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A conquista de um sonho
Turmas de 2012 comemoram a

diplomação nos cursos de Ciências
Contábeis, Direito, Educação Física e Fi-
sioterapia das Faculdades Sudamérica

Turmas de 2012 comemoram a
diplomação nos cursos de Ciências

Contábeis, Direito, Educação Física e Fi-
sioterapia das Faculdades Sudamérica

Cerimônia oficial de Colação de Grau aconteceu em 11 de janeiro deste ano, no Edgard Cine Teatro. Confira na página 4

CADA VEZ MAIS LEITORES
Na biblioteca da Sudamérica,

alunos do curso de Direito lideram
o ranking de empréstimos de livros

Ex-alunos
em destaque

O
s quatro cursos oferecidos
atualmente pelas Facul-
dades Sudamérica  têm o
conceito 4 (na escala  que
vai de zero a 5) junto ao

Ministério da Educação (MEC). O bom
desempenho confirma o compromisso da
instituição com a busca constante da exce-
lência na educação superior.

“Estamos muito satisfeitos com os re-
sultados. A Sudamérica completou dez anos
em 2012 e vemos que estamos em desta-
que na nossa região. É, sem dúvida, um in-
centivo a mais para todos nós continuarmos
em frente, buscando melhorar cada vez mais
a qualidade acadêmica”, afirmou o diretor
geral, Alcino Leite Antonucci.

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 re-
presenta 15% da nota e o corpo docente, 30%.
Na nota dos docentes, a quantidade de mes-
tres pesa 15% do total, já dedicação integral e
doutores representam 7,5% da nota.

Bem avaliados,
cursos da

Sudamérica têm
o reconhecimento

do MEC

Comprometida com a
empregabilidade de seus
egressos, as Faculdades

Sudamérica acompanham
com orgulho o sucesso de
ex-alunos no mercado de
trabalho. Nesta edição, o

Jornal da Sudamérica traz
entrevistas com dois profis-
sionais que se formaram na

instituição, nos cursos de
Direito e Fisioterapia.
Confira na página 3.

Novas regras para a contabilidade
no Brasil aquecem o mercado e va-
lorizam os salários dos profissionais

do setor
Página 2
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 Presidente do Centro de Ensino Superior

      Sousa Borges: Gilson Gervásio de Sousa Júnior

 Diretor Geral: Alcino Leite Antonucci

 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, prontamen-

te, 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: Con-
ceito 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. Sér-
gio Luiz Agostinho Gonçalves.

 CURSO: Bacharelado em Direito
ATO LEGAL: Portaria MEC 2.634 – D.O.U. 20/09/2001.
CONCEITO MEC - RECONHECIMENTO DO CURSO: Con-
ceito 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 esca-
la de 0 a 5). TURNO: Noturno. CARGA HORÁRIA TO-
TAL: 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 Sou-
za.

O
 semestre letivo começou
com notícias animadoras
para os estudantes de
Ciências Contábeis da
Sudamérica. O coordenador

do curso, professor Sérgio Gonçalves, fez
questão de mostrar aos alunos as avaliações
atuais do mercado para o contabilista. Em
média, os salários dos profissionais de con-
tabilidade e finanças valorizaram de 15% a
20%, como aponta o Guia Salarial 2012-
2013 da Robert Half.

“Posições que antes não eram tidas como
as mais requisitadas na área de Finanças e
Contabilidade ficaram mais fortes e ganha-
ram destaque neste último ano”, como in-
forma reportagem publicada no site oficial
da Robert Half, especializada em recruta-
mento. Gerente Contábil, Contador, Geren-
te Fiscal e Diretor Financeiro foram os car-
gos mais demandados pelo segmento. Os
setores mais aquecidos com relação à de-

Guia Salarial 2012-2013 aponta valorização

do mercado para os contabilistas

manda destes profissionais são o de cons-
trução civil, agronegócio, óleo e gás e bens
de capital.

A adoção das novas regras de contabili-
dade no Brasil é um dos motivos apontados
pelos consultores de mercado para explicar
as valorizações salariais no setor de finanças

e contabilidade. “Com as mudanças ocorri-
das na legislação nacional, as empresas pre-
cisaram trocar ou ampliar o quadro profissi-
onal para se adequarem”, explica a reporta-
gem, que ressalta também a vantagem que
leva o contador com inglês fluente para a
área fiscal:  este seria o cargo mais difícil de
ser preenchido nas companhias. O piso sala-
rial de um Coor-denador Contábil, por
exemplo, pode chegar a R$ 13 mil, depen-
dendo do porte da empresa.

“A fluência na língua inglesa ainda é um
dos grandes desafios deste segmento, já que
a maioria dos profissionais não a possui por
ocuparem cargos considerados mais opera-
cionais. Outra competência valorizada nos
últimos dois anos é do profissional que sai-
ba lidar tanto com a parte técnica como com
a gestão de pessoas”, informa o texto da
reportagem, disponível na internet em
www.roberthalf.com.br/tendencias-para-a-area-
de-financas-e-contabilidade.

O professor Samuel Gonçalves Pinto, coordenador do curso de Educação
Física da Faculdade Sudamérica, esteve nos EUA, no período de 3 a 17 de
novembro de 2012, participando de um Estágio Interdisciplinar em Saúde Pú-
blica. A atividade aconteceu na University at Buffalo (UB), em Buffalo, Nova
York, EUA, organizada na State University of  New York (SUNY), pela Facul-
dade de Saúde Pública e Ciências da Saúde da Universidade de Buffalo. O pro-
jeto aconteceu em interação com faculdades de Medicina, Psicologia, Enferma-
gem, Antropologia e Ciências do Exercício.

“O objetivo principal da visita técnica foi conhecer o sistema de saúde dos
EUA nos aspectos do funcionamento e dos impactos social e econômico. Sua
metodologia consiste em conhecer a atuação dos profissionais de saúde e servi-
ço social dos EUA, assim como permitir ao visitante conhecer as pesquisas, o
ensino, os serviços e as oportunidades de estudos da SUNY e, também, em
hospitais, clínicas e fundações da região”, afirmou o professor.

Como destaque de sua participação, o professor Samuel ministrou a palestra
intitulada: “Leisure, Aging and Health: the Intervention of  the Physical Education
Professional in Public Policies”, como parte da programação da Visita Técnica/
Intercâmbio Interdisciplinar em Saúde. A palestra aconteceu no dia 8 de novem-
bro, no campus da University at Buffalo (UB), em Buffalo/NY/USA. “Tive-
mos também a oportunidade de mostrar a nossos parceiros a relevância das
atividades acadêmicas e científicas que desenvolvemos no Brasil, assim como
importantes ações de saúde pública em andamento em nosso país”, completou.

Coordenador de Educação Física da Sudamérica
participa de estágio em Saúde Pública nos EUA

VESTIBULAR SOLIDÁRIO       As Faculdades Sudamérica realizaram o
vestibular 2013, mais uma vez, com uma campanha de solidariedade. Cada candidato inscrito
doou um quilo de alimento não-perecível. Recolhidos no primeiro vestibular, ocorrido em 16 de
dezembro do ano passado, os donativos foram entregues ao Lar São Vicente de Paulo. Na
foto, da esquerda para a direita, a responsável pela cozinha do Lar, Cida Mazzine, o 2º Tesoureiro,
Waldir Rodrigues Pimentel, representando o Presidente Geraldo Tavares, com o Diretor Adminis-
trativo do Centro de Ensino Superior Sousa Borges Ltda, Gilson Gervásio de Sousa, o Diretor
Geral da Sudamérica, Alcino Leite Antonucci e o Auxiliar de Serviços Roberto Carlos Gomes
Oliveira.

As Faculdades Sudamérica firmaram,
em 2013, convênio com o programa Educa
Mais Brasil, para concessão de bolsas de
estudo a pessoas carentes. Os interessados
devem se inscrever pelo site www.educamais
brasil.com, gratuitamente.

De acordo com as informações do site,
o programa, gerido pelo Instituto Educar,
funciona no país há 10 anos. Tem parceria
com mais de 2.500 instituições - entre uni-
versidades, centro universitários, facul-dades
e escolas – que disponibilizam bolsas de 50%
para o ensino básico e cursos de graduação
e pós-graduação presenciais, tendo benefici-
ado mais de 150 mil alunos no Brasil.

As vagas são ocupadas por candidatos
que atendam dois principais requisitos: não
poder pagar 100% o valor da mensalidade e
não estar estudando há pelo menos seis
meses (no caso da graduação).

Sudamérica firma
convênio com o
programa Educa

Mais Brasil
Estudantes carentes podem
ter bolsas parciais de 50%

Iniciamos
outro período
letivo!
Que este 2013
seja realmen-
te um ano de
enriquecimen-
to de nosso
caráter, uma
porta aberta

para as realizações e concretizações do
sucesso que queremos.
Devemos, no entanto, lembrar-nos de
que o caminho é árduo como todo
itinerário de cidadania. Escola se
constitui num lugar de presença, de
trabalho, de esforço, de busca de conhe-
cimento e de relacionamento. Como
todos observamos, o Mundo está exigin-
do mais participação, mais coragem em
arriscar, mais percepção em não perder
tempo, mais aproveitamento do conhe-
cimento adquirido, mais criatividade
nos projetos, portanto,  mais competên-
cia científica no que se propõe a fazer.
Esta Direção se coloca ao lado de cada
um que tem seu ideal e o busca com
afinco. Assim, desejamos aos Alunos,
aos Professores e aos Funcionários um
ano de  harmonia e conquistas.

Professor Alcino Leite
Antonucci, Diretor Geral

das Faculdades Sudamérica

DE OLHO NO MERCADO

Perfil nas redes
sociais serve de
filtro em processos
de seleção

Quem está cursando o último ano da
faculdade já começa a procurar uma vaga
de estágio. Esta é a hora de redigir o currícu-
lo e se preparar para avançar nos processos
de seleção abertos pelas empresas. Especia-
listas em Recursos Humanos têm observa-
do novas formas de triagem dos candidatos,
através da análise do perfil nas redes sociais
da internet. Tudo o que está publicado pode
ser usado pelos recrutadores.

Para evitar problemas neste sentido, al-
gumas dicas são importantes: a primeira
delas diz respeito à Língua Portuguesa.
Quem vive tropeçando nas palavras e ex-
pressões do idioma, seja no Facebook,
Twitter ou outra rede social, pode ser barrado
em seleções que exigem uma boa redação.

Outro ponto observado são os comen-
tários do tipo “odeio trabalho”, “não consi-
go acordar cedo” ou “sou muito preguiço-
so”, que, obviamente, não causam boas im-
pressões profissionais.  Curtir páginas de
conteúdo violento ou preconceituoso, nem
pensar.

As fotos também são passíveis de análi-
se pelos recrutadores. Depoem contra o can-
didato aquelas fotografias tiradas em bala-
das, onde a pessoa aparece bebendo. Na rede
social LinkedIn, direcionada a relacionamen-
tos profissionais, não é recomendado postar
fotos muitos descontraídas, como em festas
ou na praia.

No LinkedIn estão cadastradas 2,6 mi-
lhões de empresas em todo o mundo. No
Brasil, são mais de 12 mil empresas, que
usam esta rede social como uma triagem
inicial antes de contratar funcionários.

Atualizar periodicamente seu perfil e
mostrar-se interessado em assuntos da sua
área são atitudes que contam ponto. Expe-
riências relevantes, como um trabalho vo-
luntário, podem ser citadas, mas deve-se
evitar o exagero na autopromoção.
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“O aluno é quem faz a faculdade”, afir-
ma o advogado Bruno de Almeida Cabral,
39 anos, que se formou em Direito pela
Sudamérica em 2011. Desde então, passou
a ser convidado pela instituição para falar
aos calouros sobre sua trajetória na faculda-
de. “Eu realmente me dediquei ao curso e
acho que vale a pena contar isso para quem
está ingressando no ensino superior, porque
a dedicação do estudante faz toda a diferen-
ça em sua formação”, conta o egresso.
“Faço questão de dizer aos novos alunos o
excelente conceito que tenho desta institui-
ção: além de ótimos professores, o ambien-
te de estudo na Sudamérica é muito bom.
A instituição se preocupa com a formação
do aluno, é receptiva às críticas e tudo o que
precisei, consegui na Sudamérica. Sou um
ex-aluno que veste essa camisa mesmo”,
declara.

Durante o curso, Bruno Cabral procu-
rou se envolver em diversas outras as ativi-
dades acadêmicas, tendo sido monitor de
Direito Penal e Processual Penal, além de
desenvolver um projeto de extensão sobre
Recuperação Judicial. Desde 2007, quan-
do ainda era estudante, passou a exercer a
atividade de Administrador Judicial no
Fórum de Cataguases, tratando de casos de
recuperação e falência.  “Estudar Direito em
Cataguases, que é a cidade onde moro, foi
uma facilidade a mais”, explica Bruno, que
é também empresário e graduado em Admi-
nistração de Empresas. “Agora, começo a
me dedicar novamente aos estudos, pois
pretendo fazer concurso. Meu projeto é se-
guir a magistratura e ser juiz de direito”,
completou.

Ex-alunos
em destaque

Estudantes de Educação Físi-
ca da Sudamérica organizam

torneio de futebol

Quatro times infantis participaram do
Torneio Meca de Futebol Society 2012,
realizado no dia 10 de novembro do ano
passado. O evento foi planejado e executa-
do pelos acadêmicos do quarto período do
curso de Educação Física das Faculdades
Sudamérica, como atividade avaliativa da
disciplina Organização Esportiva, ministra-
da pela professora Kátia Bortone Marota.

Na cerimônia de abertura do torneio, o
grupo contou com a presença do presiden-
te do Clube Meca, Celso Benjamim, que é
formado em Direito pela Sudamérica, e do
Diretor Geral das Faculdades Sudamérica,

Alcino Antonucci. Em seguida, foram rea-
lizados quatro jogos. As crianças foram pre-
miadas com medalhas e fizeram também
um lanche após as atividades.

“Esse tipo de atividade se apresenta
como um momento interessante para
minimizar as barreiras existentes entre o
conhecimento difundido na instituição e a
realidade profissional onde nossos alunos
irão se inserir” afirmou a professora Kátia,
coordenadora do evento, que destacou o
bom desempenho e dedicação dos alunos
envolvidos na referida atividade.

O
s estudantes do curso de
Direito da Sudamérica estão
liderando o ranking mensal
de empréstimos de livros na
Biblioteca Danilo de Castro,

que funciona de segunda a sexta, de 12h às
21h30, no campus da faculdade. No
somatório do 2º semestre de 2012, foram
1.956 títulos, somente para os alunos do Di-
reito. “Eles estão até mesmo acima da média
nacional”, afirmou o bibliotecário Júlio César
da Silva Oliveira. “Isso demonstra a atuali-
dade do nosso acervo”, concluiu.

Dentre os livros de Direito mais empres-
tados na biblioteca da Sudamérica estão
exemplares adquiridos em 2012, como o
“Vade Mecum”, o de Direito Penal (de
Fernando Capez), e o de Direito Consti-
tucional (de Gilmar Ferreira Mendes). O
acervo é composto por cerca de dez mil tí-
tulos, que servem a todos os quatro cursos
oferecidos atualmente na instituição.

“A biblioteca é o coração de uma uni-
versidade. É aqui que estão reunidos os li-
vros fundamentais de cada curso. O espaço
e a estrutura desta biblioteca que temos na
Sudamérica são muito bons. Além da am-
pla sala de estudos, com dez mesas coleti-
vas, há seis salas de estudos individuais, uma
videoteca para aulas audiovisuais e nove
computadores com acesso à internet”, res-
salta Júlio César. Com ele, trabalha, diaria-
mente, Maria Helena Sales Pinheiro.

De acordo com o último relatório, foram
realizados 3.418 empréstimos no segundo
semestre de 2012, na Biblioteca Danilo de
Castro. Em segundo lugar, no ranking, estão
os alunos de Ciências Contábeis, que leva-
ram emprestados 805 títulos neste período.
Os estudantes de Fisioterapia e Educação

BIBLIOTECA DANILO DE CASTRO

Alunos de Direito lideram o ranking de empréstimos de livros

Física, respectivamente, fizeram 388 e 279
empréstimos no somatório do semestre pas-
sado. “Fazemos essa divulgação, não a título
de competição entre os cursos, mas como
uma forma de incentivar esse hábito entre os
discentes”, disse Júlio César, que, além de ser
graduado em Biblioteconomia, está cursan-
do Direito na Sudamérica.

Ministério da Cultura divulga resul-
tados do Censo Nacional das Biblio-
tecas Públicas Municipais

A média nacional de empréstimos domi-
ciliares é de 296/mês, sendo que os morado-
res do Sudeste são os que mais fazem em-
préstimos (421/mês), seguidos do Sul (351/
mês), Centro-Oeste (157/mês), Nordeste
(118/mês) e Norte (90/mês). As informa-
ções foram divulgadas pelo Ministério da
Cultura (MinC), depois de concluído o 1º
Censo Nacional das Bibliotecas Públicas
Municipais, realizado em 2009, pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

A fisioterapeuta Roberta Moreira de Oli-
veira, 24 anos, é ex-aluna da Sudamérica. For-
mou-se em dezembro de 2010, com a primeira
turma da faculdade. “Quem me acompanhou
de perto sabe que não foi fácil chegar até aqui.
Trabalhava durante o dia para estudar à noite,
como fazem tantos colegas, mas apesar da roti-
na cansativa, participava de todos os projetos
que o curso oferecia, inclusive assumindo uma
monitoria durante um ano”, afirma Roberta.
“Valeu a pena, procurei manter sempre uma
postura profissional e me mostrar interessada
em aprender cada vez mais”.

Depois de estagiar no Hospital de
Cataguases, Roberta formou-se e começou a
atender pacientes domiciliares, tanto em
Cataguases quanto em Dona Euzébia, onde
mora. Em julho de 2011, foi contratada pelo
Hospital como fisioterapeuta da UTI, tendo
realizado, antes, um curso de capacitação em
Unidade de Terapia Intensiva, sobre ventila-
ção mecânica. Hoje ela atende não só aos pa-
cientes da UTI, mas a todos aqueles que preci-
sam de fisioterapia no hospital, seja através do
SUS, convênio ou na enfermaria.

Como avalia Roberta, “a fisioterapia é uma
área muito importante, apesar de ainda não ter
o devido valor, mas que está em crescimento
no mercado. Quem decide seguir esta carreira
precisa levar a sério a faculdade, porque, agin-
do assim, não tem como o profissional não
encontrar o seu espaço. Esta é uma dica que
deixo para quem está cursando. No plano pes-
soal, não posso deixar de enfatizar também a fé
que tenho em Deus. Estou sempre em oração e
confio no Senhor, que guia meus passos.”

A ex-aluna da Sudamérica faz questão de
agradecer aos mestres. “Tive excelentes profes-
sores. Fomos a primeira turma, inauguramos
muita coisa, mas foi um curso muito bem
estruturado. Sou muito grata à professora Gisele
Vieira (que saiu pra fazer doutorado), ao An-
tônio Lucas, Heberton (atual coordenador),
Marcos Mauad, Tadeu Madeira, Jaime (que
faleceu), entre outros. Tenho um carinho espe-
cial pelo professor Alcino Antonucci. Tive a
oportunidade de conhecê-lo melhor quando
esteve aos meus cuidados, ainda como estagiá-
ria. É um diretor muito atencioso, a quem con-
sidero também um amigo.”

Bibliotecário destaca os títulos
mais pedidos de cada curso
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F
oi realizada, no último dia 11 de
janeiro, no Edgard Cine Teatro,
a sessão solene de Colação de
Grau dos bacharelandos em
Ciências Contábeis, Direito e

Fisioterapia e Licenciandos em Educação
Física da Faculdade Sudamérica.

A cerimônia foi presidida pelo Diretor
Geral, membro da Congregação e paraninfo
das turmas de 2012, professor Alcino Leite
Antonucci, contando com a presença do
Diretor Administrativo do Centro de Ensi-
no Superior Sousa Borges, entidade
mantene-dora da Sudamérica, Gilson
Gervásio de Sousa e da Diretora Financeira
da instituição, Maria Consuelo Borges de
Sousa.

Representando o Município, ocuparam
a mesa de honra o Prefeito de Cataguases,
José César Samor, a Secretária de Educação,
Luciana do Carmo Barbosa Moreira, e o
Chefe do Gabinete Municipal, Geraldo Lei-
te Antunucci. “Não só a Sudamérica, mas
todas as faculdades instaladas hoje em
Cataguases são muito importantes para for-
mar nossos jovens e contribuir para que eles
sejam, no futuro, grandes homens e grandes
mulheres da nossa nação”, afirmou o Pre-
feito.

Como representante do Poder
Legislativo local, compareceu o Presidente
da Câmara Municipal, Fernando Pacheco
Fialho. Como representante do Poder Judi-
ciário local, prestigiou o evento a Defen-sora
Pública da comarca de Cataguases, Eliana
Maria de Oliveira Spíndola, que foi
patronesse do curso de Direito. Presentes,
também, o professor Adalberto Rigueira
Viana, fundador do curso de Licenciatura em
Educação Física da Faculdade Sudamérica
e patrono da turma de formandos de 2012 e
o professor Celso Romário de Oliveira,
patrono da turma de formandos 2012 de
Ciências Contábeis.

Para a diplomação dos formandos, com
a Secretária Geral da Sudamérica, Luciana
de Oliveira Xavier, participaram os coorde-
nadores dos cursos. São eles: o professor e

Formandos de 2012 colam
grau no Edgard Cine Teatro

Mestre Sérgio Luiz Agostinho Gonçalves,
que coordena Ciências Contábeis, o profes-
sor e Mestre Leandro Causin Alves, pelo
curso de Direito, o professor e Doutor
Samuel Gonçalves Pinto, que coordena a
Licenciatura em Educação Física e o pro-
fessor e Mestre Heberton Souza, coordena-
dor de Fisioterapia. A cerimônia contou com
a presença de professores da instituição, que
foram homenageados pelos alunos: em Ci-
ências Contábeis, a professora Valéria Lobo
Archete Boya, em Direito, o professor
Gumercindo Rodrigues Gomes, em Educa-
ção Física, o professor Fabrício Sette
Abrantes Silveira e em Fisioterapia, o pro-
fessor Antônio Lucas Campos de Souza. Os
cursos também homenagearam o senhor
Odilon Guimarães Oliveira, funcionário da
Faculdade Sudamérica.

Em seu pronunciamento, o diretor e
paraninfo, professor Alcino, destacou a be-
leza de cada profissão escolhida pelos
formandos da Sudamérica e o juramento que

acabavam de fazer. “O juramento é a alma
da profissão. Que cada um de vocês possa
praticar, com ética, aquilo que viu na teo-
ria”, afirmou. “Fico muito feliz com a con-
quista destes alunos, e digo isso em nome,
também, de todos os membros da nossa
mantenedora. Toda a instituição está com-
prometida com a missão de colocar no mer-
cado profissionais competentes e responsá-
veis.” Alcino encerrou seu discurso parabe-
nizando os formandos e seus familiares.

Receberam homenagem especial, por
terem obtido sucesso na carreira profissio-
nal, antes mesmo de concluírem os cursos,
os formandos Kênia de Jesus Sodré (apro-
vada no Concurso Público para professora
de Educação Física no Estado de Minas
Gerais), os alunos de Direito Adauto César
Garcia, Camila Matias Leonardo, Laryssa
Mariquito de Sousa Franzini e  Simey Porto
de Faria, aprovados no exame da OAB, e

também Gustavo Borges Lobo Vaz, aprova-
do no exame da OAB e no concurso de ofi-
cial e analista do Ministério Público.

Cerimônia contou com a presença de ilustres autoridades municipais, como
o Prefeito, o Presidente da Câmara e a Defensora Pública de Cataguases

Dentre os alunos, feliz, também, pela
realização de um sonho, estava o forman-
do em Direito José Márcio Andrade
Carvalho. Sempre acom-panhado
da cadela Frig, que lhe serve como guia,
ele concluiu o curso aos 51 anos, superando
as dificuldades de um estudante com ceguei-
ra. “Valeu a pena, conheci pesso-
as bem mais jovens que eu e
aprendi muito. A Frig me leva e me
traz onde preciso”, afirmou José
Márcio, que é formado em Educação Física
há 30 anos e agora pretende fazer concurso
público e exercer a nova profissão. A cadela
Frig, que lhe acompanha há seis anos e tem
10 anos de idade, é da raça Labrador e foi
treinada pela escola da cães-guia do Corpo
de Bombeiros de Brasília.

O diretor e paraninfo, professor Alcino
Antonucci, destacou a beleza de cada profissão
escolhida pelos formandos da Sudamérica e o
juramento que acabavam de fazer. “O juramen-
to é a alma da profissão”, afirmou.

Familiares e amigos dos estudantes compareceram ao evento no Edgard Cine Teatro

Formandos em Ciências Contábeis,
Educação Física, Fisioterapia e
Direito prestam juramento
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