
Localizada à Avenida Santa Rita 403,
uma das vias mais tradicionais do Centro
de Viçosa, a unidade 2 da FDV será inau-
gurada em agosto próximo. Ela ampliará
a capacidade de salas de aula da institui-
ção, além de oferecer outros espaços de
uso acadêmico, como laboratórios e sa-
las de coordenação e professores.

Próxima da unidade 1, que funciona à

A Aula Magna de abertura do segundo
semestre letivo na FDV acontecerá no dia
6 de agosto, às 19 horas. Com o tema "For-
mação acadêmica e atuação profissional:
o preparo do presente e o desafio futuro",
ela será ministrada por Alan Ferreira de Frei-
tas (foto) - professor do Departamento de
Administração e Contabilidade da Univer-
sidade Federal de Viçosa (UFV).

A palestra será seguida de uma mesa-
redonda com professores de cada curso da
FDV. O evento também proporcionará aos
participantes um certificado de quatro ho-
ras de atividades complementares.

Aula Magna
do segundo
semestre

FDV terá unidade 2
a partir de agosto

Rua Gomes Barbosa 870, Centro, a nova
unidade é resultado dos projetos de am-
pliação da FDV, tanto para atender à atual
demanda dos sete cursos da instituição
(Administração, Educação Física, Enge-
nharia Ambiental, Engenharia de Produ-
ção, Pedagogia, Publicidade e Propagan-
da e Sistemas de Informação) quanto para
novos cursos.

Equipe de comunicação da FDV desenvolvendo a fachada da unidade 2
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Realizada de 27 a 29
de maio, a IX Semana
Acadêmica da FDV foi
um evento rico em de-
bates e produções fo-
cadas no tema "Empre-
endedorismo e Inova-
ção". A palestra de
abertura do evento, no
dia 27, é uma prova dis-
so: a empresária minei-
ra Christiana Mares
Guia, proprietária da
empresa Doces da
Christy, empolgou o pú-
blico presente com a
sua história de empre-
endedorismo, que já foi
contada em rede nacional através de um programa de TV feito pelo SEBRAE.

O tema central do evento também esteve presente nas sete mesas redondas reali-
zada ainda no primeiro dia, voltadas especificamente para os cursos da FDV: Adminis-
tração, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Pedagogia,
Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação. Em cada uma delas, professores
da faculdade atuaram como mediadores dos debates, que também contaram com
participações de professores e convidados.

Completando o tripé de
sustentação da Semana Aca-
dêmica 2015, os dois últimos
dias foram marcados por mi-
nicursos em áreas diversas,
voltados não apenas para a
comunidade acadêmica da
FDV, mas também para par-
ticipantes de fora. Com seis
horas de duração, eles pude-
ram ampliar o conhecimen-
to e o currículo dos partici-
pantes, assim como constar
como horas complementa-
res exigidas ao longo dos cur-
sos de graduação da FDV.

A FDV exibiu no dia 8 de junho o docu-
mentário “Bete do Peso”, do premiado
cineasta viçosense Kiko Mollica. O filme,
que aborda a biografia da pesista olímpi-
ca viçosense Maria Elisabete Jorge (Bete),
é parte da série “Memória do Esporte
Olímpico Brasileiro”, projeto realizado
pelo Instituto de Políticas Relacionais, pa-
trocinado pela Petrobras, EBrasil Energia
e ESPN Brasil, com apoio da Secretaria do
Audiovisual do Ministério da Cultura e Ci-
nemateca Brasileira.

O documentário, que foi exibido
pela primeira vez no canal de TV ESPN,
no fim do ano passado, foi apresen-
tado ao público pelo próprio Kiko Mo-
llica, que reside e trabalha em São
Paulo. À frente da sua produtora Km
70, ele vem produzindo curtas-metra-
gens premiados em festivais de cine-
ma de todo o país.

Vale ressaltar que a personagem do
documentário, que também estava pre-
sente na exibição do filme, é estudante
de Educação Física na FDV. Bete começou
a sua carreira como levantadora de pe-
sos aos 34 anos; ela, que lavava roupas
para estudantes universitários, chegou à
UFV através de um esporte que até então
era visto como tipicamente masculino.
Superando preconceitos e outros obstá-
culos, a viçosense realizou em 2000 o so-
nho de todo grande esportista profissio-
nal, participando das Olimpíadas de Syd-
ney, na Austrália.

Semana Acadêmica da FDV
debateu o empreendedorismo

FDV exibe
documentário
“Bete do Peso”

Kiko Mollica, acompanhado de Bete,
apresenta seu filme na FDV

A palestra de Christiana Mares Guia foi bastante elogiada e contou
com a participação do público

Minicursos ampliaram a abordagem temática da Semana

Rafael Eleutério

Rafael Eleutério

Rodrigo Vaz
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A Comissão Própria de Ava-

liação (CPA) apresentou e deba-
teu os resultados da oitava au-
toavaliação da FDV em reuniões
com o diretor geral – Heleno
Nascimento, coordenadores de
curso, professores e alunos, nos
meses de abril e maio. Os da-
dos desta avaliação são referen-
tes ao ano de 2014 e foram ob-
tidos por meio de questionário
aplicado aos estudantes, pro-
fessores e funcionários técnico-

A cada semestre letivo, a direção, co-
ordenações de curso e professores da
FDV buscam agendar visitas técnicas para
proporcionar aulas práticas aos alunos
da instituição. Elas são fundamentais na
formação dos estudantes, pois ampliam
e consolidam teorias e debates apresen-
tados nas mais diversas disciplinas dos
cursos de graduação.

Em abril foram realizadas visitas ao
Centro de Distribuição da empresa Barto-
fil, atacadista de atuação nacional, loca-
lizada em Ponte Nova; ao sítio "Sô Rena-
to", em Coimbra; e à fábrica montadora

No Dia Internacional do Abraço (14 de maio) alunas do
curso de Pedagogia da FDV (foto), sob a orientação de sua
coordenadora – Rajá Zorkot, promoveram uma recepção ca-
lorosa aos demais alunos da faculdade. Na referida data
foram distribuídos abraços a alunos, professores e funcio-
nários que passavam pelo pátio da FDV, num gesto simples,
porém bastante simbólico de amizade e acolhimento.

Neste ano, a home-
nagem ao Dia das Mães
pela FDV foi feita de
forma diferente. Atra-
vés de vídeos, divulga-
dos na fanpage da fa-
culdade no Facebook
(www.facebook.com/
fdv.edu), alunos e pro-
fessores gravaram
depoimentos, dizen-
do o que sentem por
suas mães. A campa-
nha, que obteve mui-
tos elogios e compartilhamentos na rede social da in-
ternet, foi executada por alunos do curso de Publicida-
de e Propaganda da FDV.

CPA apresentou resultados da oitava autoavaliação da FDV
administrativos, além de formu-
lários destinados aos diretores
e coordenadores de curso.

Participaram, respondendo
os questionários, 59,50% do
total de estudantes, 87,90%
dos professores e 100,00% dos
funcionários da FDV. A CPA des-
tacou os aspectos de cada di-
mensão avaliada, apontando
potencialidades e fragilidades
da faculdade. Com base nos
resultados da oitava avaliação,

sugeriu ações que podem ser
implementadas visando à me-
lhoria da qualidade da educa-
ção oferecida pela instituição.

Foram membros da CPA/FDV
em 2014: Geraldo Magela Braga
(professor e coordenador da
CPA), Heloisa Brilhante de São
José (representante do segmen-
to dos professores), Maria do
Carmo Ferreira da Silva Cardoso
(representante do segmento dos
professores), Evandro de Olivei-

ra Rocha (representante do seg-
mento dos funcionários), Hiara
Pereira Fernandes (representan-
te do segmento dos alunos), Thi-
ago Miranda Carvalho (represen-
tante do segmento dos alunos),
Eliab  Coelho Venâncio (repre-
sentante do segmento dos alu-
nos), Ivone Maria Pires de Bar-
ros e Eustáquio Gomes
Sant’Anna (representantes da
sociedade civil organizada -  As-
sociação Comercial de Viçosa).

Abraços da Pedagogia
Mensagens para as mães

Visitas técnicas: aulas práticas na formação dos alunos da FDV

As visitas técnicas, com aulas de campo, trazem um tipo de aprendizado essencial para a formação profissional

de caminhões da Mercedes Benz, em Juiz
de Fora. Na primeira visita, realizada sob
a coordenação da professora Maria do
Carmo Ferreira da Silva Cardoso, partici-
param alunos dos cursos de Administra-
ção, Engenharia Ambiental, Engenharia de
Produção e Sistemas de Informação. A
segunda, uma aula de campo intitulada
"Uma Proposta Interdisciplinar Aplicada
para Elaboração/Inscrição do Cadastro
Ambiental Rural (Car)", foi voltada para
alunos do curso de Engenharia Ambiental
e teve como professores responsáveis:
Gláucio Marcelino Marques, Maola Mo-

nique Faria e Patrícia da Silva Santos.
Ainda em abril, a professora Maria

do Carmo Ferreira da Silva Cardoso
também coordenou e acompanhou a
visita à Mercedes Benz. Participaram
alunos dos cursos de Administração,
Engenharia Ambiental, Engenharia de
Produção e Sistemas de Informação.
Em maio foi a vez de uma aula prática
em campo no Parque Estadual da Ser-
ra do Brigadeiro, voltada para estudan-
tes de Engenharia Ambiental, sob a co-
ordenação das professoras Maola Mo-
nique Faria e Patrícia da Silva Santos.
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Cinco estu-
dantes da FDV
(foto) estão
estagiando na
C E A D / U F V
(Coordenado-
ria de Educa-
ção a Distân-
cia da Universi-
dade Federal
de Viçosa). Isaac Barbosa, Luís Fernando Teixeira e Rafael San-
tos, do curso de Publicidade e Propaganda, atuam na área Audi-
ovisual e Design, gravando e editando vídeos e áudios para pro-
dução de aula virtual. Já os irmãos Willer Jhonas e Weslley José
Cardoso Vieira, do curso de Sistemas de Informação, atuam nas
áreas de Ilustração, Design e Modelagem 3D, produzindo ambi-
entes virtuais que simulam laboratórios de física, química, bio-
logia, entre outros. Ex-alunos da FDV já atuam no CEAD/UFV.

O Departamento de Educação Física da FDV, através da disciplina
DEF 441 - Atletismo II, ministrada pela professora Meirele Rodrigues,
realizou, dia 21 de junho, a 2ª Corrida de Rua da FDV. Com grande
número de participantes, o evento ampliou o sucesso conquistado
em sua primeira edição, em junho de 2014.

Com percursos de 5 e 10 km pelas ruas do centro de Viçosa, a
corrida teve início às 9 horas, com largada e chegada em frente ao
Batalhão da Polícia Militar, localizado nas proximidades da sede da
FDV, à Rua Gomes Barbosa 870, centro. As premiações em dinheiro
foram na ordem de R$ 2.000,00 e houve medalhas para todos os
participantes, além de camisetas para os 200 primeiros inscritos.

"Esse evento acadêmico, que não tem fins lucrativos, objetiva in-
centivar hábitos saudáveis e a prática de atividade física", ressaltou
Meirele. Assim como no ano passado, ele contou com participantes
não apenas de Viçosa, mas também de municípios da região.

Alunos do primeiro período
do curso de Publicidade e Propa-
ganda da FDV realizaram em maio
duas pequenas produções de cu-
nho social como parte das ativi-
dades acadêmicas da disciplina
Eventos, ministrada pela profes-
sora Geandra Braga. A primeira
delas aconteceu no feriado de 1º
de maio no Sítio Sô Renato, no
Córrego da Taboa (zona rural de
Coimbra). Lá funciona o projeto
‘’Toró de Leitura’’, realizado pela
educadora Débora Sant’Ana Del

A professora Geandra (centro), ladeada pelo casal Renato e Débora
Del Giúdice e por alunos de Publicidade

Alunos de Publicidade realizam
eventos de cunho social

Largada da corrida, que contou com grande número de participantes

Giúdice (também coordenadora
de Cultura e Eventos da FDV). Os
alunos da faculdade promoveram
a decoração, as brincadeiras e a
canjica doce oferecida na festa
para as crianças atendidas.

A segunda promoção aconte-
ceu no dia 30 de maio e teve como
público-alvo os idosos que resi-
dem no Lar São José de Piranga (ci-
dade da região). Os estudantes de
Publicidade promoveram uma tar-
de de brincadeiras, músicas e di-
versões na entidade filantrópica.

Um dos momentos do evento promovido no Lar São José

Alunos da FDV na CEAD/UFV

2ª Corrida de Rua da FDV
Rafael Eleutério


