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Editorial

Dr. Oscar Rodrigues Junior
Diretor-Geral das Faculdades INTA

H
á muitas coisas im-
portantes em nossas 
vidas, mas certamen-
te a saúde tem um lu-
gar de destaque. Sem 
ela, nenhuma das ou-

tras pode ser plenamente aproveitada. 
Por isso, as profi ssões ligadas à saúde 
têm tamanha relevância em nossa so-
ciedade. A procura por estes profi ssio-
nais nunca cessa e o défi cit continua 
grande, especialmente na Medicina.

Devido a esta realidade, as Faculda-
des INTA deram o passo mais ousado de 
sua história. Apesar de todas as difi cul-
dades enfrentadas desde que iniciamos 
este projeto, lançamos nosso Curso de 
Medicina, que já no primeiro Vestibular 
comprovou a enorme demanda reprimi-
da. Centenas de estudantes, de todos os 
lugares do Brasil, vieram a Sobral fazer 
a prova.

Os primeiros 55 acadêmicos apro-
vados perceberão o grandioso investi-

mento que foi feito para que nada falte 
em sua formação. A excelência é a meta 
que buscamos diariamente, para que 
nossos futuros profi ssionais da Medi-
cina representem com orgulho nossa 
Instituição e atendam sem nenhum de-
mérito às necessidades de nossa socie-
dade.

Medicina é 
no INTA
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HRN recebe os primeiros 
estagiários das 
Faculdades INTA

No dia 6 de fevereiro, acadêmicos das Faculdades 
INTA, que no semestre 2014.1 cursarão as disciplinas 
de estágio, participaram da cerimônia de acolhimento 
no Hospital Regional Norte (HRN). Acompanhados pelos 
Coordenadores, Professores, Preceptores e pela equipe 
da Pró-Diretoria de Estágios (PRODEST) do INTA, repre-
sentada pelas Professoras Me. Michelle Alves, Esp. Regina 
Aguiar e Esp. Claudênia Vasconcelos, receberam as pri-
meiras orientações sobre o novo equipamento de saúde 
da região.

O evento marcou ainda o início do Convênio entre 
as Faculdades INTA e o HRN, que contemplará ainda o 
novo Curso de Medicina, cuja primeira turma iniciou as 
aulas em março. “É com grande satisfação que vemos 
as primeiras turmas de estagiários iniciando suas ati-
vidades no Hospital Regional Norte. Ressaltamos que 

o Convênio abrange os Cursos de Fisioterapia, Nutri-
ção, Enfermagem, Farmácia, Serviço Social e Medicina, 
expandindo ainda mais as oportunidades para nossos 
acadêmicos aprenderem na prática e seguirem seu de-
senvolvimento através da troca de experiências com os 
profissionais que atuam neste importante Equipamento 
de Saúde da Região”, afirma a Pró-Diretora de Estágios, 
Prof.ª Me. Michelle Alves. O acolhimento do HRN foi pres-
tigiado por toda a equipe e direção do hospital, repre-
sentada pelo Diretor Geral, Dr. Daniel Hardy Melo, Dire-
tora de Processos Assistenciais, Dra. Manuela de Castro 
Monte Frota, Diretora de Gestão e Atendimento, Maria  
Ludimila Arruda Frota, e o Coordenador do Centro de Es-
tudos, Dr. Felipe Mendes Conrado, além da Coordenadora 
do Departamento de Ensino e Pesquisa do Instituto de 
Saúde e Gestão Hospital (ISGH), Luana Lopes Figueiredo.

Santa Casa

Ainda em fevereiro, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral promoveu o acolhimento de seus 
estagiários. Acompanhados pela PRODEST, Preceptores, Coordenadores e Professores do INTA, os 
estagiários dos Cursos da área de Saúde foram recebidos pela Gestão da Santa Casa.

Convênio contempla os Cursos de Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Serviço 
Social e Medicina
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O 
s primeiros acadêmicos já começaram 
a ocupar o novo edifício das Faculdades 
INTA. Atualmente já assistem aulas nas 
novas instalações turmas dos Cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Farmácia, Jorna-
lismo, do Mestrado em Ciências Biológi-

cas/Biotecnologia e, do Curso de Medicina.
O prédio, cuja imponência chama a atenção de 

quem passa pelo bairro Dom Expedito Lopes, tem mais 
de 13 mil metros quadrados de área construída. Só os 

blocos 1 e 2, já entregues e em uso, localizados na par-
te frontal da nova estrutura, voltada para a Rua Coro-
nel Antonio Rodrigues Magalhães, tem 7.800 m². Já os 
blocos 3, 4 e 5, na parte posterior, com 5.340 m² de 
área construída, estão em fase de conclusão.

Dentre os equipamentos instalados na nova estru-
tura, destaque para o Atelier de Projetos, Maquetaria, 
Núcleo de Práticas Jurídicas, Laboratórios de Informáti-
ca, Microbiologia, Parasitologia, Farmácia Escola, Audi-
tório, Academia de Musculação e Estúdio de Rádio e TV.

INTA oferece aos  
acadêmicos a melhor  
estrutura da região
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E
m sua constante política de 
investimento em Novas Tec-
nologias Aplicadas à Edu-
cação, as Faculdades INTA, 
através da Pró-Diretoria de 
Inovação Pedagógica – PRO-

DIPE – estão desenvolvendo uma série 
de Projetos voltados à Educação com o 
uso de ferramentas virtuais. Os primeiros 
Cursos a adotarem os novos instrumentos 
serão: o Mestrado em Ciências Biológi-
cas/Biotecnologia, com as disciplinas de 
Bioestatística e Epidemiologia, e os Ba-
charelados em Arquitetura e Urbanismo, 
com salas virtuais de suporte ao ensino, 
Medicina Humana e Medicina Veterinária, 
para os quais estão sendo desenvolvidos 
softwares de avaliação médica e salas vir-
tuais. 

Além disso, serão benefi ciados o Curso 
de Educação Física, para o qual foi desen-
volvido material em Educação a Distância 
(EaD) sobre a Modalidade Esportiva de 
Handebol, e a Fazenda Experimental, para 
a qual estão em desenvolvimento Cursos 
de Genética e Manuseio Animal.

De acordo com o Pró-Diretor de Ino-
vação Pedagógica, Prof. Dr. João José Sa-

raiva da Fonseca, outra ideia é construir 
um grande banco de dados de material de 
apoio a cada uma das disciplinas dos Cur-
sos de Graduação. “Os professores poderão 
disponibilizar o material produzido para as 
aulas, como: apresentações, vídeos e exer-
cícios, facilitando o acesso dos acadêmi-
cos às informações. Além disso, disciplinas 
compartilhadas por diversos cursos, como 
Anatomia, terão um acervo muito mais rico, 
na medida que será possível compartilhar 
as visões de cada curso, ou seja, estudantes 
de Fisioterapia terão acesso a conteúdos 
produzidos para Educação Física, Medici-
na e demais Graduações em Saúde, cujos 
enfoques sobre o tema são gradativos em 
aprofundamento e voltados para fi nalida-
des distintas”, revela o Pró-Diretor.

 O Pró-Diretor afi rma ainda que a utili-
zação das salas virtuais permitirão ainda o 
fomento da interação entre os acadêmicos 
e professores, a dinamização dos conteú-
dos e o desenvolvimento das competên-
cias em relação às Novas Tecnologias e sua 
utilização na aprendizagem constante. Já 
estão prontos materiais para as disciplinas 
de Anatomia, preparadas sob orientação 
do Prof. Dr. Eládio Pessoa, Libras, Prof. Esp. 

Gérisson Kézio; Metodologia; Profª. PHD 
Chrislene Carvalho, e Primeiros Socorros, 
pela Profª. Me. Michelle Alves.

“A PRODIPE procura oportunizar as con-
dições para uma inovadora prática no âm-
bito do ensino e aprendizagem no Grupo 
Educacional INTA, tendo como ferramenta 
as Novas Tecnologias da Informação e Co-
municação. Para isso, oferece aos diversos 
Cursos a oportunidade de utilizarem esses 
recursos inovadores no processo de ensi-
no e aprendizagem, com resultados fi nais 
positivos, sobretudo no que diz respeito à 
aprendizagem e à inserção no mercado de 
trabalho enquanto aluno egresso. O pro-
fessor dos diferentes Cursos terá a opor-
tunidade de participar na construção de 
um caminho de sucesso rumo à promoção 
da educação de qualidade. Esse caminho 
inovador, envolve a possibilidade de publi-
cação, pesquisa, formação, numa iniciativa 
inédita no que diz respeito às áreas dos 
Cursos, quer por parte de alunos, quer por 
parte de professores.  A Educação do Grupo 
Educacional INTA, sairá certamente mais 
enriquecida com esta iniciativa”, avalia o 
Pró-Diretor Prof. Dr. João José.

INTA apresenta 
Projetos de 
Utilização de 
Novas Tecnologias 
para a Educação
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A
s Faculdades INTA promo-
veram no último dia 17 de 
março a aula inaugural do 
Curso de Medicina. O even-
to, conduzido pelo Gover-
nador do Estado do Ceará, 

Cid Ferreira Gomes, contou com a presença 
de diversas autoridades, dentre as quais o 
Prefeito de Sobral José Clodoveu de Arruda 
Neto, a Prefeita de Coreaú, Erika Frota Mon-
te Coelho Cristino, o Bispo Diocesano de 
Sobral e provedor da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Sobral, Dom Odelir José Magri, 
além de integrantes do Governo do Estado, 

Secretários Municipais, representantes da 
Câmara dos Vereadores, das principais uni-
dades de saúde local e de Instituições de 
Ensino Superior cearenses.

Em seu discurso, o Diretor-Geral das Fa-
culdades INTA, Dr. Oscar Rodrigues Junior, 
destacou a conquista como a mais rele-
vante alcançada pela Instituição. “Foi-se o 
tempo em que precisávamos enviar nossos 
filhos para a capital. Hoje temos tudo ao 
nosso alcance, e o melhor, em casa, em nos-
sa terra. O INTA, como protagonista do de-
senvolvimento do Ensino Superior privado 
de Sobral, atualmente se consolida como 

uma das maiores Faculdades do Nordeste 
brasileiro”, afirmou.

Cada um dos 55 acadêmicos da primei-
ra turma de Medicina recebeu os aplausos 
do público. Destes, 47 são do Ceará, 12 so-
bralenses. “Mais um motivo para comemo-
rarmos esta conquista. São futuros médicos 
que atuarão em nosso Estado, atendendo 
a nossa população. O nível atingido por 
esta turma na seleção foi excelente e te-
mos certeza de que serão grandes profis-
sionais”, avalia o Pró-Diretor Administrativo 
das Faculdades INTA, Moses Haendel Melo 
Rodrigues.

Governador Cid Gomes 
ministra aula inaugural 
de Medicina
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Semana Inaugural

A semana contou com uma série de atividades nas Faculdades INTA, dentre as quais conferências com o Prof. Dr. Odorico Monteiro de 
Andrade, da Universidade Federal do Ceará, Dr. Oscar Rodrigues Junior, Dr. José Clodoveu de Arruda Neto, Dra. Monica Sousa Lima, Secretária 
de Saúde de Sobral, Dom Odelir José Magri, e o Padre Francisco Júnior Melo, integrantes do corpo dirigente do Complexo Santa Casa de 
Sobral.

A primeira turma de Medicina pode conhecer a fundo as Faculdades INTA, recebendo orientações sobre todos os serviços prestados pela 
Instituição, além de ser apresentada ao Sistema de Saúde de Sobral.
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Abertas inscrições para o 
Vestibular 2014.2 das 
Faculdades INTA

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2014.2 das Faculdades INTA. Ao todo, são ofertadas 845 vagas para os 
Cursos de Graduação na modalidade presencial, nos turnos da manhã, tarde e noite.

São dois editais para Vestibular, um com 10 cursos, totalizando 800 vagas, dentre os quais o novo Bacharelado em 
Biomedicina, e outro para Medicina, com 45 vagas. São oferecidas ainda 48 vagas para transferidos e graduados.

10 CURSOS DE GRADUAÇÃO
O Edital Vestibular 2014.2, cuja prova será aplicada no dia 15 de junho no Campus das Faculdades INTA em Sobral-

CE, traz vagas para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo (50 manhã e 50 tarde), Biomedicina (50 manhã, 50 tarde e 50 
noite), Educação Física (50 noite), Enfermagem (50 tarde), Farmácia (50 manhã e 50 tarde), Fisioterapia (50 manhã e 50 
tarde), Jornalismo (50 noite), Medicina Veterinária (50 manhã), Nutrição (50 tarde e 50 noite), Serviço Social (50 noite).

O Processo Seletivo será composto por provas objetivas de múltipla escolha. Os candidatos ainda farão uma prova 
de Redação em Língua Portuguesa. As inscrições podem ser feitas através do site www.inta.edu.br/vestibular. No site, 
o candidato poderá consultar o edital completo, ou na sede das Faculdades INTA, na Rua Coronel Antônio Rodrigues 
Magalhães, 359, Bairro Dom Expedito. Mais informações: (88) 3112-3500.

MEDICINA
Já o edital para o Vestibular 2014.2 do Curso de Medicina traz 45 vagas. As inscrições poderão ser feitas 

até o dia 16 de junho no site www.inta.edu.br/vestibular e a prova será aplicada no dia 22 de junho na 
sede das Faculdades INTA.

O edital traz 845 vagas distribuídas entre 11 cursos de Graduação
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INTA oferece novo Curso 
de Graduação: Bacharelado 
em Biomedicina

As Faculdades INTA acabam de ter mais um Curso de 
Bacharelado autorizado pelo Ministério da Educação 
(MEC). O Curso de Biomedicina, cujas inscrições estão 
abertas no site www.inta.edu.br/vestibular, foi autorizado 
através da Portaria nº 212, de 27 de Março de 2014, pu-
blicada no Diário Oficial da União.

O Curso de Biomedicina é uma modalidade médica en-
tre as diversas áreas das Ciências da Saúde existentes, 
uma junção entre a Biologia e a Medicina. As Faculdades 

INTA oferecem 150 vagas para o semestre 2014.2, dividi-
das entre os turnos manhã, tarde e noite.

“Esta é mais uma conquista para toda a Família INTA, 
que em 2014, ano no qual comemoramos nossos 15 anos 
de existência, começamos com o pé direito, iniciando a 
primeira turma de Medicina e, em breve, ofertaremos no-
vos cursos, que virão ao encontro das necessidades do 
mercado de nossa região”, afirma o Diretor-Geral, Dr. Os-
car Rodrigues Junior.

Saiba mais sobre o Curso de Biomedicina

A Coordenadora do Curso, a Professora PhD Claudia 
Roberta de Andrade, concedeu uma breve entrevista na 
qual explicou a área de atuação de um profissional de 
Biomedicina.

Graduada em Biomedicina pela Organização Educacio-
nal Barão de Mauá (1998), a Prof.ª Cláudia concluiu seu 

Mestrado e Doutorado em Farmacologia pela Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto - USP em 2001 e 2005, 
respectivamente. Desde o início de 2012 compõe o Corpo 
Docente das Faculdades INTA, onde também é Coorde-
nadora Institucional do Programa Ciência sem Fronteiras 
e Coordenadora do Programa de Mestrado Stricto Sensu 
em Ciências Biológicas-Biotecnologia.
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1 - O que é a Biomedicina e de que ela trata?
A Biomedicina (antes, Ciências Biológicas - Modalida-

de Médica) é uma nova área entre as diversas ciências 
da saúde existentes, sendo a ciência que atua no campo 
de interface entre Biologia e Medicina, voltada para a 
pesquisa das doenças humanas, seus fatores ambientais 
e ecoepidemiológicos, com o objetivo de compreender 
as causas, efeitos, mecanismos e desenvolver e/ou apri-
morar diagnósticos e tratamentos.

2 - Quais as áreas de trabalho de um profissional Biomé-
dico?

O Biomédico identifica, classifica e estuda os agentes 
causadores de doenças e desenvolve ou aprimora meios 
de combatê-los. Trabalha em Hospitais, Universidades, 
Faculdades, Centros de Pesquisas, Laboratórios Públicos 
e Privados, Órgãos Públicos de Saúde entre outras, ge-
renciando, ensinando, realizando pesquisas e testes.

O Biomédico atua também na Perícia, desenvolvendo 

análises genéticas, como testes de 
paternidade, testes genéticos para 
doenças, dentre outros. Além disso, 
pela sua formação, o profissional 
pode também atuar na área de Bio-
tecnologia.

3 - Qual o perfil esperado para um 
profissional desta área?

O profissional formado em Bio-
medicina está apto a realizar es-
tudos, pesquisas experimentais e 
ensino universitário (onde, normal-
mente, exige-se Pós-Graduação: Es-
pecialização, Mestrado ou Doutora-
do) em disciplinas biomédicas, tais 
como Anatomia, Biofísica, Bioquími-
ca, Biologia Molecular, Embriologia, 
Farmacologia, Fisiologia, Genética, 
Histologia, Imunologia, Microbio-
logia, Neurociências, Parasitologia, 
Patologia Geral, Psicobiologia, Saú-
de Pública e Toxicologia; Análises 
Clínicas, desde análise de materiais 
biológicos até o gerenciamento de 
laboratórios.

No entanto, muitos desses pro-
fissionais atuam como cientistas 
em Centros de Pesquisas, tais como 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Instituto Butantan, Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), Instituto 
Nacional de Neurociência Transla-
cional (INNT), Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), Insti-

tuto de Pesquisas Energéticas e Nucle-
ares (IPEN), Instituto Internacional de Neurociências de 
Natal (IINN-ELS), Laboratório Nacional de Luz Síncrotron 
(LNLS) etc., e Universidades, analisando e pesquisando 
moléculas, células e organismos na busca da cura, do 
diagnóstico, do tratamento e da prevenção de doenças 
(desenvolvendo vacinas e novos medicamentos), pro-
duzindo reagentes laboratoriais, bem como atuando na 
pesquisa de DNA e contribuindo com a solução de crimes 
nas ciências forenses, como no seriado de TV – CSI.

4 - Quais os diferenciais do curso oferecido pelo INTA?
O Curso de Biomedicina oferecido pelas Faculdades 

INTA capacita o aluno a atuar não somente na área de 
análises clínicas como ocorre atualmente no Estado do 
Ceará, mas também nas áreas de pesquisa, forense e 
gerenciamento em serviços de saúde, além de análises 
ambientais.

Entrevista
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Coral 
Universitário
Você, que gosta de música ou gosta de cantar, venha fazer parte do Coral Universitário que está se formando nas Fa-
culdades INTA!

Qualquer pessoa, quer seja aluno, professor ou funcionário, está convidado a se inscrever para a formação deste coral.

Pretendemos participar dos eventos do INTA bem como apresentações públicas.

Inscreva-se na secretaria da Capelania, no primeiro andar do Prédio Administrativo, e lembre-se: cante mais, pois 
“quem canta seus males espanta”!

Não perca tempo! Junte-se a nós!

 

Ps. Gerson Pires

Capelão das Faculdades INTA
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