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Conheça o CESUC
Conhecer o CESUC por dentro é confirmar que a infraestrutura moderna e bem organizada,
representa com clareza o zelo e o cuidado que a administração tem com o seu corpo
docente e discente.
Aluno! Aqui tudo
gira em torno de você.
Seu aprendizado, seu bem
estar, seu crescimento
como pessoa e formação
de um grande profissional.
Pensando assim, resolvemos fazer este jornal
para que você conheça
melhor nossa casa e para
homenagear nossos pro-

fissionais, trabalhadores
do CESUC, que diuturnamente zelam de todos os
aspectos, para que o aluno
se sinta bem, sinta-se feliz
nesta casa de Educação
que completa neste ano,
seus 30 anos de sucesso
e vitórias.
Hoje, falaremos da
equipe administrativa,

sem a qual não existiríamos como Instituição de
Educação. Colaboradores
fiéis, amigos dedicados,
que todos os dias caminham ao nosso lado contribuindo com o CESUC, como
verdadeiros missionários,
na realização dos compromissos assumidos.
A equipe de apoio

que, com zelo e dedicação
trabalha para conservação
de todos os espaços físicos,
sempre tão bem cuidados,
tornando a permanência
de todos muito agradáveis
aqui.
Ao nosso trabalhador, nosso respeito e gratidão, por contribuir com
o CESUC em sua missão.

CESUC 30 anos
com você
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O Selo!
A partir deste ano o
CESUC irá utilizar este
Selo comemorativo,
em homenagem aos
30 anos de sucesso,
que a Instituição vem
demonstrando através
de ótimos resultados,
visando sempre o
seu foco que é a
Educação.
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Comemorar aniversário é: “Celebrar a vida”.
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ma instituição,
assim como uma
pessoa pode celebrar festivamente sua existência, isto é o que o CESUC comemora nos seus 30 anos de vida.
No dia 6 de agosto de 1985,
nascia para Catalão, o Centro de
Ensino Superior – CESUC. Eram
três os cursos oferecidos e foi em
um vestibular muito concorrido,
que os candidatos se inscreveram para Administração, Direito
e Pedagogia.
Dois grandes homens
precisam aqui serem lembrados:
os professores Sérgio Sebastião
Magalhães e Paulo de Lima,
professores âncoras do CESUC,
pioneiros do Ensino Superior
em Goiás, levando seus sonhos
para os mais distantes rincões
do Estado. Por isso receberam
o título de “Bandeirantes da
Educação”.
Nascia assim a Instituição
que hoje, após 30 anos, se tornou
cartão de visita desta cidade,
não só pelo seu aspecto físico
modernamente construído mas,
pelo seu potencial humano, de
ensino, distinguindo-se entre os
melhores do Estado.
O CESUC cresce conservando sua essência, formando
pessoas, profissionais compe-
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tentes e comprometidos com
a sociedade, tornando-a mais
justa e mais humana.
São inúmeros os exemplos e nomes que poderíamos
buscar, numa lista interminável
de ex-alunos, alunos que souberam e sabem honrar seus títulos,
aqui conquistados.
Não só Catalão, mas toda
região se beneficia de profissionais nas diversas áreas de seu
domínio de cursos, tornando
esta região rica em Recursos
Humanos.
Aquela pequena célula de
três cursos deu origem há outros
tantos e, hoje, o CESUC oferta:
Administração, Ciências
Contábeis, Direito, Engenharia
Civil, Engenharia de Produção,
Fisioterapia, Sistemas de
Infor mação, Logística
e
Psicologia, cursos estes que
são orgulho de um Sistema de
Ensino inovador, sempre preocupado em apresentar o melhor,
o mais avançado em Ensino.
Administrar o CESUC é
um prazer sempre renovado,
porque nos obriga a enfrentar
um desafio a cada dia, é querer
um instituição moderna mas,
que não perca seus valores que
são permanentes, e que sempre
nortearam a condução dos desti-

nos dessa casa. Com o mesmo
interesse e carinho que nós dirigentes discutimos e buscamos
novos cursos, novas metodologias e avanços tecnológicos,
também nos empenhamos no
melhor atendimento ao nosso
aluno, razão da existência desta
Casa de Educação.
Ao longo destes anos, muitos
foram os professores que se somaram ao CESUC, dando o melhor
de si para o desenvolvimento e
crescimento nestes 30 anos. Hoje,
assim como ontem, é no renomado corpo docente que o CESUC
se apoia, para se tornar grande
na dimensão maior de qualidade.
A estes abnegados professores,
que por aqui passaram, aos que
aqui continuam, o melhor muito
obrigado. Vocês tornaram possível a realização deste sonho, na
comemoração desta data.
Aos novos que a nós se
juntaram, obrigado por virem
caminhar conosco, continuando a tecer a história desta casa
da qual todos nós nos orgulhamos.
A você ex-aluno e aluno
de hoje, nossa gratidão pela
confiança de sempre, pela amizade construída e pelo respeito a
causa que juntos abraçamos, a
EDUCAÇÃO.

CESUC celebra
30 anos de história na educação
Nossos fundadores, em 1985, ousaram criar em Catalão, uma faculdade – CESUC – que continua linda,
continua íntegra, continua crescendo. E você faz parte desta história...

Fundador: Prof Sérgio

O espaço verde de ontem continua no CESUC de hoje.

E

Fundador: Prof Paulo Lima

Os mestres passam, as lições permanecem.

Por aqui passaram alunos e professores pioneiros desta casa.

m 1995, o CESUC realizou o 1º Congresso de Ensino Superior da região Centro
Oeste, comemorando 10 anos de fundação. Estiveram presentes no evento
inúmeras autoridades do mundo educacional, dentre elas destacamos o professor João

Bosco de Castro Teixeira, ex-reitor da Universidade de São João Del
Rei que, na época era represetante do Brasil no Mercosul, para eventos
universitários. A palestra de abertura foi proferida pelo professor João
Bosco e o tema abordado foi “Novas Políticas Educacionais”.
Outra figura de destaque presente no acontecimento foi o educador Edson Franco, presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras
- ABM, e reitor da Universidade da Amazônia.
Marcou presença também no congresso o Coronel Flávio Terra
Faria, diretor do Colégio Militar de Brasília.
As Delegacias do MEC de todos os estados que compunham a
região Centro-Oeste, e mais 23 universidades e faculdades isoladas,
tiveram a oportunidade de discutir assuntos universitários, na busca
de alternativas de novas políticas e novos mecanismos de integração.
Este foi um dos grandes eventos que marcou a história do CESUC.
Um sucesso hoje e sempre.
INFORMATIVO CESUC
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O antigo foi
substituído pelo
novo

Prof. Paulo Antônio Lima

Prof. Danilo Nogueira Magalhães

A frente da direção do CESUC, está o
jovem e talentoso Prof. Paulo Antônio de Lima,
responsável por todas as mudanças que hoje
enriquecem esta Faculdade, criando novos
cursos, ampliando espaços, construindo
prédios. Ao lado do prof. Paulo Antônio está
o prof. Danilo Nogueira Magalhães.

Caminhando ao
lado destes jovens
diretores
está a
Professora Maria
Eleonora de Oliveira
Scalia,diretora geral,
que com muita dignidade e sabedoria realiza sonhos e acumula
vitórias.
Profa. Maria Eleonora Scalia

Como estará a nossa Faculdade daqui
a 30 anos? Você imagina?
Como aluno, posso ver
um futuro próspero para a
faculdade CESUC, pois, sua
administração trabalha e se
empenha para que nós alunos
possamos nos formar com
satisfação e orgulho.
Imaginar o CESUC daqui
30 anos não é tão difícil, com
todo o comprometimento da
sua administração, imagino
que a faculdade CESUC terá
evoluído para uma universidade com grande autonomia
e reconhecimento.
Rodrigo Tomaz
Machado
Aluno

“Acreditamos que, através de investimentos estratégicos não apenas na parte estrutural mas também em
pessoas, o ambiente administrativo será uma vantagem
competitiva para a Instituição. Imaginamos não mais
uma Faculdade e, sim, uma Universidade consolidada
como um grande polo de pesquisa e inovação tecnológica, sendo para Catalão e região, referencial acadêmico,
com ampla oferta de graduações e pós-graduações, não
somente lato-sensu, mas também stricto-sensu.

Imagino o encontro de mais
uma geração somando com as
experiências das gerações anteriores, dando continuidade ao
sonho idealizado e cumprindo
a missão de capacitar a cada
dia, profissionais nos diversos
campos do conhecimento.
Daqui a 30 anos teremos
certamente, o campus bem mais
ampliado, com a criação de vários
outros cursos, com a mesma
qualidade de hoje, chegando a
ser uma Universidade.
Teresa Regina
Professora

Heloíza Costa e Adréia Souza
Colaboradoras

E nós, como estaremos? Formados, aposentados, trabalhando... todos trazendo na lembrança, um tempo de feliz convivência, no CESUC.
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CESUC, 30 anos...
velhos tempos,
belos dias...

Os tempos mudaram... A estrutura física mudou...
Mudaram também os professores... Diferentes nos
aspectos, mas a essência continua a mesma.

Nosso espaço cultural também se transformou. Foi construído um grande
e confortável auditório que serve não só aos cursos do CESUC, mas a toda
comunidade catalana. Este espaço embeleza essa casa, conferindo-lhe porte
e solidez.

O acervo da biblioteca conta hoje com 35.325 livros e 13 mil fascículos
em periódicos, enriquecida, hoje, com os materiais para educação especial
como livros sonoros, lentes, rigletes e outros.
INFORMATIVO CESUC
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Cursos Fortes, prática vibrante.
Ações de todos os tempos.

Júri Simulado
O Tribunal do Júri Simulado, é realizado pelos alunos do curso de Direito.
O simulado faz parte das atividades da Prática Jurídica Penal IV, oferecida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ.

Fisioterapia
O atendimento realizado pela Clínica Escola beneficia a comunidade local, reabilitando os pacientes dando-lhes uma melhor qualidade de vida.
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Quem somos e o que fazemos?
Conhecer o CESUC por dentro é confirmar que a administração e seus colaboradores estão aptos a
fornecer um bom atendimento e atenção necessária a todos que procuram a Instituição.

Parte dos Colaboradores e Supervisores do Administrativo

A Secretaria

André Luís Mázaro - Secretário Geral

Centro de Atendimento

A Secretaria é sem dúvida a alma da
Faculdade. Ela cuida de todos os aspectos da
vida acadêmica. É um trabalho sério, de grande
responsabilidade, muito bem dirigido por André
Luís Mázaro. Dividido em setores, conta com
a dedicação de funcionários que são treinados
para o atendimento e, também, trabalho interno. Chamo a Secretaria de “setor vital”, porque
aqui, a vida acadêmica dos alunos é monitorada,
é estudada e, seus documentos universitários e
de conclusão de curso são neste setor produzidos. Gostaria de externar nossos agradecimentos
a todos os funcionários da Secretaria pelo seu
desempenho.
Andréia e Heloíza

Como é bom ser atendido por jovens competentes,
prontas a servir, informar, tornar mais fácil a vida do
aluno e de todos que procuram este setor.
Responsabilidade e qualidade dos serviços destas
colaboradoras merecem nosso respeito e admiração.
Cumplicidade, cordialidade e competência é percebido pelo excelente trabalho executado por este atendimento.

“O Aluno é nossa prioridade”
Equipe da Secretaria

INFORMATIVO CESUC
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Setor de Finanças

EAJUR - Escritório de
Assistência Jurídica

Este setor conta com a competência de 20 anos de trabalho de
Ronnie Marcos Marciano. Carismático
e sorridente no atendimento ao aluno,
é responsável por uma repartição a
qual chamamos de coluna vertebral
da Instituição. Sempre muito bem
conduzida, é administrada por um
profissional humano e competente.
Ronnie Marcos Marciano

Entrada - recepção para atendimento

A estes competentes colaboradores, amigos, sempre alegres e comprometidos com a Instituição, o respeito e a admiração de toda a família CESUC.

CEDOC

Centro de Documentação

A frente deste setor está André
Luís Mázaro, que conta com a competência e dedicação de Danielle Jacinto
Flávio.

Aqui se encontram registrados
todos os dados, todo o histórico de
centena de milhares de alunos, que
passaram por esta Instituição.

Este escritório é a parte integrante do NPJ, servindo como o
laboratório de prática real, onde os
discentes têm contato direto com o
atendimento à população carente,
que não possui condições de arcar
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
sem prejuízo de seu sustento e de sua
família. Funciona como uma defensoria às pessoas carentes, cujo atendimento e acompanhamento processual são realizados pelos estagiários (alunos matriculados no curso
de Direito), sob a responsabilidade

de dois advogados, e supervisionados por um monitor, que também é
aluno do curso de Direito. O EAJUR
funciona no Fórum da Comarca de
Catalão-GO.
Os advogados responsáveis são:
Dra. Vanessa Cândido Amorim Leão
Dr. Leonardo de Paula Costa
Secretária:
Kellen Cristina Mesquita Luiz
Monitora:
Letícia dos Santos Tinoco

CJSC - Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania

O CJSC recebe demandas
pré-processuais (casos que ainda
não chegaram à Justiça) e também
processuais (que já tem ação judicial
em andamento) visando conciliação.

O Centro Judiciário nasceu
através da realização de um convênio entre o Tribunal de Justiça de
Goiás / Fórum de Catalão e o CESUC,
em atendimento a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
O Centro Judiciário presta
serviços de atendimento e orientação a população e tem parceria
com o curso de Direito do Centro de
Ensino Superior de Catalão - CESUC.
É coordenado pelo Juiz de Direito Dr.
Leonys. O funcionamento é de 8h às
11h e de 13h às 18h.

NPJ - Núcleo de Prática Jurídica
Este setor estabelece as bases mínimas necessárias, para buscar instrumentos capazes de
efetivamente promover a capacitação e o interesse do discente, para um melhor desempenho
profissional, nos vários ramos do Direito. O objetivo do NPJ é estimular o desenvolvimento do raciocínio acadêmico, com a finalidade de capacitá-lo a elaborar peças práticas por meios enunciados,
baseando-se sempre no Direito Instrumental como fonte inicial de trabalho. Toda a sistemática do
NPJ abandona a simples preleção de sala de aula para uma efetiva prática por meio do Laboratório
Jurídico e a prática real, sendo de extrema importância para a formação do acadêmico. O coordenador do Núcleo é o professor Edson Bragança Júnior, advogado e especialista em Direito do Estado,
que ao lado de sua secretaria Polyana Fernandes de Lima, desempenham um excelente trabalho.
Edson Bragança Jr.
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Polyana Fernandes

Recursos Humanos

Criação e Publicidade

Márcio G Gomes

Este departamento foi criado
para fomentar a necessidade de idea-

Alexandro Pereira dos Santos

Dentro da discrição que lhe
é peculiar, lá está Alexandro que,
ao lado de Ana Luíza cuidam deste
setor tão importante. São responsáveis por todos os processos de gestão
de pessoas, apoiando toda a equipe
CESUC, executando as atividades de
administração pessoal, recrutamento, seleção e treinamento. Como é
bom poder contar com a competência e presteza destes dois grandes
funcionários. A vocês o muito obrigada de toda a Instituição.

lizar, organizar e realizar as campanhas
publicitárias utilizadas pelo CESUC,
bem como parte da comunicação,
trabalhando os aspectos artísticos,
criativos, fotográficos e de diagramações em todos os materiais de mídia
impressa e digital. Na ocasião, o profissional Márcio aceitou o desafio e, hoje,
administra e executa os trabalhos relativos à publicidade na Instituição. Os
nossos agradecimentos a este artista
das cores, imagens e sons.

O cantinho das Bolsas
O Cantinho mais procurado
dia e noite. A funcionária Elisângela
atende, presta esclarecimentos
sobre PROUNI, FIES, OVG e quantas outras bolsas tiverem. Domina
como ninguém seu setor. Os alunos
estão muito bem servidos com este
atendimento.

Elisangela Martins da Silva

Biblioteca

DTI- Departamento de
Tecnologia da Informação

O espaço da leitura e da pesquisa
é administrado por Isamália Gomide,
que conta com os seguintes colaboradores: Paulo Soares Cardoso, bibliotecário, Carolina Morais de Paula

Bernardo Couto Silva

Este setor fica a cargo dos
competentes funcionários Bernardo
Couto Silva, responsável pelo departamento, Fernando Pereira da Silva,
Matheus Duarte de Oliveira e Bruno
Correia de Oliveira Custódio, que
sofrem as consequências da mudança
de sistema, mas aprimoram o serviço
a cada dia. Com presteza e dedicação
atendem a todos que os solicitam. A
vocês nossos agradecimentos.

Kuniyoshi, Júlia Aparecida Ribeiro,
Giovanna Luiza Silva e Mayne Alves de
Lima, todos muito dedicados e zelosos
pelo acervo da biblioteca. Parabéns
a você Isamália e toda a sua equipe.

Reprografia
O Departamento de Reprografia
presta serviço de repdodução de
cópias de documentos e provas
para o corpo docente da Instituição.
Com máxima prestesa este sertor é
comprometido com o bom andamento
dos trabalhos e os tem realizado com
qualidade.
INFORMATIVO CESUC
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Nossa equipe de apoio
Conhecer o CESUC por dentro é confirmar não só sua beleza arquitetônica, mas também, sua organização, o que
demonstra o zelo e o cuidado que a administração tem pela Instituição.

Uma
infraestrutura
bem organizada
acelera os
procedimentos
e melhora o
desempenho.

Rejane

Hélio Persicano

Professor Hélio, Prefeito
do Campus é responsável por
este setor. Calmo íntegro,
sorridente, educado tem ao
seu lado a querida e respeitada Dona Elza, coordenadora
do grupo de limpeza.

O café gostoso, o chá
quentinho, rosca com cobertura deliciosa, torrada cheirosa... O lanche fica a cargo de
Elza e Rejane, que com carinho
preparam o café de todos os
funcionários e professores dos
turnos matutino, vespertino e
noturno. Obrigada amigas por
cuidarem de nós.

Fernando César

A direção segura dos
carros está nas mãos de
Fernando César da Costa, o
motorista do CESUC. Educado
e responsável conduz a todos,
com prudência e amizade.
Sua discrição neste cargo é
louvável.

Elza da Silva Arruda.

Como é bom passear
pelos corredores da Faculdade,
salas de aula, biblioteca,
Centro Administrativo, Centro
de Convivência e de todas as
dependências sempre muito
limpas, brilhando, graças
ao trabalho e esforço destas
mulheres. A todas o carinho
especial da direção.

Falar na limpeza é também falar do gramado
sempre verde e dos canteiros bem podados. Pela manhã,
quando os primeiros raios de sol batem na relva verde
e macia, ainda molhada pelo orvalho da noite, reluz
como pequenos brilhantes espalhados naquele lugar.
É um verdadeiro cartão postal.
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Horácio Borges Alves
(20 anos de CESUC)
Vamos fazer um
destaque especial para o
mais antigo funcionário da
casa, Horário Borges Alves.
Aqui chegou em 1995 e
está nesta casa até hoje.
São vinte anos de muita
lealdade. Amigo, companheiro, dedicado, que faz
de tudo um pouco, sempre
sorridente e pronto a nos
ajudar. É querido por todos
os colegas. Sua humildade nos faz admirá-lo ainda
mais. A você, Horácio, a
amizade e gratidão da
família CESUC.

Quem cuida dos laboratórios?
Vários profissionais são
responsáveis pelos laboratórios do
CESUC, local onde se realizam as
experiências, as investigações, as
análises e os exames que comple-

Clínica Escola de Fisioterapia

tam o estudo de tantos alunos.
Aos profissionais que cuidam
dos laboratórios, nossos agradecimentos pelo trabalho desenvolvido.

Laboratório de Desenho Técnico

Laboratório de Eletrotécnica, Metrologia e Física

A Clínica conta com diversos
aparelhos e equipamentos, inclusive uma piscina de hidroginástica.
Os pacientes antes de serem
diagnosticados passam por uma

triagem, para posteriomente serem tratados por alunos e
professores qualificados na área.
É um trabalho de responsabilidade social e qualifica o profissional para o mercado de trabalho.

E os terceirizados?
Centro de Convivência
Laboratório de Anatomia

Laboratório de Microscopia

Talvez seja o espaço mais apreciado do CESUC. Ali estão as cantinas da Sueli Matsuhashi Conterato
e Lindalva das Graças de Oliveira ,
servindo deliciosos lanches, tudo da
melhor qualidade. É o espaço alegre

da Faculdade. É o lugar onde os alunos
se encontram durante o intervalo,
para um bate papo descontraído.
Parabéns as proprietárias das lanchonetes, extensivos aos seus funcionários.

Seguranças

Xérox

Esta equipe trabalha para garantir a segurança de todos nós. Como
anjos de guarda protegem o CESUC.
A vocês nossos agradecimentos.

Raimundo Maurício Camargo
Há mais de 20 anos o Sr. Maurício
serve o CESUC. Começou apenas com
uma máquina nos servindo do lado de fora
da Faculdade. Aos poucos foi crescendo
e adquirindo mais máquinas bem atualizadas. Hoje, presta seus serviços dentro
da Instituição e esta parceria muito nos
orgulha. É um grande colaborador junto
com seus filhos.

Laboratório de Química

Laboratório de Sistemas de Informação

INFORMATIVO CESUC
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O CESUC e as ações solidárias
Alunos e professores de mãos dadas realizam ações comunitárias.

Natal Amigo da Criança

Assistência Jurídica - Auxílio a Comunidade

Trote Solidário - Doação de Sangue

Passeio Ciclístico
2015

2014
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