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Curso de Engenharia de Produção recebe 
Gerente de Produção da John Deere

O curso de Engenharia de 
Produção da Faculdade CESUC 
recebeu um convidado ilustre – o 
Gerente de Produção Sandro Tei-
xeira. O palestrante da noite mi-

nistrou uma verdadeira aula de 
produção para os alunos do 1° 
período do curso. Mostrou aos 
alunos como a empresa John De-
ere tem crescido e que a organi-

zação tem procurado engenheiros 
competentes e não tem encontra-
do. Sandro ainda motivou os alu-
nos quando disse que começou a 
trabalhar com 13 anos e que lim-
pava a mesa do chefe. Com muita 
persistência, conseguiu fazer en-
genharia e ao sair da faculdade 
logo já estava empregado como 
engenheiro. Anos depois recebeu 
o convite para ser o gerente da 
John Deere. “Confesso que co-
meti alguns erros no princípio da 
gestão, mas sempre fui um ver-
dadeiro líder, pois trabalhar com 
pessoas é o maior desafio de um 
engenheiro”. Sandro finalizou a 
palestra dizendo aos alunos que 
deveriam estudar e que não pre-
cisavam se preocupar, pois não 
iria faltar emprego para os ótimos 

profissionais de engenharia. Para 
a profa. Mara – coordenadora do 
curso – “motivar os alunos do 1° 
período é o principal objetivo, já 
que engenharia não é um curso 
fácil e somente aqueles que per-
sistirem é que conseguirão ser ex-
celentes profissionais”.

Aconteceu no último dia 25 
de maio a oitava edição do tradi-
cional passeio ciclístico do CESUC.

O evento sobre a coordena-
ção do professor Eurípedes Bas-
tos Siqueira contou com mais de 
1.200 inscritos sendo a maioria 

VIII Passeio Ciclístico CESUC

alunos da faculdade CESUC dos 
cursos de Ciências Contábeis, 
Administração, Sistemas de Infor-
mação, Engenharia de Produção, 
Direito, Fisioterapia e TSI.

A largada aconteceu às 09h 
da manhã na porta do CESUC com 

os participantes em clima de euforia, 
animados pelo trio elétrico coman-
dado pelo prof. André Luís Mázaro, 
os participantes tiveram uma para 
técnica para hidratação na empresa 
JMK Veículos e logo após seguiram 
pelas principais avenidas da cidade, 

finalizando o percurso no Clube do 
Povo “Represa”, onde foram sorte-
ados Ipod´s, Bicicletas, Tablet´s e 
Câmeras fotográficas.

Fique atento, em breve, te-
remos novidades sobre o próximo 
passeio ciclístico.
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O CESUC é uma institui-
ção que foi inaugurada em 1985 
com três cursos: Administração, 
Direito e Pedagogia e não parou 
por aí, novos cursos vieram com-
por o quadro, como Fisioterapia, 
Sistemas para Internet, Ciências 
Contábeis, Sistemas de Informa-
ção,  Engenharia de Produção e 
cursos de Pós-graduação que vem 
crescendo a cada ano. O quadro 
de professores é composto por 
doutores, mestres e especialistas. 
A infraestrutura é ótima, além 
de vários laboratórios, o CESUC 
conta com uma Clínica de Fisio-
terapia (com aparelhos de última 
geração), uma ampla e atualizada 
biblioteca, salas de aula climatiza-
das com recursos de ensino e já 
projeta a construção de mais um 
bloco com salas de aula e labora-
tórios. �Resolvi cursar Engenharia 
de Produção porque o Engenheiro 
de Produção tem uma visão glo-
bal de todo o sistema e por isso 
consegue acompanhar e maximi-
zar todos os processos produtivos 
(cada etapa) através de estatísticas 
de controle, conhecimentos mate-
máticos e sistemas gerenciais. Es-
tou muito satisfeito com o nível do 
curso, com os professores, com 
o novo laboratório inaugurado 
no último mês, com as atividades 
extraclasses e com a organização 
do curso de forma geral. A Facul-
dade CESUC e o curso trabalham 
realmente para levar o ensino e a 
aprendizagem para nós alunos. É 
a realização de um sonho estar 
aqui.”

Por: Sídnei Rosa Borges - 
aluno do 2º período de Engenha-
ria de Produção.

A visão 
do nosso 

aluno

Os alunos do 1º ano do 
ensino médio do Colégio Univer-
sitário visitaram as instalações do 
Curso de Fisioterapia da Faculda-
de CESUC;

Na ocasião eles foram 
acompanhados pela Profa. Vi-
viane do Colégio Universitário e 
recebidos pelo Coordenador do 
Curso de Fisioterapia da Faculda-
de CESUC, Prof. Dr. Humberto de 
Sousa Fontoura.

Dia do Contabilista

Visita ao CESUC

Os alunos tiveram a chance 
de conhecer os laboratórios de 
saúde, mais especificamente os 
laboratórios de Microscopia, Bio-
química e Biofísica e de Anatomia 
Humana, além da Clínica Escola.

Dentre os laboratórios, o 
que despertou mais interesse foi 
o de Anatomia Humana onde os 
alunos tiveram a oportunidade de 
ver e tocar em peças anatômicas 
humanas, bem como tirar várias 

dúvidas sobre a fisiologia e a mor-
fologia do corpo humano.

Na Clínica Escola, eles pu-
deram vivenciar o atendimento 
real a pacientes bem como a es-
trutura física disponibilizada aos 
graduandos em Fisioterapia do 
CESUC.

O CESUC agradece o inte-
resse em conhecer a nossa estrutu-
ra física e metodologia de ensino 
e coloca-se sempre à disposição.

A Faculdade CESUC, em 
parceria com o SEBRAE Goiás, 
realizou no último dia 25 de abril 
de 2013, a palestra “vendas não 
caem do céu, então mexa-se”, 
ministrada pelo renomado confe-
rencista JR Cajaiba, como parte 
do ciclo de seminários desenvolvi-
dos pelo SEBRAE Goiás. O evento 
contou com apoio do curso de Ci-
ências Contábeis, através do seu 
coordenador Professor Me. Eurí-
pedes Bastos Siqueira, que mobi-
lizou os alunos do curso e juntos 
com empresários e a comunidade 
catalana comemoraram o dia do 
Contabilista.

Marina Silva no CESUC

Na noite do dia 02 de maio 
de 2013 Marina Silva, ex-ministra 

e ex-senadora, falou aos catala-
nos no auditório do CESUC sobre 

suas ideias, seus sonhos e sua uto-
pia, no dizer dela própria, “devem 
ser compartilhados por toda uma 
população, que ainda acredita no 
ser humano”.

Marina foi aplaudida de pé, 
pelo auditório lotado de estudan-
tes e cidadãos que queriam ver de 
perto esta mulher inteligente, forte 
e idealista na busca de assinaturas 
para o novo partido ora idealiza-
do por ela. Parabéns aos organi-
zadores.
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Estas são algumas pergun-
tas que o aluno de Engenharia de 
Produção faz ao chegar à univer-
sidade. A ABEPRO (Associação 
Brasileira de Engenharia de Pro-
dução), entidade que congrega 
estudantes, profissionais, profes-
sores e cursos de graduação e 
pós-graduação relacionados à 
Engenharia de Produção de todo 
o país, adota a seguinte defini-

A ESSÊNCIA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
O QUE É ENGENHARIA DE PRODUÇÃO? ONDE ATUA O ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO?

Curso Cuidador
de Idoso

Sistemas de Informação

ção: “Compete à Engenharia de 
Produção o projeto, a implanta-
ção, a operação, a melhoria e a 
manutenção de sistemas produti-
vos integrados de bens e serviços, 
envolvendo homens, materiais, 
tecnologia, informação e energia. 
Compete ainda especificar, pre-
ver e avaliar os resultados obtidos 
destes sistemas para a sociedade 
e o meio ambiente, recorrendo a 

conhecimentos especializados da 
matemática, física, ciências huma-
nas e sociais, conjuntamente com 
os princípios e métodos de análise 
e projeto da engenharia.

Mesmo diante da definição 
da ABEPRO, ainda assim surgem 
muitas dúvidas. Estes questiona-
mentos fazem parte de todo in-
gressante do curso de Engenharia 
de Produção, já que esta enge-
nharia atualmente é a mais abran-
gente e ampla de todas as outras 
engenharias. Esta abrangência se 
deve ao fato de que o Engenheiro 
de Produção possui algumas ha-
bilidades e competências que o 
diferenciam na sua formação.

O trabalho do Engenheiro 
de Produção é uma incessante 
busca pela otimização dos proces-
sos produtivos. Ao conceituarmos 
um sistema de produção, sabemos 
que existem entradas, processo de 
transformação e as saídas. Estas 
saídas podem ser bens e/ou servi-
ços dependendo da organização. 
O Engenheiro de Produção traba-

lha para que todo o sistema de 
produção esteja em perfeita sin-
tonia e os resultados para a em-
presa seja de aumento na lucra-
tividade e consequentemente na 
competitividade da organização. 
Para conseguir atingir os objetivos 
principais de uma empresa que 
são o aumento de produtividade, 
lucratividade e competitividade, 
o Engenheiro de Produção utiliza 
ferramentas estatísticas e mate-
máticas, além de modelagem dos 
sistemas. Sua função é otimizar, 
ou seja, buscar a melhor solução, 
reduzir o indesejável e aumentar o 
desejável.

Sabendo disso, o Engenheiro 
de Produção do CESUC aprende 
durante o curso a criar soluções 
para os problemas organizacio-
nais e a desenvolver a arte da 
engenharia de produção que é a 
criatividade. Neste contexto o En-
genheiro de Produção possui um 
diferencial na sua formação e por 
isso pode atuar em praticamente 
qualquer tipo de empresa.

Terminou com muito sucesso 
o Curso de “Cuidador de Idosos”, 
oferecido pelo Centro de Ensino Su-
perior de Catalão- CESUC, em par-
ceria com a UNIMED-Catalão/GO.

O curso teve como objetivo 
capacitar dentro de conhecimentos 
básicos, os cuidadores familiares 
ou profissionais para melhorar o 
relacionamento com os idosos.

Os temas abordados foram 
da maior importância para esta 
formação e foram ministrados por 
profissionais especialistas nas áreas 
de saúde física e mental, além de 

noções de Direito sobre o Estatuto 
do Idoso e primeiros socorros pelo 
corpo de bombeiros.

O CESUC agradece a con-
fiança e a manifestação dos alunos 
e da população que abraçou esta 
causa.

A lista com os nomes dos can-
didatos a um emprego de cuidador 
ficará à disposição no CESUC e na 
UNIMED.

É o CESUC cumprindo mais 
uma ação dentro da sua respon-
sabilidade social com Catalão e 
região.

Há vá-
rios anos, 
t r a b a l h a r 
com tecnolo-
gia da infor-
mação era 

considerado como uma profis-
são quase exótica. Os processos 
eram muito dispendiosos, e pou-
cas pessoas sabiam exatamente 
exercer a função do profissional 
de computação. De lá pra cá o 
desenvolvimento da computação 
superou todos os demais setores 
da economia e o transformou-se 

em uma carreira ascendente, com 
inúmeras áreas de formação e 
cada vez mais indispensável para 
a vida moderna da sociedade e 
das empresas.

Com isso os cursos de Sis-
temas de Informação e Sistemas 
para Internet irão realizar um 
evento de Tecnologia da Informa-
ção no mês de outubro/2013 com 
objetivo de trazer novos temas 
para o corpo discente e socieda-
de além de comemorar o dia do 
profissional em computação que 
acontece no dia 19/10.

#ADM em Ação
Você tem interesse em diver-

sificar seu estoque, melhorar seu 
atendimento ou até mesmo abrir 
uma empresa? Para isso é essencial 
fazer uma Pesquisa fundamentada! 

Alguns pensadores nos mos-
tram como elaborar um questio-
nário e aplicar uma pesquisa tais 
como: perguntas fechadas, aber-
tas, com ordem de preferência, 
itemizada e outras. 

Pensando no mercado de 
Catalão e Região, os alunos do 
7º Período de Administração 
do CESUC, coordenados pelo 
Professor Samuel Gomes, está 
elaborando um estudo aplicado 
na cidade, e vai mostrar a todos 
como usar este indicador para 
ser sucesso na sua organização. 
Aguarde... os resultados podem te 
surpreender!
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Curso de Direito promove palestra com o 
procurador de justiça Roberto Tardelli

No dia 10 de maio de 2013, o Centro 
de Ensino Superior de Catalão recebeu o 14º 
Promotor de Justiça do I Tribunal do Júri de 
São Paulo, Dr. Roberto Tardelli, atualmente in-
tegrante da Procuradora de Justiça Criminal 
do Ministério Público do Estado de São Paulo. 
No período da tarde, o procurador visitou as 
dependências da instituição e interagiu com 
alunos no Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ. 
A partir das 19h, proferiu palestra com o tema 
“O Duelo Invisível”, abordando questões rela-
cionadas à defesa criminal. Na segunda parte 
da sua fala, o procurador expôs alguns pon-

Tribunal do Júri Simulado

No dia 17 de maio foi rea-
lizado no mini-auditório do bloco 
“F” do CESUC o Tribunal do Júri 
Simulado, pelos alunos do 8º pe-
ríodo do curso de Direito.

O simulado faz parte das ati-
vidades da Prática Jurídica Penal 
IV, oferecido pelo Núcleo de Prá-

tos acerca do julgamento no caso Suzane Von 
Richtofen, no qual participou como acusador 
e que o tornou conhecido nacionalmente. O 
procurador também atuou em outros casos fa-
mosos, a exemplo do julgamento de Francisco 
de Assis Pereira, o “Maníaco do Parque”. O 
evento, promovido pelo Curso de Direito e co-
ordenado pelo professor de Direito Processual 
Penal, Leonardo Faria, contou com a presença 
massiva do corpo discente, reforçando o intui-
to de promover a ampliação dos conhecimen-
tos jurídicos para além da sala de aula e uma 
construção crítica acerca do direito.

ticas Jurídicas, sob orientação do 
professor Leonardo Faria.

Participaram do evento os 
demais alunos do curso de Di-
reito, que puderam presenciar a 
atuação oral no júri, aplicando os 
ensinamentos aprendidos em sala 
de aula.

O curso de Engenharia de 
Produção da Faculdade CESUC 
realizou uma inauguração do pri-
meiro laboratório de Engenharia 
de Produção. Na oportunidade, o 
professor Plínio e a coordenadora 
do curso professora Mara Rúbia 
ressaltaram a importância dos alu-
nos conscientizarem e cuidarem dos 
novos computadores. A coordena-
dora abordou ainda que este seria 
o primeiro de muitos outros labo-
ratórios que viriam no decorrer dos 

INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO 
DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

próximos anos. O professor Plínio 
lembrou aos alunos a importân-
cia de usarem adequadamente os 
computadores e que o laboratório 
fosse um lugar para um verdadeiro 
aprendizado, pois eles tinham nas 
mãos um valioso recurso que pou-
cas universidades poderiam ofere-
cer. Ao final, os alunos ganharam 
um brinde e um marca texto para-
benizando por mais uma conquista 
do curso e do CESUC. PARABÉNS 
A TODOS!


