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Edição nº 05

Sustentabilidade em foco
O projeto de extensão do curso de
Administração “Um olhar sobre o desenvolvimento e sustentabilidade do
município de Catalão – GO”, foi apresentado no dia 26 de outubro de 2010
aos alunos do 1º ao 4º período do
curso, ao secretário da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Catalão
– Sr. Nilson João da Silva e ao Superintendente da SAE (Superintendência
de Água e Esgoto) Sr. Fernando Ulhôa.
O projeto tem o objetivo de interagir
os alunos do 1º ao 4º períodos do curso de administração do CESUC com
o desenvolvimento das questões urbanas, vislumbradas nas políticas públicas do município, conhecer o Plano
Plurianual Municipal (2006/2009) e
suas realizações nas categorias: econômica, social, ambiental, institucional
e infra-estrutura, para que estes futuros
profissionais possam buscar soluções
inovadoras e influenciar a gestão do
município.
No dia 30 de novembro, os trabalhos

Na foto: Doutoranda Susan Eghrari,Secretário da Indústria e Comércio - Sr. Nilson João, Coordenadora do Curso de
Administração e do projeto - Doutoranda Angela Márcia, Superintendente da SAE - Sr. Fernando Ulhôa e Coordenadora
de Eventos do CESUC - Professora Clotildes.

desenvolvidos pelos alunos envolvidos e orientados pela coordenadora
do curso de Administração e do projeto professora Angela Márcia e pela
colaboradora doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UNB - Susan
Eghrari, serão apresentados e avaliados por uma banca com premiação

para os três melhores. Dia 2 de dezembro o corpo discente participante, professores do Núcleo Docente
Estruturado e Diretoria do CESUC se
reunirão para reflexões dos resultados encontrados, estabelecendo uma
nova temática para o próximo semestre.
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6ª Exposec

Novo Mestre

Professores(as) Ângela Márcia, Hélio, Dener, Samuel, Cássia, Sandra, Marilda e Thiago Alberto

Prof. Dr. André Vasconcelos da Silva, Prof. Adriano Cielo Dotto, Prof. Dr. Jean Marie V. da
Silva e Prof. Dra. Geisa Cunha Franco

No dia 14 de outubro aconteceu a 6ª Exposição de Produtos
e Serviços do Curso de Administração do CESUC – EXPOSEC.
Este evento é organizado pelos professores, alunos e coordenação. Nele os alunos expõem seus produtos e serviços
desenvolvidos por meio do conhecimento de cada disciplina do curso.
Nesta edição contamos também com as parcerias do
SEBRAE, IEL, Editora Globo, Banco Itaú, Maudi, Hyundai,
Volkswagen, Suzuki, Capri, Fiat, Maqnelson, Toyota e Ford.
Agradecemos a todos pela participação e já antecipamos o
convite para a próxima edição – 7ª EXPOSEC – 2011.

No dia 09 de outubro, o professor Adriano Cielo Dotto defendeu sua dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), obtendo o título de Mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento,
com nota máxima dada pela banca. O título da pesquisa
foi “O indivíduo como sujeito de direito internacional no
sistema interamericano de proteção dos direitos humanos”.
A banca foi composta pelos seguintes professores: Profª Drª
Geisa Cunha Franco (orientadora-PUC/GO), Prof. Dr. Jean
Marie Lambert (PUC/GO) e Prof. Dr. André Vasconcelos da
Silva (UFG).

Visita ao Sindicato dos Contabilistas em
Goiânia
O coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor Eurípedes Bastos Siqueira, o coordenador da Pós-graduação e titular da disciplina Sistema e Laboratório
Contábil, professor Thiago Simões Gomes, estiveram na
sede do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás,
na cidade de Goiânia, onde participaram de um treinamento sobre o uso do software “NOSSO PROGRAMA”,
utilizado no laboratório do curso de Ciências Contábeis
Coordenador do curso de e Ciências Contábeis Professor Eurípedes Bastos Siqueira, presidente do Sindicato dos Contabilistas do Estado de Goiás professor Everaldo Ribeiro da
Cunha e o coordenador da Pós-Graduação professor Thiago Simões Gomes.

da Faculdade CESUC.

O Curso de Ciências Contábeis
Promove Palestra
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás em parceria com a Faculdade CESUC, através do Curso de Ciências
Contábeis, promoverá em de 23 de novembro/10 ás 19h30min em seu auditório, uma Palestra destinada aos professores, alunos e
comunidade em geral, cujo tema será a Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade conhecidas como International
Financial Reporting Standards – IFRS.
Este evento faz-se necessário em virtude da assinatura do 3º Memorando de Entendimentos sobre a Contabilidade Mundial em 28
de Janeiro/10, entre o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e a Junta de
Normas Internacionais de Contabilidade - IASB (Internacional Accounting Standards Board) .
A palestra terá como objetivo informar e esclarecer a sociedade, empresários, docentes e discentes, das importantes mudanças
ocorridas com adesão do Brasil a Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS.
PARTICIPE SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE !
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Presidente do
CREFITO 11
abre II CONFIC.
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Curso de Finanças
Pessoais

Participantes do Curso.

Prof. Dr. Humberto de S. Fontoura, Dr. Eduardo O. Ravagni Nicolini e Prof. Paulo Antônio Lima

No dia 14 de outubro, aconteceu a abertura do II Congresso de Fisioterapia de Catalão - CONFIC – no CESUC.
Tivemos o prazer e a honra de receber o Dr. Eduardo Olívio Ravagni Nicolini presidente do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região – DF/
GO (CREFITO 11) para ministrar a palestra de abertura do
evento. Nicolini enfatizou a importância da ética não só na
profissão do fisioterapeuta mas também em todas as outras
profissões e no nosso dia a dia. Mostrou-nos também a necessidade de incluirmos os profissionais de fisioterapia em
outras áreas como por exemplo nos cursos de Pedagogia ,
algo que ele já faz como professor na UNB.
Com mais de 250 inscritos, o CONFIC vem se firmando
como um importante evento na área de saúde da região
por contar com profissionais de alta formação acadêmica
e a participação de alunos de grandes centros como Goiânia, Anápolis, Brasília, Uberlândia dentre outras.
“Este evento superou todas as nossas expectativas pela sua
qualidade acadêmica e integração dos alunos do curso de
Fisioterapia do CESUC que participaram da comissão organizadora e demonstraram possuir uma grande capacidade
de organização, de comunicação e de trabalho em equipe”.
Afirmou o Prof. Dr. Humberto de Sousa Fontoura, coordenador do curso de Fisioterapia do CESUC e presidente do
CONFIC.
O Prof. Humberto nos informou também que já começaram
os estudos para o III CONFIC e está sendo programada
uma reunião com todos os alunos para que eles proponham temas de palestras e mini cursos, tornando-os participantes da elaboração deste grande evento científico.

O coordenador do curso de Pós-graduação e professor dos
cursos de Administração e Ciências Contábeis Thiago Simões, visando apresentar aos acadêmicos e comunidade,
uma visão financeira que contribuísse na gestão do orçamento pessoal e familiar, realizou no último dia 28 de Agosto, aos alunos do CESUC e a Comunidade de Catalão, o
Curso de Extensão “Finanças Pessoais”, que demosntrou as melhores práticas de utilização de receitas, redução
de gastos e alternativas de aplicação financeira.

Responsabilidade
Social
O CESUC, através do curso de Administração, realizou no dia 01 de Outubro uma palestra na Fundação
Nova Vida de Catalão com o tema: O profissional
Auxiliar Administrativo. A palestrante foi a professora coordenadora do curso Ângela Márcia de
Souza, administradora e doutoranda do programa de
Pós-graduação da UNESP, ex auxiliar administrativo do
Grupo Algar Uberlândia-MG.
Esta foi a primeira palestra de uma parceria firmada
entre o CESUC através do curso de Administração e a
Fundação Nova Vida, que irão preparar um grupo de
jovens que se inscreverão no programa da Fundação
chamado “Jovem Aprendiz”.
O objetivo desse programa é capacitar os jovens para
inserção no mercado de trabalho.
O curso de Administração entrará com todo conteúdo
do programa através de sua coordenação e professores.
O programa terá a duração de 2 meses e um cronograma será estabelecido contemplando todo plano de
aula.
Este programa também contará com a participação dos
alunos do Curso de Administração.
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Curso HP 12C

Departamento RH

Prof. André e participantes do curso.

Nos dias 04 e 11 de Setembro, os professores Thiago Simões
e André Luis de Souza (André Pastor), professores do departamento de Administração e Ciências Contábeis, realizaram
o “Curso Prático HP 12c”, que foi oferecido aos alunos
e comunidade de Catalão, com a finalidade de suprir uma
necessidade do mercado, apresentando uma ferramenta de
grande utilidade e de comum utilização. O curso já é oferecido pelo CESUC semestralmente e visa uma atualização dos
discentes que necessitam deste instrumento no desempenho
de suas atividades profissionais e acadêmicas.

Curso de Extensão
Divórcio

Alexandro Pereira dos Santos

O Departamento de Recursos Humanos do CESUC
desenvolve todos os processos de recrutamento,
seleção, contratação e cadastro em geral. Também
se preocupa em agregar
valores aos colaboradores
disponibilizando
treina-

mentos internos / externos,
incentivo de bolsas universitárias e melhorias no ambiente de trabalho.
O Departamento preocupa
em descobrir Talentos Humanos, dessa forma aplicando políticas avaliativas
para captar e reter esses
talentos, valorizando, reconhecendo os colaboradores e agregando capacidade em todos os serviços
disponibilizados.
O Departamento de RH
é supervisionado por Alexandro, cuja responsabilidade e bom desempenho
do trabalho faz o sucesso
do RH CESUC.

Agradecimento
Essa vitória não é só minha,
mas de toda a instituição.

Leonardo de Paula

Fica evidente o quanto somos privilegiados de cursar
no Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) o
tão sonhado curso de Direito, com uma excelente
estrutura e um impecável
quadro de professores, que
se empenham em ministrar
aulas com ética e qualidade.

Neste espaço compartilho
com os leitores minha conquista: aprovação no Exame de Ordem Unificado
CESPE UNB 2010.1, ainda
cursando o 10º período do
curso de Direito.

Acadêmicos, saibam que
um bom estágio e um curso
bem feito é fundamental.
Queridos amigos e colegas
desejo-lhes sucesso e torço
pela vitória de vocês também!

Prof. Rodrigo Diniz e participantes do curso.

No último dia 04/09/2010, o professor Rodrigo Diniz Cury,
coordenador do NAC - Núcleo de Atividades Complementares e Trabalho de curso e professor do curso de Direito do
CESUC, ministrou o curso de extensão “Divórcio: Emenda
constitucional n.º 66/2010 – Inovações e Polêmicas”. O
curso contou com a participação de alunos do curso de
Direito e de profissionais da área jurídica de Catalão, e teve
como objetivo analisar as repercussões jurídicas proporcionadas pela alteração constitucional relacionada ao instituto
do divórcio no Brasil.
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