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A estudante do último período de Educação Física da

Sudamérica, Kenya de Jesus Sodré, está
comemorando sua aprovação no concurso público da
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, para o
cargo de Professora de Educação Física.

“Estou muito feliz. Foi sempre através dos estudos que
eu conquistei minha carreira profissional, com muita
dedicação. Depois de me formar, quero fazer mestrado e
continuar estudando e lecionando. Dedico essa vitória
especialmente ao meu filho Alexandre, que é a pessoa que
me motiva e me inspira em todos os meus sonhos”, afirmou
Kenya, que já trabalha como professora de Educação Física
no Colégio Equipe de Cataguases.

Sobre o curso de Educação Física da Sudamérica, a
estudante comenta: “Nós temos uma facilidade, de
ter dentro de Cataguases um curso oferecido
por uma instituição de ensino séria.
Agradeço pela oportunidade. Tive excelentes
mestres, a instituição me deu respaldo sempre
que precisei. Obrigada a todos.”

Estudante de Educação
Física da Sudamérica
comemora aprovação
em concurso público

Confira na página 3Confira na página 3

F
inal de ano movimentado para os formandos dos quatro cursos oferecidos pelas Faculdades
Sudamérica em Cataguases. Na foto acima, a turma de Fisioterapia posa para a foto oficial do
álbum de formatura. Apresentações de monografias, a conclusão do estágio e a organização
da tão sonhada festa são a rotina, também, dos estudantes do último período dos cursos de
Ciências Contábeis, Direito e Educação Física. A cerimônia oficial de colação de grau está

marcada para o próximo dia 11 de janeiro, no Edgard Cine Theatro.

Sudamérica destaca-se
na avaliação do MEC

Não tenho dúvida
de que o curso de
Direito das Facul-

dades Sudamérica foi de grande
importância para a minha
aprovação no Exame da OAB
e em primeiro lugar na comarca
nos concursos de Oficial e
Analista do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais.
Acredito que se trata de um
esforço conjunto: deve-se aliar
a base teórica fornecida pela
faculdade à leitura incessante de
livros jurídicos, além de um
bom estágio, como o que estou
fazendo no MP desde o início
de 2011. Durante a preparação
para esses certames, passava
oito horas estudando em casa,
mais três na faculdade e quatro
no estágio, totalizando quinze

horas por dia totalmente
voltadas ao Direito. Não foi
nada fácil, mas valeu a pena.

A mensagem que deixo
para todos é que devemos
sepultar de vez o complexo de
inferioridade que existe em
nossa cidade e em tantas outras
de pequeno porte. Não con-
cordo com a afirmação de que
‘nada em Cataguases dá certo’.
As Faculdades Sudamérica são
um exemplo de um empreendi-
mento que obteve êxito, e eu e
vários outros colegas que aqui
estudaram e foram aprovados
no Exame da OAB e em con-
cursos públicos somos a prova
viva de que aquele que faz por
merecer obtém sucesso em
qualquer lugar do
mundo.

Gustavo Borges Lobo Vaz,
formando em Direito pela

Sudamérica em 2012

“

”
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 Presidente do Centro de Ensino Superior

      Sousa Borges: Gilson Gervásio de Sousa Júnior

 Diretor Geral: Alcino Leite Antonucci

 Diretora Pedagógica: Leia Silvério Mulano

 Secretária Geral: Luciana de Oliveira Xavier

MISSÃO INSTITUCIONAL
Oferecer, por todos os meios legítimos,

condições que favoreçam a transmissão,
o desenvolvimento e a aplicação de

conhecimentos filosóficos, científicos,
técnicos, culturais e éticos, respondendo,

prontamente, às exigências do meio
em que se situa e atuando como agente
propulsor de mudanças na sociedade.

 CURSO: Bacharelado em Ciências Contábeis
ATO LEGAL: Portaria MEC 1.274 – D.O.U. 20/04/2005.
CONCEITO MEC - RECONHECIMENTO DO CURSO:
Conceito 4 (em escala de 0 a 5). TURNO: Noturno. CARGA
HORÁRIA TOTAL: 3.200 h/a. DURAÇÃO DO CURSO: 8
semestres. REGIME: Semestral. Coordenador: Ms. Sérgio
Luiz Agostinho Gonçalves.

 CURSO: Bacharelado em Direito
ATO LEGAL: Portaria MEC 2.634 – D.O.U. 20/09/2001.
CONCEITO MEC - RECONHECIMENTO DO CURSO:
Conceito 4 (em escala de 0 a 5). TURNO:  Noturno. CARGA
HORÁRIA TOTAL: 3.720 Horas. DURAÇÃO DO CURSO:
10 semestres. REGIME: Semestral. Coordenador: Ms.
Leandro Causin Alves.

 CURSO: Licenciatura em Educação Física
ATO LEGAL: Portaria MEC 1.270. CONCEITO MEC -
RECONHECIMENTO DO CURSO: Conceito 4 (em escala
de 0 a 5). TURNO: Noturno. CARGA HORÁRIA TOTAL:
2.800 hs de 60 min. DURAÇÃO DO CURSO: 6
semestres. REGIME: Semestral. Coordenador: Dr.
Samuel Gonçalves Pinto.

 CURSO: Bacharelado em Fisioterapia
ATO LEGAL: Portaria MEC 968, de 28 de abril de 2006
– Publicação D.O.U. 02/05/2006, seção I. CONCEITO
MEC - RECONHECIMENTO DO CURSO: Conceito 4 (em
escala de 0 a 5). TURNO: Noturno. CARGA HORÁRIA
TOTAL: h/a. DURAÇÃO DO CURSO: 10 semestres.
REGIME: Semestral. Coordenador: Ms. Heberton Souza.

A Comissão Própria de Avaliação
(CPA) das Faculdades Sudamérica está
concluindo a apuração dos resultados da
pesquisa realizada nos dias 5 a 10 de
novembro de 2012. Os alunos avaliaram
a instituição, seus professores e se
avaliaram. A autoavaliação institucional
é considerada pela Sudamérica fator
relevante para a permanente reorientação,
reorganização e consolidação da qualidade
de seu projeto pedagógico. É realizada
com o objetivo de dar cumprimento às
determinações contidas na Lei 10.861, de
14 de abril de 2004, que criou o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).

Como explica o coordenador da CPA,
professor Alexandre Siqueira da Silva, o
procedimento é também uma boa
oportunidade. “Através desta avaliação, o
aluno participa da vida acadêmica e
procura a melhoria da instituição. Com
este instrumento em mãos, a
mantenedora e todos os integrantes da
faculdade procuram fazer as melhorias
que são sugeridas”, afirmou.

Além do coordenador, a CPA é
composta atualmente por dois
representantes docentes (que são os
professores Cláudio Reche Iennaco e
Gumercindo Rodrigues Gomes Neto),
por um representante do corpo técnico-
administrativo (Carlos Eduardo de Mello
Chagas), por um representante discente
(Silas Guimarães Toledo) e por um
representante da sociedade civil (Adélio
Nogueira da Gama Neto).

ENTENDA O SINAES

O Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes) analisa
as instituições, os cursos e o desempenho
dos estudantes. O processo de avaliação
leva em consideração aspectos como
ensino, pesquisa, extensão, responsa-
bilidade social, gestão da instituição e
corpo docente. O Sinaes reúne infor-
mações do Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (Enade) e das
avaliações institucionais e dos cursos. As
informações obtidas são utilizadas para
orientação institucional de estabele-
cimentos de ensino superior e para
embasar políticas públicas. Os dados
também são úteis para a sociedade,
especialmente aos estudantes, como
referência quanto às condições de cursos
e instituições. Os processos avaliativos do
Sinaes são coordenados e supervisio-
nados pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Co-
naes). A operacionalização é de respon-
sabilidade do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), do Ministério da Educação (MEC).

Estudantes
participam

da avaliação
institucional

A
s mudanças na Contabilidade
Pública foram o tema central
da Semana Acadêmica 2012
promovida pelo curso de
Ciências Contábeis das

Faculdades Sudamérica. O evento aconteceu
nos dias 21 e 22 de novembro, no auditório
da Policlínica Municipal Dr. José Júber
Ribeiro. Participaram alunos, ex-alunos,
professores e a comunidade em geral.

Na abertura do evento, dia 21, o
palestrante foi o especialista em Controladoria,
Finanças e Bancos, José Carlos Spedo. Bacharel
em Administração de Empresas, consultor e

Mudanças na
Contabilidade
Pública
foram
tema da
Semana de
Ciências
Contábeis
2012

instrutor, José Carlos falou sobre a importância
da Contabilidade para a tomada de decisões.

No dia seguinte, 22, a palestra foi
ministrada pelo especialista em Gestão
Estratégica de Empresas e Contabilista
Marcelo Parreiras Maniezzi. Ele trouxe sua
experiência à frente da Secretaria Municipal
de Fazenda e como Contador Geral da
Prefeitura Municipal de Guarani, MG, para
falar sobre as mudanças contábeis na
Contabilidade Pública. Marcelo é professor
de Ciências Contábeis em Visconde do Rio
Branco e em Ubá e atua também como perito
contador nas comarcas da região.

Como explicou o palestrante, a partir de
2013, a contabilidade das empresas públicas
terá que funcionar com os mesmos padrões
da iniciativa privada. Governos federal,
estaduais e municipais precisarão se adequar
às novas normas, com foco no orçamento e
patrimônio. O Brasil está se alinhando às
normas internacionais. A mudança é
complexa, os prazos já foram esticados e os
governos federal e estaduais têm que se
adequar até 2013, enquanto que os
municípios devem fazer as mudanças até
2014, conforme os critérios estabelecidos
pelo Ministério da Fazenda.

Técnicas chinesas e “Therapy Taping” foram
as temáticas da Semana de Fisioterapia

A Sudamérica promoveu, nos dias 12 e 13 de novembro, a Semana
Acadêmica de Fisioterapia 2012. Além dos estudantes do curso de
Fisioterapia da faculdade, participaram profissionais de Cataguases e região.
As palestras aconteceram na Policlínica Municipal Dr. José Júber Ribeiro.

O evento contou com a participação do fisioterapeuta Frederico
Dantas Bernardes, que é especialista em Acupuntura, Pilates, Shiatsu,
Quiropraxia e Relexologia Podal. O palestrante falou sobre as milenares
técnicas da Medicina Tradicional Chinesa: agulhas, massagens, fitoterapia,
ventosa e moxabustão.

Outro convidado foi o fisioterapeuta Thiago dos Santos Ferreira,
especialista em Traumato-ortopedia, PSF, Terapia Manual e membro da
Therapy Taping Association. Sua palestra apresentou uma introdução ao
Método Therapy Taping, com definições, metodologia, estimulação
tegumentar, indicações e casos clínicos.

“A semana contemplou
abordagens antigas, porém com
enfoques cada vez mais eficientes
e técnicas atuais que estão sendo
aplicadas com grande eficiência”,
afirmou o coordenador do curso e
organizador do evento, professor
Heberton Campos Neves Vieira de
Souza, que é Mestre em Enge-
nharia Biomédica, especialista em
Bioengenharia e Traumato-
ortopedia, Terapia Manual e
Osteopatia.

Ao lado, o fisioterapeuta
Frederico Dantas
Bernardes e, acima, o
fisioterapeuta Thiago dos
Santos Ferreira, durante
as palestras, no
auditório da Policlínica
Municipal. Além dos
estudantes do curso,
participaram do evento
fisioterapeutas de
Cataguases e região
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O
 Ministério da Educação
(MEC) divulgou, no
último dia 4 de dezem-
bro, o desempenho
das faculdades de todo o

país na avaliação de 2011. Mais uma
vez, os cursos das Faculdades Suda-
mérica, de Cataguases, obtiveram o
conceito 4 (na escala que vai de zero a
5), confirmando o compromisso da
instituição com a busca constante da
excelência na educação superior.

O sistema compreende a visita dos
avaliadores do MEC à sede de cada
instituição de ensino e a nota dos alunos
que realizaram o Exame Nacional do
Desempenho dos Estudantes dos Cursos
de Graduação (Enade), que compõe o
Conceito Preliminar de Curso (CPC). Nas
avaliações são atribuídos conceitos que
variam de 0 (zero) a 5 (cinco), onde 5
(cinco) é o conceito máximo que uma
instituição de ensino superior pode obter.

No último Enade realizado, o curso
da Sudamérica escolhido por sorteio pelo
Ministério da Educação para participar do
exame foi o de Educação Física, que
obteve nota 4 (em 5) no CPC. A este
resultado, somam-se os resultados de
todos os demais cursos oferecidos
atualmente pela Sudamérica e que
também conquistaram o conceito 4: além
de Educação Física, os cursos de Direito,
Fisioterapia e Ciências Contábeis já
haviam obtido a mesma nota nas
avaliações realizadas pelo MEC.

No resultado geral, o Conceito
Institucional (CI) da Sudamérica é 3,
considerado satisfatório, o que reafirma
o mérito acadêmico da instituição.
“Estamos muito satisfeitos com o
resultado. A Sudamérica completa dez
anos em 2012 e vemos que estamos em
destaque na nossa região. É, sem dúvida,
um incentivo a mais para todos nós
continuarmos em frente, buscando
melhorar cada vez mais a qualidade
acadêmica”, afirmou o diretor geral,
Alcino Leite Antonucci.

De acordo com a avaliação divulgada
pelo Ministério da Educação, houve
evolução na qualidade da educação
superior brasileira nos últimos anos. A
afirmação foi feita no último dia 6 de
dezembro, pelo ministro da Educação
Aloizio Mercadante, com base nos
indicadores de qualidade da educação
superior de 2011.

Os indicadores de qualidade do
ensino superior levam em conta o Índice
Geral de Cursos Avaliados da Instituição
(IGC), além do Conceito Preliminar de
Curso (CPC). O CPC avalia o rendimento
dos alunos, infraestrutura e corpo docente.
Na nota do CPC, o desempenho dos
estudantes conta 55% do total, enquanto
a infraestrutura representa 15% da nota e
o corpo docente, 30%. Na nota dos
docentes, a quantidade de mestres pesa
15% do total, já dedicação integral e
doutores representam 7,5% da nota.

O IGC 2011 avaliou 2.136
universidades, faculdades e centros
universitários. Desse total, 50,6% tiveram
conceito 3, considerado satisfatório.
Dados divulgados pelo Ministério da
Educação mostram ainda que 27% das
IES brasileiras tiveram conceito
insuficiente no IGC em 2011. Estes resul-
tados compõem o primeiro ciclo
completo dos indicadores de qualidade,
evidenciando a evolução de 2008 a 2011,
quando foram avaliados 18.346 cursos de
2.136 instituições.

O resultado do CPC 2011 considerou
4.403 universidades – sendo 2.642
públicas e 1.761 privadas – além de 2.245
faculdades e 928 centros universitários.
Atualmente, 53,9% das matrículas do
ensino superior estão nas universidades,
30,9% nas faculdades e 13,7% nos centros
universitários.

Com informações da Assessoria
de Comunicação do MEC/ Inep

http://portal.inep.gov.br

Os 45 formandos de 2012 de Direito das Faculdades
Sudamérica passaram as primeiras semanas de dezembro em
clima de concentração para as apresentações de monografias
de conclusão do curso. No último dia 10 de dezembro foi a
vez da estudante Tamara do Valle Araújo (foto ao lado) se
apresentar à banca de professores examinadores. “Fui orientada
pelo professor Gumercindo e minha monografia é sobre
Desaposentação”, explicou a aluna, que integra a comissão de
formatura da faculdade. “Só vou entrar de férias mesmo depois do
dia 11 de janeiro, que é o dia da Colação de Grau. Até lá, estamos por
conta dos preparativos, inclusive para a nossa festa, no Manto Verde,
no dia seguinte.” Sobre o curso, Tamara falou de sua satisfação:
“Valeu a pena. Por ter escolhido Direito, sei que serei uma eterna
estudante. Quanto à faculdade Sudamérica, só tenho elogios a fazer”,
afirmou.

DIREITO É NA SUDAMÉRICA

Conceito 4 do MEC confirma
a qualidade do curso

Avaliado em maio de 2012 com o
conceito 4 (em uma escala que vai de zero a
5) pela comissão do MEC, o curso de Direito
das Faculdades Sudamérica é um sucesso em
Cataguases e região. Para o coordenador do
curso, Leandro Causin Alves, este foi um ano
de muitas conquistas. “Nosso corpo docente
é de excelente nível acadêmico, formado por
mestres e doutores, nossa biblioteca foi
atualizada no início do ano, com a aquisição
de mais de vinte mil reais em livros de Direito,
tivemos a vistoria da comissão do MEC (nota
4), confirmando a seriedade do nosso trabalho
e agora, no segundo semestre, recebemos com
alegria a notícia das aprovações dos alunos,
antes mesmo da formatura, em concurso

público e no exame da Ordem”, afirmou o
professor, que está trabalhando também na
abertura de um curso de pós-graduação em
Direito para 2013, na Sudamérica.

O Conceito de Curso é composto por
diferentes variáveis, que traduzem resultados
da avaliação de desempenho de estudantes,
infraestrutura e instalações, recursos didático-
pedagógicos e corpo docente. De acordo com
os critérios do MEC/Inep, cursos com
conceito igual ou maior que 3 já atendem
plenamente aos critérios de qualidade para
funcionarem. “O conceito 4 do Direito da
Sudamérica confirma a qualidade do curso e
mostra que estamos no caminho certo”,
concluiu Leandro.

Leandro Causin Alves,
Coordenador do curso de

Direito da Sudamérica

Antes mesmo da
formatura, cinco
estudantes estão

aprovados no
exame da OAB

As Faculdades Sudamérica parabenizam
os cinco formandos de Direito aprovados este
ano no Exame da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB). São eles Adauto César Garcia,
Camila Matias Leonardo, Laryssa Mariquito
de Sousa Fanzini, Simey Porto de Faria
Siqueira e Gustavo Borges Lobo Vaz.

“Estamos muito satisfeitos com o
resultado, pois os nossos alunos estão bem
preparados e estes cinco estudantes, antes
mesmo de se formarem, já abriram caminho
para a advocacia”, afirmou o coordenador do
curso, professor Leandro Causin Alves.

No segundo semestre de 2012, a
faculdade ofereceu, como atividade de
extensão, um curso preparatório para a prova
da OAB. A aprovação no Exame de Ordem
é requisito necessário para a inscrição nos
quadros da OAB como advogado, nos termos
do art. 8º, IV, da Lei 8.906/1994. A relação
completa dos examinados aprovados em todo
o país está disponível no site oficial da OAB,
no seguinte endereço virtual: www.oab.org.br
/servicos/examedeordem.

Estudante é
aprovado também
em concurso do
Ministério Público
A vitória do estudante Gustavo Borges Lobo
Vaz, formando do curso de Direito em 2012, aprovado
no concurso do Ministério Público, está sendo
comemorada por toda a comunidade da Sudamérica.
Parabéns, Gustavo!

Apresentações de monografia
encerram o semestre

Em parceria com a Escola Superior de
Advocacia da OAB de Minas Gerais (ESA/
MG), a Sudamérica promoveu, em outubro,
a Semana Jurídica de 2012. Além dos
estudantes do curso de Direito da faculdade,
participaram também diversos advogados de
Cataguases. As palestras aconteceram no
Centro Cultural Humberto Mauro.

Na noite de abertura, em 22 de outubro,
o professor Fernando Gonzaga Jayme falou
sobre “Cumprimento de Sentença”. Mestre
e Doutor em Direito Constitucional pela
Faculdade de Direito da UFMG, Jayme é
professor de Direito Processual Civil nesta
mesma universidade e coordena a área de
Direitos Humanos da ESA/MG. Na mesma

Sudamérica e ESA/MG
promovem Semana Jurídica

noite, o professor Anderson Marques Martins
Gomes Pereira fez sua palestra sobre
“Tribunal do Júri – teoria e prática”. Pós-
graduado em Ciências Penais pelo
Aprobatum/Anamages, doutorando em
Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad
Del Museo Social Argentino, Pereira é
professor de Direito Penal e Processo Penal
em cursos preparatórios para carreiras
jurídicas.

Outros dois palestrantes completaram a
programação no dia seguinte, 23 de outubro.
O professor Rodrigo Pereira Ribeiro de
Oliveira falou sobre “Dano Moral e suas
inovações”. Pós-graduado em Direito
Processual Civil pela Universidade Gama

Filho, Mestre em Direito Privado pela PUC/
MG, Oliveira é professor na Faculdade de
Direito da Universidade Fumec. Em seguida,
foi a vez da palestra da advogada Fabiane
Cristina de Almeida, pós-graduanda em
Direito Processual Civil pela PUC/MG. O
tema de sua palestra foi “Monogamia:
princípio jurídico ou valor social?”.

O evento foi organizado pelo coordenador
do curso de Direito da Faculdade Sudamérica,
Leandro Causin Alves, com o Presidente da
OAB/MG, Luís Cláudio da Silva Chaves, a
diretoria da ESA-OAB/MG, Antônio
Marcos Nohmi e Jussara Melo, sob
coordenação científica de Antônio Marcos
Nohmi e Leonardo de Faria Beraldo.

Os palestrantes, com o Diretor
Geral, Alcino, a Diretora Pedagógica,

Leia, e o Coordenador, Leandro

Palestras reuniram alunos de
todos os períodos do curso, no

Centro Cultural Humberto Mauro

Sudamérica
rumo à

excelência
Com todos os cursos avaliados

com o conceito 4 (em 5), Sudamérica
destaca-se na região



E
stá em pleno funcionamento a
Clínica-Escola do curso de
Fisioterapia das Faculdades
Sudamérica. Com atendi-
mento individualizado, cada

paciente é atendido em seções de uma hora
de duração. “Além de oferecermos um
excelente aprendizado aos estudantes do
curso, através da prática orientada, a clínica
presta um serviço de qualidade à comu-
nidade local, priorizando o atendimento às
pessoas de baixa renda”, explicou o coorde-
nador, professor Heberton Campos Neves
Vieira de Souza.

De segunda a sexta-feira, no horário de
13h às 19h, os alunos que cursam entre o 8º
e o 10º períodos de Fisioterapia exercitam o
que aprenderam ao longo do curso. Além
do coordenador, são orientados também por
outros dois professores: os fisioterapeutas
Carla Marinho Carias Valle e Antônio Lucas
Campos de Sousa. “A clínica está muito
bem conceituada junto à comunidade
médica local. Os médicos das unidades
básicas de saúde municipais têm indicado
seus pacientes para se tratarem aqui”,
afirmou a professora Carla. “Atendemos
casos de traumato-ortopedia, reumatologia,
problemas cárdiorespiratórios, neurope-
diatria e também laserterapia (para dimi-
nuição de feridas)”, informou.

Faz parte da clínica-escola um completo
ginásio terapêutico, que serve de laboratório
multidisciplinar de Fisiologia do Exercício.
Dentre os equipamentos disponíveis estão
espaldar, esteira, duas bicicletas ergométricas,
aparelhos de treinamento de marcha e
equilíbrio, pranchas de equilíbrio, rampa com
escada, bolas suíças, cama elástica, cane-
leiras, pesos, alteres e bastões. Na sala de
Recursos Terapêuticos estão o turbilhão para
as mãos e punho, o turbilhão para membros
inferiores, as máquinas de gelo e de parafina.
Além dos diversos box com a aparelhagem,
a clínica conta com sala de pediatria, sala de
avaliação cárdio-respiratória e sala de espera.

A reportagem do Jornal da Sudamérica
esteve na clínica no último dia 10 de
dezembro e acompanhou o atendimento.
Uma das pacientes, que está em tratamento
desde 2011, é a senhora Etelvina Tavares
Pereira, de 82 anos, que foi diagnosticada
com a Doença de Parkingson. Ela
comparece às seções três vezes por semana.
“O movimento das minhas pernas
melhorou, estou tendo mais equilíbrio”,
afirmou. Ela foi atendida pela estudante
Carmem Lúcia Pereira Machado, que está
se formando em Fisioterapia em 2012.
“Aqui a gente conclui o que aprendeu na
teoria. É muito gratificante ver o resultado,
os pacientes têm melhoras significativas
com o nosso trabalho”, relatou Carmem.

Outra paciente que frequenta a clínica
da Sudamérica desde o início deste ano é a
senhora Raimunda Gonçalves de Sousa, de
65 anos. Depois de passar por uma cirurgia,
está se recuperando com seções semanais
de fisioterapia. “Está dando bom resultado”,
avaliou. Ela é atendida pela estudante Raquel
Medeiros, formanda em Fisioterapia. “Foi
uma convivência muito importante que
tivemos com os pacientes. A gratidão das
pessoas com o tratamento é compensadora
e o nosso aprendizado é mais completo”,
afirmou Raquel.

A Clínica-Escola de Fisioterapia da
Sudamérica foi criada e é mantida
financeiramente pelas Faculdades
Sudamérica. Tem como meta atender
gratuitamente a população carente do
município de Cataguases/MG, cumprindo
o papel de responsabilidade social da
instituição, e capacitar seus alunos, através
da realização de atividades práticas reais e
simuladas, e executar as prática e técnicas
fisioterapêuticas. Está inserida na estrutura
física do campus das Faculdades Sudamérica
e todos os fisioterapeutas são devidamente
contratados e remunerados pela instituição
para exercer as atividades acadêmicas
necessárias e prestar os atendimentos de
fisioterapia de forma gratuita à população
carente do município.

Clínica-Escola de Fisioterapia atende
gratuitamente à comunidade de baixa renda

Estudantes, professores, pacientes e médicos
destacam a qualidade do serviço e da infraestrutura
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Sala cárdio-respiratória Sala de Pediatria

A estudante de Fisioterapia Raquel Medeiros
está se formando em 2012.  Na foto acima,

em atendimento, na clínica-escola, à
paciente Raimunda Gonçalves de Sousa

Sala de Recursos Terapêuticos

“Além de oferecermos
um excelente
aprendizado aos
estudantes do curso,
através da prática
orientada, a clínica presta
um serviço de qualidade
à comunidade local,
priorizando o
atendimento às pessoas
de baixa renda”
- Heberton Campos de
Souza, Coordenador do
curso de Fisioterapia da
Sudamérica

“A  gratidão das pessoas com
o tratamento é compensadora
e o nosso aprendizado é mais
completo” - Raquel Medeiros

“A  gratidão das pessoas com
o tratamento é compensadora
e o nosso aprendizado é mais
completo” - Raquel Medeiros

“A clínica está muito bem conceituada junto à
comunidade médica local. Os médicos das
unidades básicas de saúde municipais têm

indicado seus pacientes para se tratarem aqui” -
Profa Carla Valle, que, com o Prof. Antônio Lucas

(ao seu lado na foto) e com o coordenador do
curso, são responsáveis pela clínica-escola

Aqui a gente conclui o que aprendeu na teoria.
É muito gratificante ver o resultado, os

pacientes têm melhoras significativas com o
nosso trabalho” - Carmem Lúcia Machado, estudante

de Fisioterapia da Sudamérica, formando-se em 2012

“
A paciente Etelvina
Tavares Pereira, 82,
durante seção com a
aluna Carmem Lúcia,
no ginásio
terapêutico da
clínica-escola
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