
Pelo terceiro ano consecutivo, o curso de Pedagogia da FDV
foi estrelado na avaliação de cursos superiores realizada pelo
Guia do Estudante (a publicação mais respeitada do País nesse
segmento editorial), da Editora Abril, e constará da publicação
GE Profissões Vestibular 2013, que passa a circular nas ban-
cas a partir do dia 25 de outubro deste ano. O curso foi avalia-
do com o conceito Bom, recebendo 3 Estrelas.

O reconhecimento ao curso de Pedagogia da FDV é refle-
xo do trabalho cotidiano dos professores e estudantes, que tem
focado suas atividades tanto no âmbito do ensino quanto no da
extensão. Exemplo deste último item é a participação do curso
em projetos como “Rua de Lazer”, “FDV na Praça” e “Dia de
Ação Social” (promovido pela ABMES – Associação Brasi-
leira de Mantenedoras de Ensino Superior).

Em 29 de setembro a FDV participará do “Dia de Ação Soci-
al” de 2012 através de alunos dos cursos de Pedagogia e de Siste-
mas de Informação, que desenvolverão diversas oficinas na Casa
de Acolhimento da Esperança do Amanhecer, que é vinculada ao
CIACA – Consórcio Intermunicipal da Criança e do Adolescente.

Pedagogia da FDV novamente
no Guia do Estudante

O professor do curso de Publicidade
e Propaganda da FDV – Bruno Araújo
Torres – é um dos autores da Enciclopé-
dia do Rádio Esportivo Brasileiro, lan-
çada em 5 de setembro em Fortaleza,
durante a realização do 35º Congresso
da Intercom. Diretor de três emissoras de
rádio e sócio da Interminas Agência de
Publicidade e Marketing, Bruno Torres
também acaba de publicar um e-book
intitulado “O Rádio Brasileiro na Era da
Convergência”.

A Enciclopédia do Rádio Esportivo
Brasileiro, que biografa os 231 mais des-
tacados radialistas esportivos de todos os
estados do país, foi organizada pelas jor-
nalistas e professoras Nair Prata e Maria

Professor da FDV é co-autor da Enciclopédia do Rádio Esportivo
Cláudia Santos, com prefácio do presi-
dente da Intercom – Antonio Hohlfeldt.
O trabalho, publicada pela Editora Insu-
lar (www.insular.com.br), é uma investi-
gação coletiva do Grupo de Pesquisa
Rádio e Mídia Sonora da Intercom e con-
ta com a colaboração de 121 autores.

Sobre seu e-book, Bruno Torres infor-
ma que ele tem o objetivo de refletir, à luz
das pesquisas, sobre o novo cenário que
se desenha para o rádio. “Hoje foram agre-
gadas ao rádio novas linguagens, novos
públicos, novas plataformas e novas for-
mas de transmissão e recepção. O livro
exemplifica bem a pluralidade e a com-
plexidade do rádio nesses 90 anos de exis-
tência”, ressalta o professor da FDV.

Bruno Torres ao lado de Jose Marques
Melo -  presidente de honra do Intercom

Egresso do curso
de Administração da
FDV da turma de de-
zembro de 2008, o
cajuriense Paulo Cé-
sar Martins foi para
o outro lado do
Atlântico ampliar os
seus horizontes pro-
fissionais. Ele se en-
contra trabalhando
em Luanda, capital
de Angola (um dos
países da África em
franca expansão so-
cioeconômica).

Paulo César, que
em Viçosa atuou na
Casa do Empresário, é funcioná-
rio da Júpiter LDA, empresa que
presta serviços na área de tecnolo-
gia para o Ministério das Finan-
ças de Angola, INSS e Mapess –
Ministério da Administração Pú-
blica, Emprego e Segurança So-
cial do país. Por e-mail, ele en-
viou fotos e informações para o
Jornal da FDV, mencionando a
sua satisfação com o atual mo-
mento profissional.

“Aqui em Luanda já me sinto
em casa. As pessoas são amisto-

Egresso de Administração
da FDV atua em Angola

Paulo César no escritório da  Júpiter em Angola

sas, a Jupiter valoriza os seus co-
laboradores e posso aplicar o que
aprendi na FDV. Para quem é es-
trangeiro é uma ótima oportuni-
dade de negócio, tanto para mon-
tar uma empresa quanto para tra-
balhar. Estou muito feliz por ter
escolhido o curso de Administra-
ção. Tenho certeza de que fiz a
escolha certa. Vale dizer que pro-
fissionais da minha área e da área
de Sistemas de informação são
muito solicitados aqui em Luan-
da”, enfatizou o ex-aluno da FDV.
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O Miss Viçosa
2012, realizado no
início de agosto,
teve tudo a ver com
a FDV. O sucesso do
evento é resultado
de sua organização,
que ficou a cargo de
três alunos de Publi-
cidade e Propagan-
da da faculdade –
Agner Lehner, Mar-
cela Oliveira e Ully
Braga, sob orienta-
ção de Emerson Ro-
drigues – professor
do curso. Além de-
les, o também aluno de Publicidade
– Alfredo Santos – participou como
apoio no dia do evento. Na condi-
ção de participante, a aluna do curso
de Pedagogia – Lydiane Vilela Coe-
lho – foi uma das finalistas.

Com três meses de prepara-
ção e diversos eventos prepara-
tivos, os alunos puderam experi-
mentar o desafio de organizar um
grande evento em espaço públi-
co. Além do concurso de miss, o
evento também envolveu desfile
infantil, dança do ventre e distri-
buição de diversos brindes cedi-

A CPA – Comissão Própria de Avalia-
ção da FDV iniciou no fim de agosto os pre-
parativos visando à avaliação institucional
da FDV referente a 2012. Estão sendo revi-
sados os instrumentos de coleta de dados
(questionários e entrevistas), com base nos
resultados da quinta avaliação realizada.

Serão afixados cartazes em diversos
pontos da faculdade para sensibilizar a
comunidade acadêmica sobre a importân-
cia da prática regular de avaliação. A ex-

CPA/FDV inicia avaliação institucional 2012
pectativa é de que os instrumentos de co-
leta de dados estejam disponíveis para
aplicação no próximo mês de outubro.

A CPA/FDV conta com a participação
de todos os segmentos da faculdade. Em
2011 participaram da quinta avaliação ins-
titucional, respondendo os questionários,
52,8% do total dos estudantes, 75% dos
professores e 100% dos funcionários.

Atualmente, são membros da CPA: pro-
fessor Geraldo Magela Braga (coordena-

dor); Heloísa Brilhante de São José e Ma-
ria do Carmo Ferreira da Silva Cardoso (re-
presentantes dos professores); Lucas No-
vais Assunção e Hiara Pereira Fernandes
(representantes dos estudantes); Evandro
de Oliveira Rocha (representante dos fun-
cionários técnico-administrativos); e Eus-
táquio Roberto Gomes Sant’Ana e Ivone
Maria Pires de Barros (representantes da
Sociedade Civil Organizada – Associação
Comercial de Viçosa).

A FDV e o Miss Viçosa
2012

dos pelos patrocinadores.
“Eu já fui a diversos concursos

de miss, mas posso afirmar que esse
foi um dos melhores. Está tudo ma-
ravilhoso”, afirmou Nádia Miche-
riff, jurada do Miss Brasil e convi-
dada a ser jurada no Miss Viçosa.
Além de Nádia, entre os jurados
estavam Tânia Magalhães, Miss
Belo Horizonte 1974 e Geandra
Braga, professora da disciplina Téc-
nicas e Organização de Eventos, do
curso de Publicidade da FDV.

A equipe organizadora do Miss
Viçosa se prepara agora para outro

grande desafio: a
organização do
primeiro Mister
da cidade, a ser
realizado no dia
10 de novembro,
também à Praça
Silviano Bran-
dão, centro. “O
curso de Publici-
dade e Propagan-
da da FDV, aos
poucos, está mu-
dando a mentali-
dade do marke-
ting em nossa re-
gião, e para me-
lhor”, analisa o
professor Emer-
son Rodrigues.

O professor Emerson Rodrigues ao lado da Miss
Viçosa 2012 - Paloma Marques

Os organizadores do evento - Agner, Ully e Marcela

Estudantes do curso de Sistemas de Informação (SI) da
FDV realizaram recentemente uma visita técnica à Jungle.
Trata-se de uma empresa localizada no Parque Tecnológico
de Viçosa que desde 2007 se propõe a oferecer ao mercado
soluções inovadoras nos segmentos de Tecnologias Educa-
cionais e Sistema para Gestão.

A visita, coordenada pela professora Maria do Carmo
Ferreira da Silva, proporcionou aos estudantes conhecer a
realidade de uma empresa local que atua em sua área de
formação. A propósito, um dos sócios da Jungle é Páblisson
Araújo – aluno do curso de SI da FDV.

Composta por uma equipe multidisciplinar formada por
pedagogos, psicólogos, programadores, modeladores e ad-
ministradores, a Jungle é dividida em Jungle Digital Games
(cujos produtos e serviços são voltados para jogos digitais
educacionais) e Jungle Software (seus principais produtos
são o GeCras e o GeCreas – sistemas para apoio e gerencia-
mentos de centros de referência em assistência social). A
empresa pode ser conhecida através do seu site
www.jungledigitalgames.com.br.

Estudantes de SI
visitam a Jungle



Sinceros cumprimentos ao administrador
Mauro Henrique Gouveia de Castro (forman-
do da FDV de julho de 2012) e a sua orienta-
dora, professora Beatriz Rodrigues Campos de
Andrade pela visão, censo de oportunidade e
objetividade na realização do Trabalho de
Conclusão de Curso “A Importância da Im-
plementação de um Departamento de Proje-
tos e Convênios para a Captação de Recursos
Financeiros e Materiais para os Municípios
Brasileiros”, com destaque na primeira pági-
na do Jornal Tribuna Livre, de 23/08/2012.

Há alguns anos o Pe. Paulo Nobre, então
pároco da Igreja de Fátima, solicitou-me “ar-
ranjar” um Laboratório de Informática para o
Centro Comunitário da APOV.  Com minha
irmã, a economista doméstica Marlene Viei-
ra, ajudando financeiramente, montamos ins-
talações elétricas com cabeamento, tomadas e
aterramento adequados, bancadas e quadro
para um primeiro laboratório, com 6 máqui-
nas obtidas pelo processo de “canibalização”
em 20 equipamentos usados, doados pela
FUNARBE, por intermédio do analista de sis-
temas Sérgio Luis (FDV, dez/2006). A “cani-

O curso de Arquitetura capacita o
aluno a compreender as questões am-
bientais, as relações entre as pessoas,
o espaço construído e o meio-ambi-
ente e também a utilizar esses conhe-
cimentos em prol da comunidade.

A Arquitetura envolve aspectos téc-
nicos, artísticos e humanísticos. Ela tem
como obrigação se preocupar com a me-
lhoria da condição de vida da popula-
ção, passando pela qualidade da mora-
dia até com o desenvolvimento pesso-
al, a partir do momento que se preocu-
pa com o ambiente construído e todo o
seu entorno. Em síntese, ela parte de
uma visão e atuação considerada micro,
quando envolve um número limitado de
pessoas (no caso das moradias) até uma
visão e atuação macro (no caso de cida-
des e polos regionais).

Compete ao arquiteto as atividades
de supervisão, orientação técnica, co-
ordenação, planejamento e elaboração
de projetos voltados para o campo das
construções, da arquitetura de interio-
res, planejamento urbanístico, paisagis-
mo e desenvolvimento urbano e regio-
nal. A sensibilidade e ética também fa-
zem parte deste universo.

Desta forma, o futuro arquiteto tem
um campo bastante amplo de traba-
lho e competências que lhe permite
atuar em diversas áreas: urbanismo,
paisagismo, arquitetura de interiores,
comunicação visual, tecnologia da
construção, projeto, preservação do
patrimônio, entre outros.

(texto de Patrícia Monnerat – arqui-
teta e urbanista pela UFV, mestre em
Ciência da Computação pela UFV e
professora da FDV das disciplinas na
área de Desenho Técnico)

Sobre a noticia de primeira
página do Tribuna Livre

Arquitetura
e Contexto

balização” foi realizada pelo analista de siste-
mas José Cleydson Ferreira da Silva (FDV, jan/
2010) e sua irmã, voluntários da APOV.

Ao mesmo tempo, a professora. Maria
Vanderléa de Queiroz (FDV) e eu passamos a
“garimpar” os editais de cessão de microcom-
putadores, publicados por órgãos do Governo
Federal, na internet. Depois de vencer todos
os entraves burocráticos submetemos nosso
pedido ao Ministério das Comunicações. Pou-
cos meses depois, a APOV era contemplada
com um laboratório de 10 máquinas de pri-
meira linha, roteador para internet, antena via
satélite, no-break e móveis da melhor quali-
dade. O professor Carlos Floriano de Moraes,
então secretário de Desenvolvimento e Tec-
nologia e seu funcionário Geraldo Cesar S.
Queiroz foram peças-chaves para “destravar”
toda a burocracia. Muito trabalho nosso po-
deria ter sido dedicado a outras causas se a
Prefeitura contasse com algo parecido com
aquilo que sugere o trabalho do jovem admi-
nistrador Mauro Henrique.

(texto de Manoel Vieira – coordenador
do curso de Engenharia Ambiental da FDV)

Mauro de Castro e sua orientadora Beatriz Andrade e a matéria publicada na primeira página do Tribuna Livre

“FDV na Praça” em Paula Cândido
Respaldado pelo con-

ceito de que a praça deve
ser um espaço para a con-
vivência comunitária e
para a realização de even-
tos que engrandeçam a for-
mação cultural da popula-
ção, a FDV colocou em
prática um projeto de ex-
tensão com estes objeti-
vos. O “FDV na Praça”,
que foi oficialmente lança-
do em 18 de agosto em
Teixeiras, chega agora a
Paula Cândido.

Reunindo direção,
professores, funcionários
e estudantes de seus cur-

sos, o projeto acontecerá
no sábado (dia 22 de se-
tembro), das 10 horas ao

Diretores, professores, funcionários e alunos da FDV que participaram do evento em Teixeiras

meio-dia, em frente à Pre-
feitura Municipal de Pau-
la Cândido. O evento, que

tem apoio da Secretaria
Municipal de Educação
(que tem à frente a educa-

dora Sandra Elizabeth D.
L. Ferreira), contará com
uma equipe composta por
mais de 50 pessoas para
proporcionar ao público
infanto-juvenil lazer, en-
tretenimento e informa-
ções. Além de informa-
ções sobre as profissões
que envolvem os cursos da
FDV, acadêmicos de Pe-
dagogia e de Educação Fí-
sica, sob a orientação de
professores, envolvem as
crianças em jogos, brinca-
deiras educativas, conta-
ções de histórias e ativida-
des artísticas.



Esta foto é
da apresentação
da dupla serta-
neja viçosense
Janaína & Dani-
el, tendo a par-
ticipação espe-
cial da cantora
Flávia Souza –
aluna do curso
de Pedagogia da
FDV (na foto ao
centro). O show
aconteceu no
dia 12/09 em
mais uma Quar-
ta Cultural da FDV. O evento, que existe há alguns anos e é produzido pela
professora Débora Sant’Anna Del Giúdice (coordenadora de Extensão), é
uma forma de proporcionar à comunidade acadêmica momentos de lazer e
descontração. Além disso, é também um espaço aberto aos novos talentos
da música e de outras manifestações artísticas de Viçosa e região.

Na FDV as ativida-
des complementares
despertam, cada vez
mais, o interesse dos alu-
nos. Seja por motivação
acadêmica (uma vez que
são exigidas no mesmo
âmbito das disciplinas),
seja por consciência da
sua importância para en-
riquecimento do currí-
culo, os estudantes estão
se engajando em proje-
tos variados.

Segundo o professor
Aron Rodrigo Batista –
responsável por organi-
zar as atividades com-
plementares no curso de
Publicidade e Propa-
ganda, é importante que
os alunos saibam que o
objetivo destas ativida-
des é enriquecer o seu
processo de formação
por meio da diversifica-
ção de experiências
dentro e fora do ambi-
ente acadêmico.

“No curso de Publi-
cidade e Propaganda da
FDV as atividades com-
plementares possuem
cinco eixos: atividades
de ensino, atividades de

Dois Trabalhos de Con-
clusão de Curso (TCC) de
alunos da turma de comple-
mentação do curso de Edu-
cação Física (EFI) da FDV
foram selecionados para
apresentação no 35º Simpó-
sio Internacional de Ciênci-
as do Esporte, que será rea-
lizado em São Paulo nos
dias 4, 5 e 6 de outubro.
Ambos tiveram como ori-
entador o professor We-
llington Segheto – também
coordenador do curso.

Um dos trabalhos tem
como título “Nível de Co-
nhecimento e Prática de
Hidratação em Praticantes

Trabalhos de EFI/FDV em
simpósio internacional

As atividades
complementares

ampliam horizontes

O professor Aron Batista atendendo alunas
do curso de Publicidade

pesquisa, atividades de
extensão, atividades
culturais e atividades
publicitárias. São ofere-
cidos aos estudantes a
oportunidade de reali-
zar um caminho indivi-
dualizado e autônomo
dos meios e formas de
integração aos conheci-
mentos completares a
sua formação”, menci-
onou Aron.

Ainda segundo o pro-
fessor, conforme a pro-
posta pedagógica do cur-
so, os estudantes deverão
cumprir as atividades
complementares no perí-
odo regular da gradua-
ção, totalizando 200 ho-

ras/aula. “Cada professor
deverá, em conjunto com
os outros professores,
elaborar, divulgar e ori-
entar atividades que con-
siderem relevantes para o
cumprimento destas ho-
ras. Da mesma forma,
cabe ao aluno estar sem-
pre atualizado quanto às
atividades complementa-
res e entrega dos compro-
vantes para que possa ser
validada. Também cabe
a ele verificar se alguma
de suas atividades, cons-
tantes da lista de indica-
ção, não recebeu aprova-
ção por parte do profes-
sor responsável”, com-
pletou Aron.

Entre os dias 7 e 9 de junho do corrente ano o Fórum
Mineiro de Engenharia de Produção (FMEPRO) reali-
zou o VIII EMEPRO - Encontro Mineiro de Engenha-
ria de Produção, evento promovido anualmente e que
neste ano ocorreu em Itajubá-MG, tendo como tema
"Qualidade e Produtividade em Engenharia de Produ-
ção". Este evento conta, também, com a participação do
Núcleo Mineiro de Estudantes de Engenharia de Produ-
ção (www.numeep.org). O próximo ocorrerá nas depen-
dências da Universidade Federal de Juiz de Fora nos
dias 28, 29 e 30 de abril de 2013.

A Universidade Estadual de São Paulo (UNESP),
campus de Bauru-SP, estará realizando, de 5 a 7 de no-
vembro deste ano, o XIV SIMPEP - Simpósio de Enge-
nharia de Produção, abordando o tema "Redes Globais
de Suprimentos: Desafios e Tendências do Mundo Glo-
balizado". Mais informações podem ser obtidas no site
do evento (www.simpep.feb.unesp.br).

A cidade de Bento Gonçalves-RS sediará o XXII
Encontro Nacional de Engenharia de Produção, a ser re-
alizado nos dias 15, 16, 17 e 18 de outubro próximos,
com o tema "Desenvolvimento Sustentável e Responsa-
bilidade Social: As Contribuições da Engenharia de Pro-
dução". Trata-se do maior evento de Engenharia de Pro-
dução do país, promovido pela Associação Brasileira de
Engenharia de Produção - ABEPRO (www.abepro.org.br).
Mais informações em www.abepro.org.br/enegep. Um
novo número da revista "Produção on Line" acaba de ser
publicado, com acesso livre em http://
producaoonline.org.br/rpo.

Inserido neste contexto, o curso de Engenharia de
Produção da FDV encontra-se em seu terceiro ano de
existência, com formatura de seus primeiros Engenhei-
ros de Produção prevista para dezembro de 2014. Au-
torizado pelo MEC, o curso entra neste segundo se-
mestre de 2012 em processo de reconhecimento, se-
guindo os trâmites rotineiros. Gratificante verificar que
a proposta curricular do curso da FDV, contida em seu
Projeto Pedagógico, encontra-se adequada aos temas
que norteiam os eventos de Engenharia de Produção
acima mencionados.

Eventos movimentam a
Engenharia de Produção

de Atividade Física em
Academia”. Sua autora é
Lumena Carneiro Gracia-
no e co-autores Fabrícia
Geralda Ferreira, Juliana
Cristina de Souza Felipe,
Thiago José Bordoni  e Vi-
nícius Gomes da Cruz. O
outro é intitulado “Com-
portamentos de Risco Re-
lacionados a Saúde em
Adultos Jovens Universitá-
rios”, tendo como autora
Juliana Cristina de Souza
Felipe e co-autores Fabrí-
cia Geralda Ferreira, Lu-
mena Carneiro Graciano,
Thiago José Bordoni e Vi-
nícius Gomes da Cruz.


