquista, o reconhecimento
do nosso curso pelo Ministério da Educação
e Cultura - MEC, com nota 4 (quatro), fazendo com que o mesmo seja o melhor curso de
contabilidade da nossa região . Recomendo o
que acredito ser o melhor, e o melhor hoje é
o Curso de Ciência Contábeis na faculdade
CESUC, lugar de gente que sabe o que quer!

Professores recebem títulos
de mestre

No último dia primeiro de abril, no auditório
da reitoria da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, na cidade de Goiânia, o coordenador do curso de Ciências Contábeis
da Faculdade CESUC, professor Eurípedes
Bastos Siqueira, recebeu das mãos do professor Wolmir Amado, magnífico reitor da

Ex-alunos bem sucedidos
Visitando o CESUC, a professora Isivone Chaves, doutora em Direito e coordenadora do
curso de direito UNI Anhanguera-Goiânia ladeada do diretor acadêmico do CESUC Paulo
Antônio Lima e do Coordenador do Curso de
Direito professor Leonardo Santa Cecília.
Dra. Isivone encantou-se com as mudanças e
infraestrutura do campus, uma vez que a mesma é ex-aluna do CESUC e há muito não retornava a esta casa. Foi um prazer recebê-la.

Marisete de Jesus Rodrigues Fernandes
Aluna do 8º período do Curso de Ciências Contábeis da
Faculdade CESUC

Regional da
Policia Civil tem
nova direção
No dia 17/05/2011
assumiu a direção da
Delegacia Regional da
Estrada de Ferro o ex-aluno e hoje professor
desta casa Jean Carlos Arruda. Parabéns
professor e delegado.
O CESUC sente-se
honrado em compartilhar desta conquista. Desejamos sucesso e
pleno êxito nesta nova função.

PUC/Goiás o título de mestre em Economia.
Também no dia 06 de abril, o professor Leonardo Pimenta Cury defendeu o trabalho
de dissertação de mestrado junto a Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC/GO),
obtendo o título de Mestre, em Desenvolvimento e Planejamento Territorial.

ENTREVISTA

PENSÃO ALIMENTÍCIA
A Prof.ª Patrícia F. L.
Donzele Cielo foi entrevistada por uma
emissora de rádio local sobre o tema Pensão Alimentícia no dia
23/04. Inicialmente,
foi ressaltado que a
Pensão
Alimentícia
consiste em todo o
necessário para suprir
as necessidades de uma pessoa, o que abarca
bem mais que a alimentação, incluindo, por
exemplo, moradia, educação, saúde e lazer.
Enfatizou que o mais usual é os filhos receberem a pensão, mas que os alimentos são recíprocos, ou seja, podem ser pagos aos pais,

avós etc. Quanto à determinação do valor,
deve ele observar a necessidade de quem solicita e a possibilidade financeira de quem está
obrigado a prestar os alimentos.
Entre outras questões, foi frisado que existe a possibilidade de pedido dos “alimentos
gravídicos”, aqueles devidos ao nascituro e
percebidos pela gestante, durante a gravidez.
Importante também, foi a colocação de que o
cancelamento de pensão alimentícia de filho
que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial.
A professora chamou a atenção para o fato de
que a questão-chave da Pensão Alimentícia é
muito maior que a prestação em si, devendo
ser verdadeira demonstração de afeto e importância com o outro ser humano.

BANCAS EXAMINADORAS DE TRABALHO DE CURSO
No próximo dia 18/06, nos períodos da manhã e da tarde, os alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e
Fisioterapia que elaboraram seus trabalhos
de curso (TCC), neste primeiro semestre de
2011, submeterão seus trabalhos à avaliação
de bancas examinadoras.
As bancas examinadoras são compostas por
três professores, incluindo o orientador do trabalho. A aprovação do TCC por essa banca

constitui-se como requisito obrigatório para a
conclusão dos cursos mantidos pelo CESUC e
pela Faculdade CESUC.
Neste semestre acontecerão as primeiras defesas de TCC por alunos concluintes do Curso
de Ciências Contábeis. No CESUC, o Curso
de Administração foi o primeiro a instituir a
avaliação de TCC por bancas examinadoras.
As sessões de avaliação são públicas. As salas
e horários de realização podem ser consulta-

dos na página eletrônica do Núcleo de Atividades Complementares e Trabalho de Curso
(NAC) no site do CESUC.
Para os alunos interessados em participar vale
lembrar: cada avaliação de trabalho assistida
pode contar trinta minutos de atividade complementar, basta preencher o relatório de atividades, colher a assinatura do presidente da
banca e entregar esse documento na secretaria do NAC.
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3º EREAD - Encontro Regional
de Administração do CESUC

No último dia 19 de Maio aconteceu o 3º
EREAD, Encontro Regional de Administração
do CESUC, com o tema “O poder da comunicação como meta de excelência”.
O Encontro aconteceu no auditório do Cesuc
e foi composto de duas palestras. A primeira palestra proferida pelo professor Fabiano
Teodoro da Cunha, especialista em gerenciamento de projetos e analista de processos
Sênior da Mitsubishi Automotores do Brasil,

apresentou o tema “Gerenciamento de projetos”, que abordou sobre a importância dos
projetos nas organizações e os caminhos a
serem trilhados para um gerenciamento efetivo.
A segunda fala foi do convidado Fábio Lemos, consultor, empresário, escritor e autor
de vários livros da área de vendas, com o
tama “O poder da comunicação”, explanou sobre a arte de falar bem em público,
relacionamento interpessoal, sucesso como
comunicador, como conquistar e influenciar
pessoas.
O evento contou com a participação de alunos do curso de administração de empresas
do CESUC, estudantes de administração e
administradores da região, além da comunidade em geral, que demonstraram bastante
entusiasmo com o assunto em destaque e sugeriram a continuidade do evento, afim de
prosseguir as disrcussões sobre o mercado de
trabalho, técnicas administrativas e perspectivas para a classe.

Biblioteca
repaginada
A Biblioteca Central do CESUC está de cara
nova. Suas instalações físicas estão reformuladas
e o ambiente de estudo está muito agradável. A
Biblioteca oferece aos seus leitores e usuários
um ambiente climatizado e um acervo atualizado. No primeiro semestre de 2011 foram adquiridos 800 títulos, perfazendo um incremento no
acervo de 1.400 novos exemplares, incremento
este que atende todas as áreas do conhecimento. A Biblioteca do CESUC está de portas abertas para receber os egressos que a visitam na
busca de consolidar suas formações.

BIBLIOTECA RECEBE
VISITA
Na tarde do dia 12/05/2011 a Biblioteca
Central do CESUC recebeu a visita das bibliotecárias Maria Silvério, Joana e da atendente
Maria Rita, colaboradoras da UFG Campus
Catalão. Foi um encontro muito agradável
com trocas de ideias e projetos. Experiências
como esta, fortalecem os profissionais e enriquecem o saber.

Depoimento

SEMANA DE INFORMÁTICA

A VIII Semana da Informática foi promovida
pela Faculdade de Tecnologia de Catalão
– FATECA, com o tema “Implementação de
Ferramentas Mobile”. Não obstante, visando consolidar definitivamente o evento, bem
como fortalecer a área de exatas e tecnologia, foram oferecidos quatro minicursos para
os alunos e comunidade em geral.
A direção acadêmica fez abertura solene
no dia 16/05 às 19h30min, logo após
aconteceram duas palestras tendo como

temas: “O profissional de informática e o
seu bem estar” e “Tecnologia Mobile”. No
segundo dia profissionais da empresa Alga
Works da cidade de Uberlândia apresentaram duas palestras tendo como tema:
“Desenvolvimento de Aplicações Java na
ferramenta de comunicação Skype”.
No último dia do evento, foi oferecido ao
participante a escolha de um minicurso
entre os quatro. Estes foram ofertados com
seguintes temas: Banco de dados SQL,
ministrado pela professora Nádia Félix
Felipe da Silva; Programando em Flash,
com a professora Ana Paula Freitas Vilela;
Gerenciamento de Sistemas ERP, com os
professores Cláudio Henrique da Costa e
Fabiano Teodoro da Cunha; Configuração
de roteadores com o professor Jean Tomáz
da Silva. Além disso, o evento buscou proporcionar aos alunos e participantes o conhecimento de novas tecnologias aplicadas ao mercado de trabalho e momentos
para reflexões e aprendizado.

Várias são as surpresas que
ocorrem em nossas vidas.
Passamos por diversos momentos felizes e surpreendentes, hoje vivo um desses
momentos. Venho de uma cidade pequena com pouquíssimos habitantes que lutam em busca de uma
profissão, sonhando com um futuro melhor.
Comigo não foi diferente. Sou formada em
letras, lutei durante 4 anos de minha vida por
um ideal e consegui.
Há quatro meses comecei aqui no Centro de
Educação Profissional CESUC, o curso técnico em Enfermagem. Fiquei encantada com a
dedicação e carinho oferecidos a nós alunos.
Os professores ao entrar na sala de aula se
preocupam não só em ministrar a aula, mas
também em ensinar, nos mostrando que somos
capazes, o que nos motiva a continuar lutando.
Sinto-me honrada em fazer um curso que se
preocupa com a formação de seus alunos e
mais honrada ainda por fazer parte desta Instituição de Ensino.
Ana Paula Silva Badu
Aluna do Curso Técnico de Enfermagem
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