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PEREIRA, Thaís; Coordenadora. Catálogo
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FICHA CATALOGRÁFICA



Toda instituição de ensino Superior - IES possui o
compromisso de promover a inclusão social por meio
de ensino de qualidade ao maior numero possível de
pessoas. Para que essa inclusão seja, alcançada é
necessário a integração da comunidade acadêmica
com o mercado de trabalho, por meio das empresas
parceiras. 

Por meio, do Núcleo de Estágio e Empregabilidade
juntamente com Núcleo de Extensão apresentamos as
ações desenvolvidas no 1º semestre de 2022.
 
Tanto as ações referentes aos estágios, desenvolvendo
nosso aluno para o mercado de trabalho e também as
atividades de extensão agregam à qualidade de ensino
das Faculdade FINOM/ TECSOMA. 

Profª Thaís Pereira Coordenadora do Núcleo de
Estágio e Empregabilidade

INTRODUÇÃO



IMPOSTO DE RENDA NA PRÁTICA
E PREPARAÇÃO PARA O ENADE

Curso: Ciências contábeis

Este foi um momento de preparar os alunos para o
ENADE  e também para o atendimento no NPC -
Núcleo de Práticas Contábeis.
 O objetivo desta ação é fazer com que os alunos
possam interagir com a comunidade por meio das
orientações de preenchimento do Imposto de Renda
2022. 
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TREINAMENTO DE REANIMAÇÃO
CARDIOPULMONAR
Curso: Biomedicina
Data: 23/05/2022

Alunos do terceiro período do curso de biomedicina da
faculdade Tecsoma foram contemplados com um
treinamento de reanimação cardiopulmonar (RCP),
realizado no interior da Escola Estadual Altina de Paula
Guimarães. Também ocorreram testes de sífilis e
hepatite C, ministrados pelos alunos do curso.
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REUNIÃO COM O COMITÊ ESTADUAL E
NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ÓBITOS
Curso: Coordenação dos cursos de saúde
Data: 25/05/2022

Faculdade Tecsoma e Faculdade Finom em reunião,
participando das discussões com o comitê estadual e
nacional de prevenção de óbitos, a fim de garantir a
promoção da saúde através da otimização e melhoria
de serviços.
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REUNIÃO COM O  CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE
Curso: Curso: Coordenação dos cursos de saúde
Data: 25/05/2022

Reunião do Conselho Municipal de Saúde, ministrada
pela coordenadora dos cursos de saúde, Claudia Peres
— vice-presidente no conselho de saúde —
representando a faculdade Tecsoma e a faculdade
Finom. O evento contou com a presença dos alunos
do curso técnico de enfermagem do Império/Unitec
que tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o
Conselho e suas atribuições.
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PALESTRA: HIPERTENSÃO NA GRAVIDEZ
Curso: Enfermagem
Data: 08/06/2022

Nossos estudantes do curso de enfermagem do 7º
período, realizaram, hoje (8/6), uma palestra que
abordou o assunto: hipertensão na gravidez. O evento
aconteceu no posto de saúde JK (PSF JK) e
caracterizou-se como uma atividade de extensão para
os alunos.
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PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Saúde, direito, arquitetura, veterinária,
agronomia, núcleo de carreiras (NESE), licenciaturas
Data: 30/05 a 04/06/2022

10



PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Saúde, direito, arquitetura, veterinária,
agronomia, núcleo de carreiras (NESE), licenciaturas
Data: 30/05 a 04/06/2022
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PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Saúde, direito, arquitetura, veterinária,
agronomia, núcleo de carreiras (NESE), licenciaturas
Data: 30/05 a 04/06/2022
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PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Saúde, direito, arquitetura, veterinária,
agronomia, núcleo de carreiras (NESE), licenciaturas
Data: 30/05 a 04/06/2022

13



PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Saúde

Aconteceu, dia (30/05) às 19h20, uma live com as
participações das IES Icesp e Unidesc, onde será
abordado o tema “Visão multiprofissional nos cuidados
do paciente com infarto”, o debate sobre o tema é
indispensável e traz consigo um certificado de
participação para os interessados em ficar até o final da
discussão.

Acesse >> bit.ly/3LGh6xQ
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Cursos: Arquitetura, veterinária, agronomia, núcleo de
carreiras (NESE), licenciaturas
Data: 30/05 a 04/06/2022

Juntamente com a Semana Acadêmica de 2022, a Semanarq
traz, além de uma gincana imperdível que se inicia no dia 30
de maio, duas lives para os acadêmicos. 

Na primeira transmissão ao vivo, que aconteceu no dia 2/6
(dois de junho, quinta-feira), tivemos a convidada Lara Pinho
(@larapinhomarketing), publicitária, abordando o tema
“Posicionamento Estratégico e Captação dos Primeiros
Clientes”, a palestra será transmitida tanto na plataforma
Google Meet (bit.ly/3wP0pvU) quanto no Youtube
(bit.ly/3yNqKff).

Já a segunda transmissão foi no dia 3/6 (três de junho, sexta-
feira), com a convidada Roberta Vendramini
(@robertavendramini.arq), professora de arquitetura, que
abordará o assunto “Por que migrar do Autocad para o Bim?”.
A live também será transmitida via Google Meet
(bit.ly/3GnLvjv) e via Youtube (bit.ly/3sPkWOA).

PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E CURSOS
DE EXTENSÃO - SEMANA ACADÊMICA 2022
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PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Contábeis

Data: 30/05 a 04/06/2022
O atendimento público aos interessados na elaboração
do Imposto de Renda da Pessoa Física teve sua data
adiada para o dia 30/5 (segunda-feira).

Lembrando que a ação será realizada por estudantes
estagiários do curso de ciências contábeis da faculdade
Finom, gerenciados pelo professor e orientador do
Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) Cláudio Amaral, delegado
do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-MG).
A).

16

Foto do nosso Núcleo de Apoio Fiscal (NAF)
em ação no dia 30 de maio.

 
Estudantes do curso de ciências contábeis,
orientados pelo professor Cláudio Amaral,

prestaram suporte aos interessados na
elaboração do Imposto de Renda (IRPF). 

 
 



PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Agronomia

Data: 30/05 a 04/06/2022

Fiquem com alguns registros da nossa 2º Feira Tecnológica
de Agronomia, evento que aconteceu na tarde de sábado
(4/6) em conjunto com a Semana Acadêmica de 2022.

A feira trouxe vários convidados especializados que
realizaram palestras e conversas muito amistosas
(#networking ) com os alunos.
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PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022
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PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022

Cursos: Direito
Data: 30/05 a 04/06/2022

O evento ocorreu  (dia primeiro de junho, quarta-feira) e
ao dia 3 (sexta-feira). A partir das 19h20 até às 22h, no
Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Paracatu.
Teremos participações importantes durante o evento,
veja!

Dia 01/06 às 19h20 - Dr. Cláudio Malavolta, médico
psiquiatra e Dra. Joice Fernandes Lage, Advogada e
profa da faculdade Finom

Dia 02/06 às 19h20 - Dr. Axel James Gonzaga, advogado
e professor da faculdade Finom e Dra. Edna Castro,
advogada.

Dia 03/06 às 19h20 - Dr. Rodrigo de Carvalho, juiz de
direito.
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PALESTRAS, LIVES, MINICURSOS E
CURSOS DE EXTENSÃO - SEMANA
ACADÊMICA 2022
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PALESTRA: DE FRENTE COM O CONSELHO

Cursos: Biomedicina
Data: 30/05 a 04/06/2022
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EXTENSÃO : MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO
ANIMAL
Cursos: Medicina Veterinária
Data: 23/07/2022
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Nosso curso de #MedicinaVeterinária, com sua representante Sabrina Martins,
participou do Mutirão de Castração Animal idealizado pela vereadora Marli Ribeiro,
deputado Noraldinho Junior e ONG Ajuda de Juiz de Fora, no espaço Céu das Artes de
Paracatu.

O evento teve como prioridade atender animais sob tutela de ONGs, de protetores e de
famílias de baixa renda que se inscreveram antecipadamente.



I PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
DIRETORES (PDDIR)

Data: 25 e 26 de julho 2022
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O Centro Universitário ICESP recebeu nos dias 25 e 26 de julho, os diretores das
unidades que compõem a plataforma III para o I Programa de Desenvolvimento de
Diretores (PDDIR). Durante os dois dias o grupo traçou novas diretrizes para o segundo
semestre do ano.

João Carlos Nascentes, da Faculdade Finom de Patos de Minas, disse que foi uma
oportunidade única conhecer os procedimentos do grupo. “Foi muito bom ver a
motivação, a alegria e principalmente o amor com que essas pessoas se dedicam à
educação”.

Para Daniela Gaspardo Folquitto, das Faculdades Integradas dos Campos Gerais de
Ponta Grossa, Paraná, o encontro foi extremamente importante depois de dois anos de
isolamento devido à pandemia. “Foi muito bom ter esse contato físico com os demais
diretores. Foi muito rico porque pudemos trazer dúvidas que foram esclarecidas e
agora estamos levando diversos trabalhos a serem desenvolvidos no semestre”,
comentou.

A plataforma III é composta pelo Centro Universitário ICESP, Centro Universitário
Unidesc, Promove Facic, Promove Sete Lagoas, Centro Universitário Finom de Paracatu,
Faculdade Finom Patos de Minas, Centro Universitário CESCAGE e Faculdade Fibra.



EXTENSÃO: ESTIMULAÇÃO PRECOCE

Cursos: Fisioterapia
Data: 26/08/2022
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Os alunos do 7º período de fisioterapia, orientados pela professora Michelle Faria,
fecharam com chave de ouro o evento “Estimulação Precoce'', que aconteceu no dia 26
de agosto (terça-feira).

A palestra serviu como uma capacitação para professoras e educadoras da região e foi
idealizada pela Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia em parceria com a
faculdade Finom/Tecsoma. tu, Faculdade Finom Patos de Minas, Centro Universitário
CESCAGE e Faculdade Fibra.



EXTENSÃO: IMPORTÂNCIA DA
AFETIVIDADE  NO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM

Cursos: Pedagogia
Data: 27/07/2022
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Na tarde do dia 27 de julho (quinta-feira) a professora e coordenadora dos cursos de
licenciatura da faculdade Finom/Tecsoma, Valéria, ministrou uma palestra a respeito da
importância da afetividade no processo de ensino e de aprendizagem das crianças. 

A apresentação teve o intuito de melhorar a prática pedagógica dos professores através
de um viés mais humano e de dar continuidade a formação dos professores do Colégio
Soma. 

Ao final, tanto as monitoras quanto nossos educadores tiveram a oportunidade de se
expressar e de compartilhar tudo o que aprenderam.



EXTENSÃO: XX COOPER SHOW
Cursos: Todos
Data: 12/08/2022
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Foi uma honra estarmos na 20° edição da CooperShow. A faculdade Finom, faculdade
Tecsoma e Colégio Soma agradecem a todos que contribuíram com as divulgações, visitas e
preparo do estande.
Tiveram os seguintes atendimentos:
Agronomia: doação de mudas e atendimento sobre doenças e pragas
Direito: atendimento NPJ social 
Saúde: testes de HIV, sífilis e hepatite
Medicina Veterinária: mini fazendinha, compareça e ganhe um copo.



TUTORIA

Cursos: TODOS
Inscrições: 
Data: Até 02 de setembro de 2022
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Estão abertas as inscrições do NINA-TUTOR, o programa é voltado para os alunos das IES
Finom e Tecsoma que querem conquistar uma carreira de sucesso. 

Venha dominar as ferramentas Google e destaque-se no mercado! 

 As inscrições vão até o dia 02 de setembro.

Leia o edital e faça sua inscrição
acessando o link 

 bit.ly/3T3F3DZ



EXTENSÃO: FEIRA DAS PROFISSÕES

Cursos: Todos
Data: 17/09/2022
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No dia (17, quarta-feira) recebemos a visita da Escola Estadual Antônio Carlos
(@eeacantoniocarlos). Nosso corpo docente e a equipe do setor comercial guiaram os alunos
pelos laboratórios e instalações da instituição, mostrando e tirando dúvidas sobre mercado
de trabalho e futuras profissões.



EXTENSÃO E INOVAÇÃO

Cursos: Todos
Data: 18/08/2022
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Hoje (18, quinta-feira)  a equipe Faculdade FINOM/TECSOMA esteve presente no Meet up
destinado a apresentação do Grupo INOVATU, que tem o propósito de desenvolver o
município de Paracatu-MG, como um polo de inovação. 

A Faculdade FINOM/TECSOMA tem como pilares: educação, pesquisa e extensão, tendo como
foco a Inovação em todos estes conceitos. Estes pilares  são fundamentais  para formação
contextualizada às questões da sociedade contemporânea. 



EXTENSÃO: COLESTEROL E HIPERTENSÃO
ARTERIAL
Cursos: Enfermagem
Data: 19/08/2022
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No dia 19, finalizamos na Expresso Planalto de Paracatu uma campanha sobre colesterol. Os
convidados foram: a coordenadora dos cursos de saúde Claudia Peres e os alunos do curso
de enfermagem da instituição. 

A palestra abordou o conceito de colesterol, medidas de controle, formas de tratamento,
alimentos que ajudam a equilibrar e desequilibrar o nosso organismo, principais problemas
de saúde relacionados ao colesterol, hipertensão arterial e também ocorreu a medição da
pressão dos empregados por parte dos alunos.
.


