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1. INTRODUÇÃO 

A Faculdade do Sudeste Goiano, acreditando no princípio democrático e, particularmente, no ensino superior 

como “locus” de realização da cidadania e, ainda, que o ensino não pode estar dissociado da pesquisa e da 

extensão universitária, constantemente realiza atividades de ação social.  

Estes eventos propiciam à Comunidade Acadêmica e à Comunidade Local, em geral, acesso e discussão de 

assuntos em evidência no cenário atual brasileiro e global. 

A Semana Científica dos Cursos  e FASUG CIDADÃ da Faculdade do Sudeste Goiano objetiva discutir temas 

tratados em âmbito regional, nacional e mundial, especialmente, a sua relação com ensino/aprendizado, além 

de servir como um momento para reflexão do papel e compromisso da comunidade acadêmica com a 

sociedade. 

Nesta perspectiva, a programação é realizada no primeiro e segundo semestre para tratar de assuntos da 

atualidade. Neste sentido, o presente projeto apresenta os principais itens e detalhes que nortearão a realização 

do evento com a observância de critérios considerados necessários ao alcance dos resultados de forma 

satisfatória. 

2. OBJETIVOS GERAIS 

 Apresentar, por meio de palestras, minicursos, produções científicas de docentes e discentes temas 

recentes e relevantes que refletem de forma imediata nas atividades socioeconômicos, com vistas à 

preparação profissional para o século XXI. 

  Promover a interdisciplinaridade e a interação entre os acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências 

Contábeis e Direito, conforme os respectivos projetos Pedagógicos. 

 Incentivar a integração entre a Comunidade Regional e a Faculdade do Sudeste Goiano. 

3. PÚBLICO ALVO 

 Comunidade Acadêmica dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito da Faculdade do 

Sudeste Goiano.  

 Contadores, Técnicos em Contabilidade, Advogados, Administradores de Empresas e demais profissionais. 

 Empresários. 

 Comunidade geral da região. 

4. LOCAL 

 A cada evento serão definidos os locais em que eles acontecerão. A princípio, listam-se os seguintes 

FACULDADE DO SUDESTE GOIANO 
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ROTARY CLUBE  

PRAÇA GALDÊNCIO RINCON SEGÓVIA 

 

5. DATAS E HORÁRIOS 

   20 a 24 de outubro de 2014 

6. FINANCIAMENTOS PARCIAL DO EVENTO 

     Cada participante contribuirá com valor estipulado quando da programação do evento. 
Normalmente, o valor tem sido estimado em R$ 15,00 (quinze reais) e um quilo de alimento 
não perecível, por participante. A arrecadação se destina ao pagamento de palestrantes e 
demais despesas do evento e os alimentos arrecadados serão doados para uma instituição 
de caridade, que será designada pela comissão organizadora do Evento. 

7. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

  Os acadêmicos deverão se inscrever por meio de Ficha de Inscrição própria, 
conforme modelo neste manual. As inscrições serão realizadas na Secretaria da FASUG. 
  Os professores estão automaticamente inscritos e participarão dos trabalhos em 
seus respectivos dias de aulas. 
  Os membros da coordenação, direção e secretaria estarão automaticamente 
inscritos e comprometidos com a realização do evento. 
  Os participantes membros da comunidade terão livre acesso no evento. 
 
8. CÔMPUTO DE HORAS  
  O controle da participação dos acadêmicos será realizado por meio de marcação no 
crachá fornecido no momento da inscrição. O cômputo de atividades complementares e 
seminários curriculares serão realizados posteriormente e a partir do controle de frequência 
nas listas de chamada. 
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8. PROGRAMAÇÃO 

Semana do evento:  20 a  24 de outubro 2014 

A FACULDADE DO SUDESTE GOIANO nestes dias estará com as portas abertas para receber a 

comunidade piresina, para um processo de interação entre a instituição e a comunidade. 

A FASUG tem como objetivo com a realização desse evento, executar seu papel de empresa 

cidadã, oferecendo diversos serviços a comunidade. 

O evento contará com: 

- Mobilização dos estudantes, corpo docente da FASUG e comunidade da região piresina, com a 

proposta de valorização da vida, com foco na educação para o trânsito 

- Apresentação de relatórios de pesquisa realizados pelos estudantes e  bolsistas da OVG, em 

forma de Resumos Estendidos e Pôsteres. Os Resumos Estendidos serão publicados nos Anais da 

Semana Científica da FASUC, a ter lugar nos dias 20 a 24/10/2014. 

- Mini cursos com temas específicos dos cursos 

- Palestras específicas dos cursos.  

FICHA DE INSCRIÇÃO: (Preencher em letra de forma) 

 

Nome Completo:............................................................................................................................ ................. 

 

End. Residencial:............................................................................................................................................  

 

CPF ou RG: .............................................................Telef. Contato.: (.......).......................................................... 

E-mail:........................................@...............................................Empresa/Instituição....................................... 

Estudante:   Sim    Não    Disciplina indicada para pontos extras (caso haja):.......................................................................... 

Curso:    Direito            C. Contábeis        Administração             Outros 

Atividade Econômica:  Comércio(Atac./Varejo)  Indústria   Serviços   Agropecuária  
 
Atividade Profissional: 

  Empresário    Produtor Rural   Servidor Público   Empregado/Funcionário  

  Profissional Liberal    Autônomo    Outros  
 
Indique o nome do minicurso que gostaria de participar: ___________________________________ 
As vagas para cada minicurso serão limitadas. Os primeiros inscritos serão priorizados. 
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9. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO EVENTO 

Data organização do evento: Agosto a dezembro de 2014 

* Diretor Geral – Prof. Pedro José Martins de Araujo 

* Coordenadora Geral - Profª. Matildes José de Oliveira 

* Coordenadora do Curso de Administração – Prof. Ana Mônica Beltrão da Silva 

* Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis – Prof. Matildes José de Oliveira 

* Coordenadora do Curso de Direito – Profª. Helena Beatriz de Moura Belle 

* Coordenadora da Empresa Junior – Profª.  Ana Mônica Beltrão da Silva  

* Coordenador de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão – Dr. Rubson Marques Rodrigues 

* Secretaria da Faculdade  

* Professores do Curso de Administração 

* Professores do Curso de Ciências Contábeis 

* Professores do Curso de Direito 

* Departamento de Informática 

* Acadêmicos Bolsistas da OVG  

* Acadêmicos dos cursos Ciências Contábeis, Administração e Direito  

  

10 – EQUIPE DE TRABALHO 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA 

Data organização do evento: Agosto a dezembro de 2014 

 
* Direção da Faculdade do Sudeste Goiano 

* Coordenador de Pesquisa, Pós Graduação e Extensão – Dr. Rubson Marques Rodrigues 

* Coordenações dos cursos 

* Coordenação da Empresa Júnior 

* Secretaria da Faculdade 

* Departamento de informática 

* Acadêmicos Bolsistas da OVG  

* Professores do Curso de Administração, Ciências Contábeis e Direito 

* Acadêmicos dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito. 

 
Pires do Rio, Agosto de 2014   

 
 
 
 
 

___________________________ 
Prof. Dr. Rubson Marques Rodrigues 

Coordenador de Projeto, Pós Graduação e Extensão 
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Tema: FASUG DE MÃOS DADAS COM O CONHECIMENTO E COM A VALORIZAÇÃO DA 
VIDA 

20/10/2014 – Palestra de Abertura 
 
Tema:  Inteligência Emocional aplicada a vida profissional 
Ministrante: Prof. Me. Vinicius Oliveira Seabra Guimarães 
Horário: 19hs 
Local: Rotary Clube 
 
21/10/2014 – Palestra Específica de cada curso 
Administração e Ciências Contábeis   
Título: Oportunidades de Novos Mercados 
Ministrante: Daniel Vieira 
Local: OAB 
Horário: 19hs 
Direito 
Título: Poder regulamentar: o potencial criador de direitos e obrigações dos regulamentos no 
direito brasileiro. 
Ministrante: Marcílio da Silva Ferreira Filho 
Local: Rotary Clube 
Horário: 19hs 
 
22/10/2014 - Mini Cursos – Local: Faculdade do Sudeste Goiano 

Título Palestrante 

Programa 5S  para implantação de estratégias 
maiores 

Wesley de Freitas 

Planejamento Tributário Como Uma Ferramenta De 
Gestão 

José Fernando Muniz Barbosa 

Gestão Financeira Vanesa Gaioski 

Iniciação ao latim: dos aspectos morfossintáticos 
aos brocados jurídicos 

Paulo Alberto da Silva Sales 

Simples Nacional  Edson Teixeira de Gouveia 
Junior 

Linguagem e argumentação jurídica Ana Paula Corrêa Pimenta 
 

Direito Processual Civil: pressuposto processual 
subjetivo em relação às partes  
 

Joviano dos Reis Oliveira 

O mercado de Trabalho para operador do Direito  Cirlei Cecília Nogueira da Silva 

O Recurso de Apelação no Processo Civil e suas 
Nuances no Ordenamento Jurídico 

Paulo César de Souza Correa 

Processo Judicial Eletrônico Lucas Rincon Segóvia de 
Faria 

 
23/10/2014  - PRODUÇÃO CIENTIFICA e FASUG CIDADÃ.  
Local: Praça Gaudêncio Rincon Segóvia. - Horário: 19hs 
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A falta de comemoração de determinado fato, por si só, é sinal de que não é 

importante e, portanto, ele está fadado a cair no esquecimento. 

Os acontecimentos importantes são perpetuados à medida que os seres humanos 

os celebram.  

É com esse pensamento que a comunidade acadêmica da faculdade do sudeste 

goiano (Fasug), consciente da sua responsabilidade de instância prodigalizadora 

do avanço de novos saberes, celebra, com muita alegria e entusiasmo, a festa do 

conhecimento e a da valorização da vida.   

De 20 a 23/10/2014, com o tema “Fasug de mãos com o conhecimento e com a 

valorização da vida”, a Fasug promeveu a XI SEMANA 

MULTIDISCIPLINAR, II FASUG CIDADÃ E I SEMANA CIENTÍFICA. 
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DIA 20/10/2014 

XI SEMANA MULTIDISCIPLINAR 

 
“FASUG DE MÃOS COM O CONHECIMENTO E COM A VALORIZAÇÃO 

DA VIDA” 

 
Composição da mesa que instaurou a abertura 

da “FASUG de mãos dadas com o conhecimento 

e com a valorização da vida” – 20.10.2014 

No Rotary Cube de Pires do Rio, às 19.00hs, aconteceu a abertura oficial da 

“FASUG DE MÃOS COM O CONHECIMENTO E COM A VALORIZAÇÃO 

DA VIDA”, com o seguinte cerimonial: 

 - Fala do Diretor Geral da FASUG, que saudou os presentes e salientou o 

seu particular contentamento em dar início à XI SEMANA 

MULTIDISCIPLINAR, II FASUG CIDADÃ e I SEMANA 

CIENTÍFICA. O que importa, disse o Diretor, é o avanço do 

conhecimento, a sua socialização e o compromisso de sempre se postar em 

intransigente defesa da vida. E completou: a FASUG jamais declinará da 

sua missão em prol da educação. 

 

 Apresentação do Coral  Ministério Vozes 
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Coral Ministério Vozes 

 Palestra Inteligência Emocional” proferida pelo Prof.Ms.  Vinicius Oliveira 

Seabra Guimarães docente da FASUG e da Faculdade Evangélica de 

Goianésia. 

  

 

DIA 21/10/2014 

“FASUG DE MÃOS COM O CONHECIMENTO E COM A 

VALORIZAÇÃO DA VIDA” 
 

 Na Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Pires do Rio, às 

19hs., o Prof. Daniel Vieira proferiu palestra para os estudantes dos Cursos 

de Administração e Ciências Contábeis, cujo tema foi “Oportunidades de 

Novos Mercados”. 

 
O clichê marca momento da palestra proferida pelo Adm. Daniel Vieira 

 No mesmo horário, no Rotary Clube de Pires do Rio, com o título: “Poder 

regulamentar: o potencial criador de direitos e obrigações dos regulamentos 

no direito brasileiro”, o advogado Marcílio da Silva Ferreira Filho 

ministrou palestra para os estudantes do Curso de Direito. 

 
O clichê registra a palestra “Poder regulamentar: 

o potencial criador de direitos e obrigações  

dos regulamentos no direito brasileiro”, no Rorary Clube,  

ministrada por Marcílio da Silva, F. Filho 
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Dia 22/10/2014  

“FASUG DE MÃOS COM O CONHECIMENTO E 

COM A VALORIZAÇÃO DA VIDA” 
 

 

No dia 22/10/2014, os estudantes participaram dos seguintes minicursos e 

respectivos ministrantes: 

 
Título Palestrante 

Programa 5S  para implantação de estratégias 
maiores 

Wesley de Freitas 

Planejamento Tributário Como Uma Ferramenta De 
Gestão 

José Fernando Muniz Barbosa 

Gestão Financeira Vanesa Gaioski 

Iniciação ao latim: dos aspectos morfossintáticos 
aos brocados jurídicos 

Paulo Alberto da Silva Sales 

Simples Nacional  Edson Teixeira de Gouveia 
Junior 

Linguagem e argumentação jurídica Ana Paula Corrêa Pimenta 
 

Direito Processual Civil: pressuposto processual 
subjetivo em relação às partes  
 

Joviano dos Reis Oliveira 

O mercado de Trabalho para operador do Direito  Cirlei Cecília Nogueira da Silva 

Direito Penal (confirmar com o professor) Paulo César de Souza Correa 

Processo Judicial Eletrônico Lucas Rincon Segóvia de 
Faria 
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Dia 23/10/2014 

II FASUG CIDADÃ  
“FASUG DE MÃOS COM O CONHECIMENTO E COM A 

VALORIZAÇÃO DA VIDA” 

 

Certamente, o conhecimento jamais poderá ser aprisionado apenas na 

categoria gnosiológica, como fim em si mesmo. Se assim o for, ele presta 

um desserviço à sociedade. É necessário, então, que o conhecimento seja 

socializado, pois apenas nesta condição ele é vetor de atualização humana 

e, consequentemente, de emancipação do ser humano.  

É nesse pressuposto que se fundamenta a missão da FASUG, ou seja, 

constituir-se em uma Instituição de Ensino Superior com cumplicidade 

tanto em fomentar o conhecimento, como em disseminá-lo, com vistas a 

permitir que os seus estudantes sejam senhores da história. 

 

Em assim sendo, a realização da FASUG CIDADÃ se insere em todos os 

quadrantes envolvidos no que preconiza a sua missão, além de se constituir 



 

  Semana Científica e Fasug 

Cidadã 
 

Pág. 13  de  20 

em um momento áureo da sua concretização, isto é, a luta pela valorização 

da vida. Afinal, só se luta por aquilo que se conhece e que, por conseguinte, 

se dá valor.   

Assim transcorreu a FASUG CIDADÃ: 

 Passeata da comunidade acadêmica e da sociedade, em geral, com a 

finalidade de chamar a atenção para o fato de que o trânsito deve ser espaço 

de solidariedade humana, e não de luta pelo poder e por ocupação de 

espaço. 

 

 Exposição de veículos envolvidos em acidentes e distribuição de 

informativos em que se relatam motivos de acidentes que, atualmente, 

alcançaram níveis alarmantes de violência e banalização da vida, pois os 

acidentes trânsito se constituem em uma tragédia social.  
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 Demonstração de socorro às vítimas de acidentes de trânsito realizada pelo 

Corpo de Bombeiros de Pires do Rio  
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Dia 23/10/2014 

 

I SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

“FASUG DE MÃOS COM O CONHECIMENTO E COM A 

VALORIZAÇÃO DA VIDA” 

 

Foi bonito ver, apreciar e ler a produção científica dos estudantes da 

FASUG. O conjunto de pesquisa e criação científica, nos campos da 

Administração, Ciências Contábeis e Direito, enriqueceu o conhecimento e 

o socializou por meio de relatórios e de pôsteres.  

 

Avanço do conhecimento é o que se deseja, é o que se impõe.  

 

Tomara que os estudantes da FASUG conscientizem-se, dia após dia, de 

que a busca do saber é como que a escalada de uma montanha escarpada, 

íngreme e difícil. Ao chegarem no cimo da montanha, isto e, da apropriação 
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do conhecimento, devem ser envolvidos pelo prazer da apropriação de novo 

saber, o que os impelirão a alcançar outros cumes. Afinal, a satisfação da 

busca do conhecimento científico não pede passagem apenas, ela deve ter, 

notadamente, a certeza da incompletude, que somente se satisfaz com a 

retomada constante da escalada da montanha do saber.  

 

PARABÉNS, ESTUDANTES DA FASUG! 

A Faculdade do Sudeste Goiano tem orgulho dos seus estudantes. Isto é o 

prenúncio, a antevisão de que vocês serão seres humanos comprometidos 

com a construção da história. 

 

ANO QUE VEM TEM MAIS!!! 
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