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O CESUC vem realizando semestralmente 
encontros com seus docentes para refletir sobre 
o ensino aprendizagem universitário. É o Progra-
ma de Aperfeiçoamento Docente - PAD. Nestes 
encontros, os docentes participam de palestras, 
oficinas, workshopping, conhecem experiências 
de professores palestrantes convidados, buscan-

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFESSORES

do através de conhecimentos e troca de experi-
ências a melhor forma de conduzir o ensino e 
também com o foco na “Formação Continuada” 
dos professores.

Este semestre o encontro aconteceu nos 
dias 30 e 31 de julho e teve como tema: “Plano 
de Ensino e Avaliação”. Falaram sobre o tema 

Olá, meu jovem, minha amiga, sejam bem vin-
dos ao CESUC e FATECA.
Aqui estamos para mais uma jornada de sucesso 
acadêmico.
São muitos os motivos de satisfação para todos 
nós, entre eles, a abertura de mais um curso, 
desta vez “ENGENHARIA DE PRODUÇÃO”.
A autorização para este curso aconteceu em me-
ados de junho, nos possibilitando dar início às 
aulas ainda este semestre.
Desta forma, o CESUC, além dos já concorridos 
e tradicionais cursos de Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Fisioterapia, Sistemas de In-
formação e Sistemas para Internet (tecnólogo), 
pode agora oferecer o curso de “Engenharia de 
Produção”, o primeiro da série das engenharias 
que pretendemos implantar.
Desejamos a todos muito sucesso neste semestre. 
Uma vida acadêmica, rica em aprendizagens.

A DIREÇÃO FALA COM 
VOCÊ ALUNO (A)

O sonho realizado. O momento da for-
matura marca uma trajetória dos anos vividos 
nos bancos da faculdade.

No início tudo parece distante e difícil, 
porém o tempo passa e logo estamos vivendo 
a alegria da “colação de grau”. Esta é uma 
cerimônia que acontece em todos os semes-
tres, mas nem por isso deixa de ser linda e 
emocionante. Mais uma turma se vai, diploma 
na mão e o início de uma carreira que dese-

FORMATURA CESUC / FATECA

os professores Paulo Antonio Lima – diretor aca-
dêmico e a professora Teresa Regina Araújo – 
coordenadora pedagógica.

O tema foi considerado da maior relevân-
cia, pois se refere à dinâmica do processo que 
direciona o aprimoramento do trabalho docente 
tornando o ensino e o fazer docente mais eficazes.

jamos que seja promissora e com muito êxito. 
Parabéns formandos!



Pag. 2 JORNAL CESUC – Catalão/GO, Abril de 2012

Diariamente as 
pessoas me perguntam 
qual o melhor investi-
mento. Existem vários, 
sob o aspecto finan-
ceiro. Em um contexto 
geral, sem dúvida, é 
investir em conheci-
mento. Seja em um 
curso profissionalizan-
te, em uma graduação 

ou pós-graduação. Quando estes investimentos 
são feitos em uma instituição séria e estruturada, 
no tempo correto, se tornarão grandes valores. 
Isso é o que o Centro de Ensino Superior de 
Catalão – CESUC oferece há vários anos para 
nossa Catalão e região. Dispondo de uma estru-
tura digna das grandes faculdades, o CESUC é 
presença no cenário estadual e nacional, sendo 
composto de especialistas notadamente capaci-
tados a formar grandes profissionais. A gradua-
ção em Direito me preparou para ser reconheci-
do e valorizado no mercado. Mais do que isso, 
acrescentou muito a minha visão e análise do 
contexto de mercado, direitos e obrigações. Eu 
aprendi com o CESUC que não importa o quão 
longe nosso futuro pareça estar, mas sim, a ma-
neira como o conduzimos e o grau de importân-
cia que o atribuímos, sendo nossa vida moldada 
pelos valores daqueles que nos demonstram o 
caminho. Sinto uma saudade enorme dos tem-
pos da faculdade. Dos mestres guardo o conhe-
cimento transmitido, dos amigos o carinho, o 
respeito e a amizade. Nesse instante cada um 
segue o seu caminho em busca da realização 
profissional após a conclusão de uma etapa e, 
é com uma imensa nostalgia que relembro um 
tempo que passou. Graças a Deus consegui 
uma oportunidade no mercado de trabalho que 
cada vez está mais competitivo e, busco cada 
vez mais me especializar e poder levar a diante 
com muito orgulho o nome dessa incrível institui-
ção que hoje Catalão tem o orgulho de sediar. 
Obrigado Cesuc!

Thiago Monteiro.
Gerente Empresarial Bradesco

Coluna do 
Egresso

A turma de Contábeis interage, discute, 
promove e cresce.

É bola pra frente sempre!
O curso tem crescido muito, graças à 

PROFESSORES DO CURSO DE 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS PROMOVEM 

ENCONTROS PERIÓDICOS

A palavra blog é uma abreviação de 
web log, que significa registros frequentes de 
informações online. Alguns o traduzem como 
“diário na web”. Nele é possível compartilhar 
qualquer tipo de informação que, normal-
mente, tenha relação com a temática do blog. 
Muitos deles permitem uma interação entre os 
leitores e o autor do blog e, até mesmo, outros 
leitores. Isso se dá por meio da publicação 
de comentários aos artigos postados (posts). 
Foi pensando em compartilhar assuntos jurí-
dicos de interesse geral que a professora Pa-
trícia Donzele Cielo, do curso de Direito do 
CESUC, criou o blog “Além da sala de aula”, 
em agosto de 2011. O blog já conta com 90 
seguidores e mais de 60.654 acessos. As pos-
tagens são sobre diversos assuntos ligados ao 
Direito e já contabilizam mais de 1.550. Fique 
por dentro dos seus direitos e das discussões 
jurídicas atuais.

http://profpatriciadonzele.blogspot.com

Além da sala de aula

garra de seu coordenador professor Eurípe-
des e sua equipe de professores. Para estudar, 
propor novas ações, os docentes, realizam 
encontros aqui em Catalão, em Uberlândia, 
em Três Ranchos, sempre com o propósito de 
melhorar ainda mais a qualidade do curso. 
Buscam parcerias com empresas, com o Con-
selho Regional e Nacional de Contabilistas, é 
o grupo que vai a luta e isto tem feito a dife-
rença.

Parabéns, Ciências Contábeis o CESUC 
está com vocês.

A Semana de Informática da FATECA che-
ga a sua 9ª edição com a proposta de conectar 
diferentes visões e tendências de mercado com o 
que está acontecendo no cenário atual no mundo 
cibernético.

CESUC CONECTADO COM  O
MUNDO DA INFORMÁTICA

Este evento teve como objetivo levar aos 
discentes a disseminação das novas tecnologias 
utilizadas por empresas e usuários domésticos. 
Com esse propósito os alunos obtiveram um óti-
mo aproveitamento com palestrantes e estudan-

tes, debatendo e discutindo os avanços da área 
tecnológica. Estes cursos pensam longe. Você viu 
os amantes da Internet, o que estão fazendo?

Aconteceu em Recife – Pernambuco um 
acampamento para conectar o mundo em vários 
aspectos. O mundo ficou pequeno para esta tur-
ma afiada em clicar.

Esperamos professor Lacordaire, coordena-
dor dos cursos Sistemas de Informação e Sistemas 
para Internet que, muito em breve tenhamos tam-
bém no campus CESUC/FATECA as tendas para 
conexão onde crianças, jovens e adultos, voltem 
ao mundo do sonho da fantasia, da seriedade, 
da globalização.
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No dia 08 de agosto de 2012 o curso 
de Engenharia de Produção da faculdade CE-
SUC realizou Aula Inaugural no auditório da 
instituição. Os 120 alunos que iniciam a pri-
meira turma do curso prestigiaram o momento 
com 2 convidados cada um. O evento contou 
com a participação do palestrante - Engenheiro 
de Produção Flávio Roque Nunes. O objetivo 
da Aula Inaugural foi mostrar o que é a Enge-
nharia de Produção e as grandes perspectivas 
de trabalho que o formando tem ao concluir 
o curso. O palestrante motivou os alunos ao 
fazer uma dinâmica que fez com que os grupos 
conhecessem algumas das atividades do Enge-

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
“AULA INAUGURAL”

nheiro de Produção. A otimização de processos 
foi mostrada com muita criatividade nesta di-
nâmica adotada pelo palestrante da noite. No 
final, os alunos e os seus convidados fizeram 
um passeio pela faculdade para conhecer a es-
trutura acadêmica.

Sem dúvida, o evento inaugurou em 
grande estilo o novo curso do CESUC e deixou 
portas abertas para outros grandes eventos que 
virão. Os alunos e os seus convidados pude-
ram perceber quão grandes são as expectati-
vas da faculdade e da coordenação quanto ao 
novo curso da instituição - ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO. PARABÉNS A TODOS!!!!!!

Você sabe o que é o ENADE? Você se 
sente preparado para fazer as provas?

“ENADE” é o Exame Nacional de De-
sempenho dos Estudantes”. É promovido pelo 
“SINAES” (Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior).

A cada ano uma ou mais áreas de co-
nhecimento de cursos superiores são avalia-
das. As Faculdades são responsáveis pela ins-
crição de seus alunos quer sejam iniciantes ou 
concluintes.

ATENÇÃO ALUNOS CONCLUÍNTES! 
Os alunos que não forem inscritos e não par-

O ENADE VEM AÍ
ticiparem do ENADE, não terão seus diplomas 
registrados.

Estude, participe, mostre o seu conhe-
cimento, procure ser bem avaliado, sua boa 
avaliação também avaliará o seu curso e a 
sua faculdade.

Antes da realização das provas, os alu-
nos receberão um questionário sócio-econô-
mico, que o MEC encaminha diretamente ao 
aluno. Responda com atenção e critério, em 
caso de dúvida procure a coordenação de seu 
curso e BOA PROVA!

Contamos com você!

FISIOTERAPIA CADA VEZ 
FAZENDO MAIS POR VOCÊ

Procure conhecer a Clínica de Fisio-
terapia e ver de perto o que os profes-
sores e alunos podem fazer por você. É 
hora de acabar com as dores, inchaços, 
posturas erradas, melhore sua perfor-
ma, visite a Clínica e veja os benefícios 
que você pode usufruir. 

O CESUC recebe com muita satisfação 
a profª Wendy Karla Medeiros de Souza Be-
zerra como coordenadora adjunta do curso de 
Administração.

Graduada em Administração pela Uni-
versidade Potiguar e mestre em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal do Rio 
Grande Norte, continua sua formação cursan-
do especialização em Finanças. 

Possui experiência em coordenação e 
docência em disciplinas e cursos de adminis-
tração em diversas faculdades.

Na área da pesquisa científica, a profª 
Wendy dedica-se ao estudo da administração 
e sua aplicabilidade nas organizações.

A nova coordenadora adjunta chegou 
também, com o intuito de contribuir, como to-
dos os outros coordenadores, com a melhoria 
contínua da qualidade do processo ensino-
-aprendizagem visando a melhor formação 
possível para o futuro administrador, este pre-
parado para atuar eficientemente nas organi-
zações. 

Alunos do curso de administração, a co-
ordenadora adjunta do curso está à disposi-
ção para recebê-los na sala da coordenação 
no centro administrativo ou pelo e-mail: admi-
nistracao@cesuc.br.

Seja bem-vinda Professora Wendy e su-
cesso em seu trabalho!

Curso de 
Administração 

sob nova 
coordenação

JURI 
SIMULADO

O curso de Direito continua empolgan-
do seus alunos. Uma das práticas preferidas 
pelos jovens é o Júri Simulado, o que, mais 
uma vez foi realizado com brilhantismo.

Os alunos vivenciando situações de juiz, 
promotor, advogado de defesa, de acusação, 
testemunhas e outras, em fim, a encenação é 
completa e total. O Júri é sempre feito com 
casos reais já arquivados e troca de nomes. 
O resultado pode ou não ser o mesmo. Para 
a faculdade e para os alunos, vale a vivência 
da prática.
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Participe de nossas redes sociais

@cesuc

relacionamento@cesuc.br

Todo início de semestre letivo a Secre-
taria Geral realiza a apresentação do Portal 
Acadêmico aos alunos iniciantes (calouros). O 
objetivo é mostrar o acesso do aluno as infor-
mações de como acompanhar notas e faltas, 
atividades complementares, manter seus da-
dos cadastrais atualizados (endereço, telefone 
e e-mail), baixar material didático disponibi-
lizado pelos professores, retirada de boletos 
bancários das parcelas do semestre corrente 
e como realizar a matrícula para o próximo 
semestre letivo pela Internet. Além da apre-
sentação das datas importantes do calendário 
acadêmico, matriz curricular, manual acadê-
mico e regimento institucional depositados em 
nosso sítio.

A apresentação é realizada pelo Prof. 
André Luís Mázaro, secretário geral da IES, 
onde coloca de forma fácil o acesso às infor-
mações da vida acadêmica do aluno.

Neste semestre 2/2012 o evento foi cer-
tificado pelo Centro de Extensão e Pós-Gradu-
ação, com um total de 3 horas.

PORTAL 
ACADÊMICO

O CESUC, por meio do NPJ partici-
pou de uma ação social promovida pela Pi-
râmide Plano de Assistência Familiar, no dia 
25 de Agosto, no estacionamento do Bretas. 
O NPJ, através de sua advogada e estagiários 
atendeu o público, informando aos interessa-
dos de seus direitos e encaminhando-os para 
serem atendidos posteriormente pelo NPJ.

Além da prestação de serviços ofereci-
da pelo CESUC, outras entidades prestaram 
serviços, como o Hemocentro, o CAPS, o SE-
NAC, dentre outros voluntários.

AÇÃO SOCIAL COM
PARTICIPAÇÃO DO CESUC

A indústria musical 
mostra-se imponente no 
decorrer da evolução da 
humanidade, entretanto, 
encontramos um lado ne-
gativo com que a música 
passou a representar. A 
revista Scientific Reports, 

reúne as mais diversas pesquisas científicas, 
e em um de seus últimos artigos Measuring 
the Evolution of Contemporary Western Po-
pular Music (Medindo a Evolução da Música 
Popular Contemporânea) expõe um resultado 
baseado em avaliações e medições realizadas 
em laboratórios, não muito diferente do ob-
servado, em outras palavras, ouvido. A aná-
lise foi realizada na Espanha, por um grupo 

Música Popular 
Contemporânea, uma avaliação 

do que ouvimos
(Extraído do conteúdo original)

Por: Raphael Gasparetto*

de cientistas, a qual estiveram empenhados 
físicos e musicólogos, em suporte de algumas 
instituições em destaque como a Universitat 
de Barcelona e Artificial Intelligence Research 
Institute.

A pesquisa mostra que em 50 anos, a 
música ocidental contemporânea em nada 
evoluiu, ou seja, durante meio século a mú-
sica produzida em alta escala resguarda um 
mesmo padrão de métrica e sonoridade, 
apontando para um grau de convencionalis-
mo herdado dos estilos clássicos. Verificou-se 
ainda que, além dos gêneros musicais recen-
tes apresentarem decadência em suas letras, o 
volume está excessivamente alto, ultrapassan-
do a quantidade de decibéis que a audição 
humana suporta.

O Conselho Regional de Contabilidade 
do estado de Goiás realiza de 2 em 2 anos 
Encontros Regionais de Contabilistas. Os en-
contros têm como objetivo discutir, debater e 
atualizar assuntos relevantes da área  contábil.

Este ano, os Encontros acontecerão em 
várias cidades e em datas  diferenciadas, 

ENCONTROS REGIONAIS DE CONTABILIDADE DE GOIÁS
suc. Neste encontro participarão as Delega-
cias: Catalão, Cristalina, Goiatuba, Ipameri, 
Itumbiara, Pontalina, Piracanjuba, Pires do 
Rio, Morrinhos, Luziânia e Valparaíso e as de-
mais do Estado.

As inscrições estão disponíveis pelo site 
www.crcgo.org.br é só preencher o formulário 
e imprimir o boleto bancário para pagamento.

O Cesuc e os alunos do curso de Ci-
ências Contábeis poderão participar e estão 
isentos da taxa de inscrição.  Com certeza, 
todos vão participar!

com a participação de palestrantes renoma-
dos que abordarão  os seguintes temas: ICMS 
– Regime da Substituição Tributária – Regras 
Vigentes; A Nova Contabilidade Aplicada ao 
Setor Público; SPED como Ferramenta de Ges-
tão Empresarial; A importância do marketing 
contábil para o sucesso profissional.

A cidade de Catalão foi escolhida para 
sediar o 8º Encontro Regional do Sul Goia-
no e o 7º Encontro Regional do Sudeste que 
acontecerá no dia 28 de setembro, no horário 
de 08h00min as 18h00min, no auditório Ce-


