
 A Aula Magna da Faculdade Sudamérica deu o 
pontapé inicial ao segundo semestre, destacando a 
entrada da nova gestão e as melhorias que vêm sendo 
feitas em ordem de priorizar ainda mais a qualidade e 
a infraestrutura dos cursos oferecidos. O evento foi 
organizado pela professora, Sandra Maciel de Carva-
lho, e começou às 18h30, no dia 2 de agosto.  
 

 Após a execução do Hino Nacional e do Hino 
de Cataguases, os mais de 300 alunos presentes no 
campus puderam conhecer melhor as propostas, 
mudanças e investimentos que vêm sendo trabalhados 
na Faculdade, através da fala do diretor administrati-
vo, Lucal Maciel, e reforçaram ainda mais a importância 
do estudo, pela participação do consultor, Evaldo Zefe-
rino. 

 Na composição da Mesa, estava ainda o prefei-
to de Cataguases, William Lobo, que destacou as ações 
na área da educação para a cidade. O pátio foi decora-
do pelos colaboradores da Sudamérica, e a última pala-
vra foi do diretor geral, Alcino Leite Antonucci, disser-
tando sobre “Trabalho, Estudo e Realidade Contemporâ-
nea”. Após as apresentações, alunos e convidados se 
reuniram em um coffee break encerrando o evento.
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NOVOS LIVROS
CHEGAM À BIBLIOTECA

MUSCULAÇÃO
PARA A 3ª IDADE

1º SEMANA DA SAÚDE DA FASU É UM SUCESSO!

Cursos de Educação Física e Fisioterapia se reuniram na programação do evento. Palestras, cursos e apresentações ressaltaram 
a qualidade dos acadêmicos e o compromisso da Instituição com o ensino prático e teórico que é referência. PÁGINA 4

AULA MAGNA INICIA O 2º SEMESTRE DA SUDAMÉRICA

SAIBA QUEM SÃO OS APROVADOS NA OAB E NO EXAME DO CRC PÁGINA 3

Alto investimento dos novos mantenedores visa transformar a Sudamérica em um grande centro educacional.
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MISSÃO INSTITUCIONAL

 CURSO: Bacharelado em Ciências Contábeis

 CURSO: Bacharelado em Direito

 CURSO: Licenciatura em Educação Física

 CURSO: Bacharelado em Fisioterapia
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FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA E NÚCLEO DE APOIO 
PSICOPEDAGÓGICO – ENTENDA MELHOR!

 A Ouvidoria é um serviço dispo-
nibilizado pela Faculdade Sudamérica 
para que as comunidades interna(alu-
nos, professores, trabalhadores) e 
externa(população em geral) possam se 
expressar reivindicando, sugerindo, 
criticando, solicitando informações ou 
denunciando. O principal objetivo da 
Ouvidoria é atender a sociedade em 
suas diferentes expectativas, colaboran-
do para a melhoria dos serviços, da 
gestão e, consequentemente, da satisfa-
ção de nossos clientes. 
 O Núcleo de Apoio Psicopeda-
gógico -NUAP é um órgão destinado a 
zelar pela saúde psíquica, em seus dife-
rentes aspectos psicossociais e cogniti-
vos, previsto no Plano de Desenvolvi-
mento Institucional -PDI, onde se 
formaliza a política de desenvolvimento 
profissional dos docentes e a de atenção 
aos discentes da Faculdade Sudamérica. 

Alguns de seus objetivos são: orientar 
todos os envolvidos no processo educa-
cional nos aspectos de desenvolvimento 
pessoal e profissional visando à melho-
ria da qualidade do Ensino, da Pesquisa 
e da Extensão; contribuir para prevenir 
possíveis dificuldades que venham 
interferir no bom andamento das rela-
ções pessoal e interpessoal dos docen-
tes, discentes e administrativos; ofere-
cer atendimento psicológico individual 
e/ou coletivo a estudantes e trabalhado-
res que apresentem dificuldades emo-
cionais e psíquicas que possam interfe-
rir no processo de ensino-aprendizagem 
e a integração à vida acadêmica; orien-
tar familiares dos alunos, professores, 
coordenadores e funcionários da Facul-
dade Sudamérica quantos aos aspectos 
psicológicos da aprendizagem e psico-
pedagógicos; dentre outros.

FUNCIONAMENTO
 A Ouvidoria tem sala própria na faculdade e está acessível 24h por dia, 
durante todo o ano, através do site da Faculdade Sudamérica e através do tele-
fone 32 3422-7879 ramal 25; ou pessoalmente de segunda à quinta-feira, a 
partir das 18h.
 O NUAP é coordenado por uma psicóloga e professora, Sandra Maciel 
de Carvalho, e funciona em sala própria na sede da Sudamérica, de segunda à 
quinta-feira, a partir das 18h.

REALIZARCOMUNICAR

TRANSFORMAR

 Na semana do dia 11 a 19 de maio de 2017, 
houve a avaliação Institucional promovida pela 
Comissão Própria de Avaliação - CPA da Faculda-
de Sudamérica, referente ao trabalho sistemático e 
rotineiro que acontece todos os semestres desde 
2004.
 Neste semestre, 72% do corpo discente da 
Faculdade fez a avaliação onde, além de outras 
dimensões, avaliou a infraestrutura da Faculdade, 
a metodologia de ensino, o processo pedagógico, 
além de ter um espaço próprio para emitir opini-
ões e dar sugestões de melhoria.
 Os resultados estão sendo tabulados e serão 
organizados em gráficos estatísticos com o objeti-
vo de serem divulgados oportunamente para 
conhecimento e como instrumento para auxiliar à 
Administração na tomada de decisões visando a 
melhoria constante do Curso ofertado à comuni-
dade.
 Faz-se necessário nesse momento, destacar 
as conquistas acadêmicas das Faculdades Sudamé-
rica:
 • alterações no Manual do Aluno e no 
Manual do Professor, para melhor adequá-los a 
realidade institucional;
 • alterações e adequações no critério de 

avaliação com o objetivo de aperfeiçoar o processo 
ensino-aprendizagem, focando o mesmo na apren-
dizagem do acadêmico;
 • acréscimo de dias letivos no calendário 
letivo de forma que as Semanas Acadêmicas dos 
Cursos possam não ser consideradas letivas, valen-
do desta forma integralmente como atividades 
complementares;
 • criação e efetivação da Política de Traba-
lho de Curso dos Cursos de Graduação da 
Sudamérica, a qual de acordo com os procedimen-
tos adotados, possibilita a construção do Trabalho 
de Curso, em que consta como conteúdo curricu-
lar, transformando de forma bastante metodológi-
ca e pedagógica o tradicional Trabalho de Conclu-
são de Curso;
 • criação e efetivação da Política de Depen-
dência e Adaptação dos Cursos de Graduação da 
Sudamérica, tendo como objetivo possibilitar a 
integralização da estrutura curricular de um curso 
de graduação no tempo mínimo previsto para sua 
duração e concomitantemente atendendo às 
necessidades pessoais e financeiras dos acadêmi-
cos;
 • criação e efetivação da Política de Moni-
toria dos Cursos de Graduação da Sudamérica, 

com o objetivo de proporcionar maior interação 
entre o corpo docente e o corpo discente, buscan-
do estimular no aluno o interesse pelas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão;
 • criação e efetivação da Política de Está-
gios dos Cursos de Graduação da Sudamérica, 
com o objetivo de apoiar e garantir a realização do 
estágio supervisionado qualificando os acadêmi-
cos profissionalmente para atender as necessida-
des do mercado e da sociedade;
 • criação e efetivação de resoluções com o 
objetivo de regulamentar normas pertinentes ao 
processo educacional de forma a adequar procedi-
mentos que orientem de forma mais efetiva aos 
atores institucionais;
 • criação do NUEPE – Núcleo de Ensino 
Pesquisa e Extensão, complementando e consoli-
dando os pilares do ensino superior;
 • aperfeiçoamento do processo de auto 
avaliação institucional, tendo como objetivo 
tornar o processo mais ágil e satisfatório para os 
atores institucionais.
 • Celebração de Convênio com órgãos 
públicos e empresas privadas possibilitando aos 
discentes da Sudamérica a possibilidade de reali-
zação de estágios.

MEMBROS CPA - 2017

Coordenador - Alexandre Siqueira da Silva
Representante Docente - Alexandre Bonoto
Representante Docente - Carlos Gonçalves Tavares

Técnico-Administrativo - Carlos Eduardo de M. Chagas
Representante Discente - Carlos Eduardo Castro do Carmo
Representante Sociedade Civil - Lismara Fialho de Andrade

Atender aos anseios da educação superior da 
comunidade, promovendo a educação através do ensino, 

pesquisa  e extensão, gerando recursos humanos 
competentes para contribuir com o desenvolvimento 

científico, econômico, social,  político e cultural 
de Cataguases e Região, na busca da melhoria 

da qualidade de vida de sua população. 

Reconhecido pela Portaria Nº 608 de 19 de novembro de 2013. 
Publicada no D.O.U. de 20 de novembro de 2013. Renovação de 
reconhecimento pela Portaria n° 581, de 06 de outubro de 2016, 
publicada no D.O.U. em 10 de outubro de 2016. Autorização: 
Portaria n°2.634, de 19 de setembro de 2002. Conceito 4 (em 
escala de 0 a 5). TURNO:  Noturno. CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.720 
h. DURAÇÃO DO CURSO: 10 semestres. REGIME: Semestral. 
Coordenador: Ms Alexandre Bonoto.

Reconhecido pela Portaria Nº 309 de 20 de maio de 2014. 
Publicada no D.O.U. de 21 de maio de 2014. Autorização: 
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Coordenador: Ms. Heberton Souza.
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Publicada no D.O.U. de 26 de julho de 2012. Autorização: 
Portaria n° 1.270, de 19 de abril de 2005. Conceito 4 (em escala 
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CURSO: 6 semestres. REGIME: Semestral. Coordenador: Ms. 
Mauro Lúcio Mazini Filho.

Reconhecido pela Portaria Nº 121 de 05 de julho de 2012. 
Publicada no D.O.U. de 06 de julho de 2012. Autorização: 
Portaria 1.274, de 19 de abril de 2005. Conceito 4 (em escala de 
0 a 5). TURNO: Noturno. CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.200 h. 
DURAÇÃO DO CURSO: 8 semestres. REGIME: Semestral. 
Coordenador: Ms. Sérgio Luiz Agostinho Gonçalves.
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SAÚDE NA BOA IDADE: PESQUISA LEVA BEM ESTAR À 
MULHERES DE 60 A 80 ANOS

 Um projeto de pesquisa de treinamento de 
força, voltado para mulheres entre 60 a 80 anos de 
idade, está sendo desenvolvido pelas alunas do nono 
período de Fisioterapia, Agda Reina Morais de 
Oliveira e Stefany Gomes da Silva, com a supervisão 
do professor e coordenador do curso de Educação 
Física, Mauro Lúcio Mazini Filho. A iniciativa teve 
início em julho e conta com o apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes e da academia Boa Forma.
 Acadêmicos de ambos os cursos têm acompa-
nhado as atividades que acontecem às quartas-feiras 
e aos sábados, no período da manhã. O objetivo do 

projeto é motivar a prática de atividades físicas, 
alcançando melhoras na realização das ações do dia 
a dia das participantes, com resultados na força mus-
cular, autonomia funcional, equilíbrio, nível de satis-
fação com a vida, atividade física, pressão arterial, 
dentre outros indicadores que vão nortear este 
projeto que também faz parte de uma pesquisa cien-
tífica para o doutorado do professor Mauro. 
 A triagem inicial obteve por volta de 130 
pessoas e hoje eles atendem cerca de 100 mulheres. 
O ponto chave do programa é descobrir qual inter-
venção gera mais resultados após o destreinamento.  

 Serão quatro meses de treino e dois meses 
apenas de avaliações para descobrir que tipo de 
protocolo é melhor e qual gera mais benefícios 
mesmo com a descontinuação das atividades. 
“Dentro desse projeto eu vi a chance de estar possi-
bilitando aos estudantes terem acesso à pesquisa e 
ajudar a população. É um programa pioneiro de 
musculação gratuito”, finaliza Mauro. O trabalho 
está autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 
envolvendo seres humanos de acordo com a lei 
466/2012. 

A Faculdade Sudamérica parabenizam os acadêmicos Alexsander Amorim 
de Sousa Rocha, Luciana Aparecida Gonçalves e Ully Iris de Sousa Maga-
lhães por terem passado no Exame de Suficiência e garantido, antes mesmo 
de se formarem, o registro no CRC, que é um requisito e de extrema impor-
tância para o exercício da profissão contábil. 

Parabéns aos alunos de Direito da Faculdade Sudamérica, Amanda Fernandes 
Silva, Cintia Raquel Garcia Ladeira, Elizabeth Rodrigues E. Souza Ambrósio, 
Irineu de Paula Gouvea Neto, João Vitor Cavalcante Peres e Josiane Rezende 
de Paulo, que passaram no exame da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 
antes mesmo de se formarem.

APROVADOS NO CRC APROVADOS NA OAB

SIMULAÇÃO DE AUDIÊNCIA
 Os alunos do nono período de Direito participaram de uma audiência simu-
lada da área trabalhista e penal, com os professores, Gumercindo Rodrigues e 
Cláudio Reche Ienacco, como responsáveis. “Na audiência simulada, todos os 
alunos participam, seja como advogado, parte, juiz ou escrevente, cada um tem 
uma atividade a ser realizada em que se recria realmente o que ocorre no dia a dia”, 
explica o professor Gumercindo. A atividade visa a fazer com que o aluno, quando 
formar e for advogar, possa já ter uma experiência, ainda que simulada, de como 
uma audiência ocorre na prática. "A simulação foi algo novo, principalmente pra 
nossa turma. Foi ótimo para o nosso conhecimento e para a nossa união. Foi exce-
lente poder ver como é na prática o que ocorre no Judiciário e o que acontece nas 
relações trabalhistas. Foi de grande valor, deu um bom conhecimento pra gente”, 
arremata a acadêmica, Talita Araújo.

INVESTIMENTO DE PESO: SUDAMÉRICA FAZ AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA TODAS AS ÁREAS

 A biblioteca da Faculdade Sudamérica rece-
beu cerca de 2500 novos livros para todos os cursos. 
Foi uma aquisição da nova gestão que traz livros 
atuais, com conteúdo de qualidade e atualizados para 
atender o alto padrão de exigência de ensino. 
 De acordo com o bibliotecário, Júlio César S. 
Oliveira, o processo de seleção dos exemplares foi 
feito através de uma pesquisa e catalogação de preços 
e sugestões dos coordenadores de cada curso, o que 
tornou as escolhas ainda mais assertivas. Os livros 
ainda estão sendo cadastrados e estarão disponíveis 
para estudo em breve.
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 1ª Semana da Saúde da Sudamérica agrega conheciment� e 
bem estar ao reunir � curs� de Educação Física e �sioterapia
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 A 1º Semana da Saúde da Faculdade 
Sudamérica trouxe temas importantes que movi-
mentaram a rotina dos alunos e da comunidade de 
Cataguases. O evento foi realizado pelos cursos de 
Educação Física e Fisioterapia da FASU e aconteceu 
na semana do dia 5 de junho, na sede do Esporte 
Clube Cataguases. 
 Com cursos, palestras e apresentações de 
trabalhos, o primeiro dia contou com um minicurso 
de Primeiros Socorros teórico e prático, com o 
professor, Victor Saggioro, e com um bate papo 
sobre “O Mercado de Trabalho Para Profissionais de 
Educação Física: Desafios e Possibilidades”, pales-
tra esta ministrada pelo professor, Hudson Rodri-
gues, falando sobre a importância da valorização da 
profissão. Além disso, a aluna, Mariana Martins, e o 
professor Carlos Gonçalves, fizeram uma apresenta-
ção de dança. Após um coffee break, o segundo dia 
foi finalizado pelos estudantes do quinto período de 
Ed. Física que compartilharam seus estudos. “Foi 

uma experiência muito boa de interação entre os 
dois cursos. Palestras com bons profissionais e com 
temas muito importantes para a nossa formação”, 
compartilhou Mariana.
 “O Método Pilates e sua aplicabilidade para 
profissionais de Educação Física e Fisioterapeutas”, 
pelo professor, Frederico Bernardes, abriu os deba-
tes de quarta-feira, que contou com uma apresenta-
ção de Capoeira pelo aluno do quinto período de 
Ed. Física, Wellington de Morais Silva, e com ban-
ners de trabalhos de Conclusão de Cursos dos 
alunos do nono período de Fisioterapia. Na quinta 
e última noite, foi a vez da professora, Gabriela 
Venturini, apresentar duas palestras: “Aspectos 
Biológicos do Envelhecimento Humano e os Bene-
fícios do Exercício Físico”, e “Educação Física 
Escolar e Saúde”. Entre as palestras, aconteceu 
uma apresentação de Kung Fu, pelo aluno do 
quinto período de Ed. Física, Rodrigo Rocha 
Guedes.  

 Fechando o evento, uma caminhada pela 
valorização da saúde com saída da Faculdade 
Sudamérica passou pela comunidade da Cachoeiri-
nha, onde todos foram recebidos com caldo de cana 
e rapadura, indo até ao IDAIC, onde puderam 
degustar de uma mesa com variadas frutas. Antes da 
saída, os participantes tiveram sua pressão aferida 
pelos acadêmicos de Fisioterapia e foram correta-
mente alongados pelos estudantes de Educação 
Física, reunindo cerca de 200 pessoas. Para partici-
par, cada pessoa doou um litro de leite. O total arre-
cadado foi entregue à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE, no dia 18 de junho. “Foi 
um evento muito vitorioso no que tange a parte 
acadêmica e a participação dos alunos”, comenta o 
coordenador de Educação Física, Mauro Lúcio 
Mazini Filho. Ficam os agradecimentos à Secretaria 
de Esportes e ao NASF, que apoiaram a caminhada 
oferecendo a infraestrutura necessária.
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 O dia 29 de abril é o conhecido como o Dia Internacional da Dança e em 
comemoração a esta data, foi realizada a 1ª Semana da Dança da Faculdade 
Sudamérica. O evento foi produzido pelas alunas, Mariana Martins de Oliveira e 
Bianca de Matos Ribeiro, ambas do quinto período de Educação Física com a cola-
boração de demais alunos do curso. O projeto aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de maio, 
durante o intervalo das aulas, no campus da faculdade. Houve apresentações de 
Ballet Clássico, Dança Contemporânea, Pop e Zumba, com a participação de 
alunos e convidados. Destaque para a presença do Grupo Pérola Negra, de Leo-
poldina, com belas apresentações de Dança Afro e Samba. Para finalizar a Semana 
da Dança, os alunos do primeiro, terceiro e quinto períodos de Educação Física 
participaram de uma Oficina de Consciência Corporal. Em todos os dias de 
evento, destacou-se o grande envolvimento dos acadêmicos.

1ª SEMANA DE DANÇA

1º PRIMEIRO TORNEIO DE FUTSAL INTERCURSOS DA FASU
 O 1º Torneio de Futsal Intercursos da Sudamérica aconteceu durante as 
sextas-feiras do mês de junho nas dependências do Clube CAT. Foi um total de 
oito times formados dos quatro cursos que a Instituição oferece. A final aconte-
ceu no Clube do Remo, com vitória da Educação Física. O segundo lugar ficou 

com a Fisioterapia, o terceiro com outra turma de Ed. Física e o quarto lugar 
com a turma de Direito. “Foi um evento muito interessante, pois reuniu muita 
gente e integrou os cursos”, explicou o coordenador de Ed. Física, Mauro Lúcio 
Mazini Filho.
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COORDENADOR PARTICIPA DE IV FÓRUM MINEIRO DE 
EDUCADORES EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

 O professor mestre e coordenador do curso de Ciências Contábeis da 
Sudamérica, Sérgio Luiz Agostinho Golçalves, participou, como palestrante, 
do IV Fórum Mineiro de Educadores em Ciências Contábeis, que aconteceu 
na sede do CRCMG, em Belo Horizonte, no dia 04 de agosto. O tema da 
palestra foi “Exames CFC e ENADE – Aspectos Legais e Resultados”. Este 
já é o 3º evento com que Sérgio contribui com essa temática. “Nós debate-
mos as duas principais avaliações externas da profissão contábil. O Exame 
de Suficiência e o ENADE merecem atenção uma vez que estamos sempre 
atentos à qualidade do ensino oferecido e, consequentemente, à qualificação 
do profissional que chega ao mercado de trabalho”, conclui o professor.

CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA PASSA A ATENDER 
DURANTE TRÊS DIAS NA SEMANA

 A Clínica Escola de Fisioterapia da Sudamérica atende gratuita-
mente a população com tratamentos neurológico, respiratório, trauma-
-ortopédico e de neuropediatria. A clínica funciona nas segundas, terças 

e quintas-feiras, no campus da faculdade, de 14h30 às 20h. A partir do 8º 
período, os alunos já são incentivados a começarem as atividades de está-
gio até o 10º, quando finalizam o curso.

PACIENTES E ACADÊMICOS DA CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA CELEBRAM FESTA JUNINA

 A festa junina marcou o encerramento do semestre dos alunos com os pacientes da Clínica Escola.  Foi um evento que buscou confraternizar e 
mostrar o comprometimento da Faculdade e dos acadêmicos com o objetivo social,  mostrando o carinho e dedicação oferecidos por eles.

SUDAMÉRICA FAFAF


