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CURSO DE DIREITO LANÇA O PROJETO
“COLÓQUIOS DE DIREITO COMPARADO”

O

colóquio é uma atividade que reúne duas ou mais pessoas com o
objetivo de conversar e debater acerca de um tema determinado, de
modo que haja a exposição de diferentes ideias e experiências, permitindo aos participantes a oportunidade de ampliar o conhecimento sobre os
assuntos abordados. Com essa concepção, o Curso de Direito do CESUC
lançou no primeiro semestre o projeto “Colóquios de Direito Comparado”.
O objetivo desse projeto é convidar professores e profissionais com experiência teórica e prática com ordenamentos jurídicos estrangeiros para
proporcionar aos alunos e professores do CESUC a oportunidade de
conhecer diferentes manifestações do Direito, permitindo ainda que por

Projeto Bolsa Social

Com o projeto de criação da
“Bolsa Social”, a IES amplia
suas ações de Responsabilidade Social. Com o objetivo de
favorecer jovens oriundos de
Escolas Públicas, a Instituição
inicia com um projeto piloto o
“Programa de Bolsas Sociais”.
Já realizado neste semestre assinatura de convênio com o Cursinho Israel Macedo, a Faculdade

de Tecnologia de Catalão – no
campus CESUC, disponibiliza vagas remanescentes do curso de
Sistemas para Internet. Neste primeiro momento foram disponibilizadas apenas as vagas do curso
de Sistemas para Internet.
Com a avaliação deste “Projeto
Piloto” a tendência é a ampliação do mesmo, para todas as
escolas públicas e vagas remanescentes de outros cursos.
O aluno aprovado no processo
seletivo especial receberá um
benefício de 50% do valor real
das mensalidades, sendo esta
bolsa válida para o curso todo.

meio de conversações e debates se estabeleçam contrapontos com o Direito brasileiro.
Nessa primeira edição, denominada “Direito Brasileiro / Derecho Argentino”, o “Colóquio” contou com a participação da jurista argentina
Viridiana Diaz Aloy, doutora em Direito pela Universidade de Buenos
Aires (UBA), professora da Faculdade de Direito da UBA e juíza de primeira instância da Justiça Nacional do Trabalho da Argentina. O evento
aconteceu nos dias 03/06/2011 e 04/06/2011, no Auditório do Curso
de Direito.
Durante os dois dias do evento, a jurista convidada apresentou diversas informações sobre a organização judiciária da Argentina, incluindo
aspectos constitucionais e processuais, além de enfocar temas relacionados ao Direito do Trabalho, tanto em seus aspectos materiais quanto
processuais. Para realizar os contrapontos com o ordenamento jurídico brasileiro, participaram em nome do CESUC os professores Antônio
Coelho de Oliveira Filho, Leonardo Santa Cecília, Luciano Rogério do
Espírito Santo Abrão e Rodrigo Diniz Cury.
De acordo com o organizador do evento, professor Rodrigo Diniz Cury, a
expectativa é poder realizar uma segunda edição do “Colóquio” já neste
segundo semestre letivo. “Existe a possibilidade de trazermos novamente
da Argentina um ou dois juristas bastante preparados, com experiência
acadêmica e prática, desta vez para debatermos novas formas de interpretação e aplicação do Direito”, informou o professor.

Sistemas de Informação
Autorizado pelo MEC
O Ministério da Educação e Cultura
- MEC autorizou o funcionamento do
curso de Sistemas de Informação através da portaria nº 300 de 02 de agosto
de 2011, com uma nota de destaque
4, onde o MEC adota uma escala de
1 a 5. Isso foi uma conquista brilhante
para a cidade de Catalão e região.
Com o crescimento da economia e o
surgimento de novas tecnologias a área
de sistemas de informação contempla
uma enorme escassez de mão de obra qualificada no Brasil. Com a necessidade deste profissional a faculdade CESUC criou o curso bacharelado em Sistemas de Informação. O curso possui professores qualificados, uma moderna infraestrutura contendo laboratórios de informática,
biblioteca entre outros, para que possa oferecer aos acadêmicos uma
excelência em ensino e consequentemente a máxima em profissionalização, visando prepará-los para o desenvolvimento e gerenciamento dos
diversos sistemas de informação.
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CESUC promove capacitação de docentes e
colaboradodes (PAD e PAC)

Professores

O CESUC realizou mais um encontro do Programa de Aperfeiçoamento Docente - PAD. O
X módulo do Programa, aconteceu no dia 30
de julho com o tema: “A utilização dos recursos audiovisuais e a aplicação do TCC na sua
prática”.
No primeiro momento foi oferecido um minicurso “Treinamento em Power Point” ministrado
pelo professor Ms. Daniel Hilário da Silva. O
minicurso proporcionou aos docentes noções
básicas de apresentações em Power Point e algumas dicas para deixar as apresentações mais
objetivas e agradáveis.
A Coordenação Pedagógica objetivando contribuir para a criação do processo de autonomia do professor em sua prática educativa possibilitou com este minicurso meios de expressar
diferentes e diversificadas formas de utilização
do projetor de multi-meios.
No segundo momento, o professor Rodrigo
Diniz, coordenador do Núcleo de Atividades

Colaboradores e Palestrantes.

Complementares fez uma explanação sobre os
“Procedimentos e orientações para o acompanhamento do Trabalho de Conclusão de Curso
– TCC” teceu considerações gerais sobre este
trabalho, perfil do professor orientador, como
devem ser as orientações e como avaliá-los.
Também no dia 30 de julho, realizou o IV PAC
– Programa de Aperfeiçoamento Contínuo, este
programa tem a finalidade de aplicar treinamento e direcionar ações administrativas para
o início do semestre, voltado somente para o
grupo administrativo da IES.
Nesta edição, tivemos o prazer de receber o
senhor Célio Mariano da Silva, presidente do
COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Catalão e o senhor
Carlos Rogério Rangel Caldeira professor do
SENAC, na primeira etapa, ambos palestraram
sobre o tema “Reciclagem e Coleta Seletiva”,
ressaltando para nosso grupo administrativo a
importância da reciclagem bem como a coleta

MEC ESTABELECE REGRAS MAIS RÍGIDAS
PARA PÓS-GRADUAÇÃO
O Ministério da Educação (MEC) publicou no
mês de Agosto de 2011 novas regras que deixam de reconhecer cursos de pós-graduação
lato sensu (Pós-graduação e MBAs) em instituições não educacionais, como fundações, universidades corporativas, sindicatos, organizações não governamentais (ONGs) e hospitais.
A decisão foi homologada pelo ministro da
educação em exercício, José Henrique Paim,
com base em uma resolução do Conselho Nacional de Educação, datada de fevereiro deste
ano. Estas instituições de ensino superior, pre-

cisavam de uma autorização especial do poder
público para oferecer esse tipo de curso, e esta
resolução visa eliminar este tipo de credenciamento especial por parte do MEC.
Pelas novas regras, as organizações continuarão podendo oferecer os seus cursos. No entanto, eles serão considerados cursos livres, e
não uma pós-graduação. A matrícula e o diploma de especialização serão assegurados
aos alunos matriculados nesses cursos até 31
de julho passado.
Fonte: Jornal O Popular 04/08/2011.

Iniciou-se no dia 16/08 o projeto de extensão “Cinefisio” que tem como
objetivo o estudo de temáticas vinculadas ao processo de formação acadêmica tais como: formação profissional, ética, saúde coletiva e individual,
legislação, humanização dentre outras. Para tanto é realizado um diálogo
com produções cinematográficas que abordam direta o indiretamente as
supostas temáticas, sendo um recurso rico, lúdico e interessante, o filme
pode ser um contribuinte na sistematização pedagógica.
Ação: Será exibido em cada encontro um filme relacionado com a temática
proposta (as temáticas serão determinadas no planejamento das aulas).
Início: 16/08/11 - Término: 15/12/11 (serão realizados 15 encontros, sendo 2 ou 3 por mês)
Local: Mini-auditório do CESUC - Horário: 19:00hs às 22:30hs
Idealização: Prof. Dr. Humberto de Sousa Fontoura
Coordenação: Fábio Viana Borges

seletiva, demonstrando o papel do COMDEMA em Catalão, a importância da sociedade
nos projetos voltados para o meio ambiente e
orientando nossos colaboradores, já que o CESUC está planejando implantar um projeto de
Coleta Seletiva.
Já na segunda etapa, Alexandro Pereira dos
Santos, Supervisor do departamento de Recursos Humanos, fez uma abordagem sobre
a “Portaria nº 1.510 – Ponto Eletrônico”. Esta
portaria regulamenta o uso do novo relógio de
ponto a partir de setembro/2011, assim a importância de orientar os colaboradores sobre
as novas regras e uso do ponto eletrônico, que
traz algumas alterações desde a marcação de
ponto até a gestão de tratamento das marcações.
No final, foi oferecido aos participantes um delicioso almoço integrando os docentes de todos
os cursos, supervisores e colaboradores da Instituição.

PROGRAMA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DO CESUC (PIC-CESUC)
A coordenação do Centro de Extensão,
Pesquisa e Pós-graduação do CESUC,
no último mês, abriu edital de seleção de
trabalhos para o Programa de Iniciação
Científica do Centro de Ensino Superior
de Catalão. O PIC-CESUC destina-se a
alunos de graduação para desenvolvimento de pesquisa científica (iniciação
científica), ou tecnológica (iniciação tecnológica), sob a direção de um orientador qualificado, avaliado por sua súmula
curricular.
A iniciação científica é um instrumento de
formação que permite introduzir na pesquisa científica os acadêmicos de graduação, colocando-os em contato direto com
esta atividade acadêmica e permitindo seu
engajamento neste processo. Os trabalhos
selecionados para participar do PIC/2011,
foram divulgados no site institucional, com
início a partir de Setembro de 2011.

JORNAL CESUC – Catalão/GO, Setembro de 2011

TRIBUNAL DO JÚRI SIMULADO

Como parte das atividades da Prática Jurídica,
no dia 07 do mês de junho, os alunos do 8º.
período do Curso de Direito simularam uma
sessão de julgamento do Tribunal do Júri, no
auditório do CESUC, ocasião em que desempenharam os papéis de juiz, promotor de Justiça, assistentes de acusação, defensores, réu,

testemunhas e serventuários da Justiça.
Também participaram da simulação os alunos
do 1º Período do Curso de Direito, na função
de jurados, devidamente sorteados e convocados para comparecimento no dia do evento.
A simulação do julgamento por júri popular,
a partir de casos reais, faz parte das atividades da Prática Jurídica IV, visando familiarizar o aluno quanto à atuação na Tribuna e
prepará-lo para a futura atuação profissional,
notadamente quanto às sustentações orais em
audiências e sessões de julgamento.
A simulação do Tribunal do Júri contou com a
orientação do Prof. Leonardo Rocha Faria, da
disciplina de Direito Processual Penal e colaboração do Núcleo de Prática Jurídica e coordenação do curso de Direito do Cesuc.

2ª EDIÇÃO DO PROJETO “JUSTIÇA
ATIVA”

O Núcleo de Práticas Jurídicas – CESUC foi
convidado formalmente para participar das
bancas instaladas na Comarca de Catalão-GO, pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, nos dias 02 e 03 de junho de 2011,
com a finalidade de colaborar com a rápida
solução e tempestiva fiscalização, controle e
efetividade dos provimentos inerentes ao sistema prisional, juntamente com magistrados,

promotores e advogados; almejando incondicional apoio e atuação do Escritório de Assistência Jurídica do CESUC, para a composição
e realização de várias audiências de instrução
criminal, cuja meta total, era diminuir o acervo
de ações penais com o julgamento em torno
de 300 (trezentos) processos e atos judiciais.
Na cerimônia de abertura a composição da
mesa foi formada por: Prof. Paulo Antônio
Lima (Diretor Acadêmico), Prof. Leonardo Santa Cecília - (Coordenador do Curso de Direito), Prof. Edson Bragança Júnior (Coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas).
A advogada Anna Paula, do Escritório de Assistência Jurídica do CESUC, teve importante
participação nas bancas, realizando um total
de 33 audiências nos dias 02 e 03 de junho
de 2011. Agradecemos a participação de todos os colaboradores.

Homenagem ao
Administrador
Por iniciativa do Deputado Fábio Sousa, a Assembléia Legislativa do Estado de Goiás prestou significativa homenagem aos 28 Administradores, que
se destacaram no estado.
Estas personalidades receberam na noite do dia
12/09/2011, a medalha do Mérito Legislativo “Pedro Ludovico”.
Entre os homenageados destacamos o professor
Paulo Antônio Lima, diretor do CESUC, que com
muito mérito e garra tem administrado esta casa
de educação.
Parabéns professor Paulo a familia CESUC sente-se feliz e honrada em tê-lo como seu gestor maior.
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DIREITO E
FISIOTERAPIA
PROMOVEM AULA DE
MEDICINA LEGAL

Nos dias 03 e 04 de maio deste ano, os alunos
que cursavam a disciplina de Direito Processual Penal II, do curso de Direito do CESUC,
ministrada pelo prof. Leonardo Rocha Faria,
participaram de uma aula teórico-prática de
Medicina Legal, viabilizada mediante parceria
entre a coordenação do curso de Direito e Fisioterapia.
A aula foi realizada nas dependências do laboratório de anatomia, o qual atende aos cursos das áreas das ciências biológicas e saúde, sob o comando do Técnico em Anatomia
Fernando Carvalho que, dentre outros temas,
tratou da identificação médico-legal, traumatologia e tanatologia forense, valendo-se de
demonstrações práticas e complementando as
aulas teóricas sobre “provas” ministradas na
disciplina de Processo Penal II.

Alunos de Caldas
Novas visitam o CESUC

No dia 24 de agosto, alunos do ensino médio dos Colégios Objetivo, Goyaz e CEJA, da
cidade de Caldas Novas visitaram o campus
do CESUC.
Com o objetivo de conhecer uma instituição
de nível superior, os cursos que são oferecidos
e as informações sobre estes cursos foi o motivo da visita, pois estes alunos estão no período de decisão da escolha da profissão.
Os alunos visitantes foram recebidos pela direção e coordenadores e puderam ter acesso
as informações dos cursos que o CESUC oferece e o mercado de trabalho.
Logo após foram conhecer o campus todo:
a Biblioteca, Auditórios, Núcleo de Práticas
Jurídicas, Laboratórios da Prática Contábil,
Laboratórios de Informática, Laboratórios da
área da saúde, a Clínica Escola do curso de
Fisioterapia, Centro Administrativo e Centro
de Convivência.
Ficamos felizes em recebê-los e esperamos ter
contribuído para a decisão que terão de tomar. Parabenizamos os coordenadores e professores dos Colégios Objetivo, Goyaz e CEJA
pela iniciativa.
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CESUC
“Uma ponte para o sucesso”
Talvez não passasse de um homem
alimentando-se de
sonhos, ou, quem
sabe, vivendo deles.
No ano de 1989,
estava eu trabalhando como ferroviário, (na extinta Rede
Ferroviária
Federal
S/A), acompanhando
a realização de duas irmãs que se formavam
no curso de Pedagogia e de um cunhado no
curso de Direito, ambos do Centro de Ensino
Superior de Catalão (CESUC). Quem sabe a
satisfação da família tenha sido o motivo primordial de ter sido completamente dominado
pelo meu próprio sonho de alcançar também
o sucesso na carreira jurídica. Indiferente às dificuldades financeiras e, sobretudo, ao longo
tempo distante dos bancos escolares, o esforço
transformou-se em aprovação no vestibular e a
tão desejada conquista de uma das vagas para
o primeiro semestre do ano de 1990.
A jornada não foi curta, quem dirá fácil, e a
cada dia um desafio devia ser vencido “quem,
dos meus colegas de turma, não se lembra da
minha “magrela” barra circular azul, amarrada no alambrado do lado de fora da Faculdade e que tanto nos fez rir das piadinhas, principalmente os “tombos” em dias de chuva. Por
outro lado, para cada obstáculo ultrapassado,
uma vitória se acumulava, aumentando ainda
mais o desejo de alcançar o sucesso profissional.
Foram quatro anos de extrema dedicação na
atividade universitária. Muitos colegas, amigos, professores... Cada um ao seu modo, à

sua maneira, mas, todos, marcando intensamente a minha caminhada.
Chegou o tão esperado momento de transformar o que era sonho em realidade. Os caminhos de todos os formandos já não seriam os
mesmos, cada um seguindo um novo destino.
Assim, após conclusão do Curso em 1993 e
de posse da Carteira da OAB/GO, enveredei
pelos concursos públicos, conseguindo com
o apoio familiar, êxito para o Cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás,
função que exerci nas Comarcas de Bom Jesus de Goiás, Goiatuba e Caldas Novas. Em
2004 assumi o Grupo Antirroubo a Bancos da
Delegacia Estadual de Investigações Criminais
(DEIC) e em 2010 a Delegacia Estadual de
Repressão a Narcóticos (DENARC). Atualmente exerço a função de Gerente de Operações
de Inteligência da Polícia Civil e Membro do
Conselho Superior da Polícia Civil do Estado
de Goiás.
Acredito que o verdadeiro sucesso deve ser
visto não pelas conquistas puramente patrimoniais ou apenas pelo status da função, mas,
principalmente, pela paz interior e a sintonia
em fazer tudo em nossa vida com o tempero
do amor. Assim, concluo, despretensiosamente, ser um homem e profissional de sucesso,
pois, tenho amigos, uma família linda e um
trabalho que me alegra. Portanto, minhas conquistas foram possíveis primeiramente pelas
mãos de DEUS, mas, também, ao atravessar
a ponte CESUC que, carinhosamente, defino
como a minha “Ponte para o Sucesso”.
Deusny Aparecido Silva Filho
Delegado de Polícia
Sempre e orgulhosamente “Cesucquiano”

PORTAL ACADÊMICO
Todo início de
semestre letivo a
Secretaria Geral
realiza a apresentação
do
Portal Acadêmico aos alunos
iniciantes (calouros). O objetivo é mostrar
o acesso do aluno as informações de como
acompanhar notas e faltas, atividades complementares, manter seus dados cadastrais
atualizados (endereço, telefone e e-mail),

baixar material didático disponibilizado pelos
professores, retirada de boleto bancários 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 coloca de forma fácil o acesso as informações
da vida acadêmica do aluno.

CESUC REALIZOU
IV PASSEIO
CICLÍSTICO

Aconteceu em 04 de Junho/11, o tradicional
Passeio Ciclístico do CESUC sob a coordenação do curso de Ciências Contábeis. A concentração para largada dos ciclistas foi na entrada principal da Faculdade CESUC às 09:00
h. O evento contou com mais de trezentos e
trinta participantes, um momento de confraternização, onde alunos, professores e membros
da comunidade puderam juntos participarem
de uma atividade esportiva.
Os ciclistas percorreram as principais avenidas
da cidade de Catalão (Av. Dr. Lamartine, Av.
São João, Av. José Marcelino e a Rua Vinte de
Agosto. Na passagem pela Avenida Raulina /
Fonseca Paschoal os participantes fizeram uma
parada para hidratação, onde foram oferecidos pela equipe da organização a todos participantes água e frutas.
A coordenação do evento agradece à participação de alunos, professores e patrocinadores.

VEM AI!

OUTUBRO DE 2011

Venha participar conosco deste momento
único de confraternização e lazer.
www.cesuc.br - contabeis@cesuc.br
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