
Após a concorrida visita
técnica realizada no final de
junho de 2013 à Fiat Automó-
veis, em Betim-MG, a FDV pla-
neja, para o dia 30 de maio
próximo, um retorno a esta
renomada montadora multi-
nacional. Na visita do ano
passado, participaram estu-
dantes e professores dos cur-
sos de Administração, Enge-
nharia Ambiental, Engenharia
de Produção e Sistemas de
Informação. Para a deste ano,
as inscrições estão abertas a
alunos de todos os cursos.

Durante a visita monitora-
da, os alunos visitantes sabe-
rão como são produzidos, di-

Visita de estudantes da FDV à Fiat realizada em 2013, sob a coordenação do diretor administrativo da
faculdade - Geraldo Magela da Silveira (Geraldinho)

FDV prepara mais uma
visita técnica à Fiat

ariamente, os 3.200 automó-
veis por, aproximadamente,
30 mil funcionários diretos e
indiretos. Eles conhecerão a
Unidade Operativa Prensas, a
Unidade Operativa Funilaria,
o setor de Montagem Final e
a Pista de Testes, além da pró-
pria história da Fiat no Brasil,
inaugurada em 1976.

Visita à Itatiaia Móveis

A FDV, regularmente, re-
aliza visitas técnicas que pro-
porcionam encontros dos
acadêmicos com o universo
profissional, proporcionan-
do a eles uma formação mais

ampla. Por exemplo, no dia
24 de abril está programada
uma visita à Itatiaia Móveis -
conceituada empresa do se-
tor moveleiro de Ubá.

Será apresentado aos es-
tudantes o "Chão de Fábrica",
onde eles poderão conhecer
processos de controle e pro-
dução com alto grau de auto-
mação e padronizados com
selo ISO 9000/9001. Eles po-
derão conhecer como é feito
o PCP (Planejamento e Con-
trole da Produção), além de
poderem adquirir conheci-
mentos sobre a administra-
ção gerencial desta empresa
e sobre a implantação do seu

Através da Portaria n°
217, de 28 de março de
2014, a Secretaria de Re-
gulação e Supervisão da
Educação Superior do Mi-
nistério da Educação
(MEC) reconheceu o curso
de Educação Física da FDV.
O reconhecimento só
acontece depois que o cur-
so de graduação tiver
completado 50% de sua
carga horária. Antes disso
ele funciona com a autori-
zação inicial do MEC. Vale
ressaltar que o reconheci-
mento de um curso é con-
dição necessária para a va-
lidade nacional dos res-
pectivos diplomas.

A FDV parabeniza a to-
dos os seus professores,
colaboradores, estudan-
tes e coordenação do cur-
so de Educação Física por
esta conquista.

novo ERP, o SAP. A saída será
às 7 horas do dia 24, em fren-
te à FDV, com retorno previs-
to para as 12 horas.

MEC
reconhece
curso de
Educação

Física da FDV
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Através da Portaria nº 652, do
Ministério da Educação (MEC), de
10/12/2013, o curso de Publicidade
e Propaganda da FDV foi reconhe-
cido.  De acordo com normas do
MEC, o reconhecimento deve ser
solicitado pela IES (Instituição de
Ensino Superior) quando o curso de
graduação tiver completado 50%
de sua carga horária. Este reco-
nhecimento é condição necessária
para a validade nacional dos res-
pectivos diplomas.

O curso de Publicidade da FDV tam-
bém obteve boa nota no Exame Naci-
onal de Desempenho de Estudantes
(ENADE) de 2013. Ele recebeu concei-
to muito próximo da faixa 4.

O radialista Bruno Torres
(foto) – professor do curso
de Publicidade e Propaganda
da FDV – é um dos autores do
livro “Enciclopédia do Rádio
Esportivo Mineiro”. Ele
também participou como
autor da Enciclopédia do
Rádio Esportivo Brasileiro.

A “Enciclopédia do Rádio
Esportivo Mineiro”, lançada
no dia 24 de março no Mi-
neirão, é fruto de um pro-
jeto de pesquisa das jorna-
listas Nair Prata (UFOP) e
Maria Cláudia Santos (Rádio Itatiaia), bi-
ografa 382 radialistas de todos os tem-

Voltado para a formação acadêmica dos estudantes de Pedagogia da FDV, o PAE
EJA (Projeto de Acompanhamento Educacional da Educação de Jovens e Adultos) con-
ta neste semestre letivo com uma turma de alfabetização de adultos composta por
garis de Viçosa. Atuarão como professoras desta turma as estudantes Elizabeth Rodri-
gues, Fabiana Rosa, Fabiana Oliveira, Katheleen Lopes de Paula e Juliana Bitencourt,
além de Lilian Raimundi como coordenadora.

A coordenadora do curso de Pedagogia - Rajá Reda Zorkot Sant'Anna - res-
salta que a proposta do PAE EJA da FDV tem o princípio da educação equitativa
e que visa  contribuir para formação do  cidadão da comunidade viçosense. Ela
destaca, ainda, que conceber jovens e adultos analfabetos, numa sociedade
permeada de uma tecnologia avançada, sugere uma discrepância que deve ser
investigada pelos educadores.

"É preciso compreender que a educação é um ato coletivo e solidário e que nin-
guém aprende sozinho e nem somente com o outro. A aprendizagem ocorre na midia-
tização e na troca de saberes. Acredito que cada instituição de ensino deva abraçar
uma causa, e este 'abraço deve ser do tamanho dos seus braços'", enfatizou Rajá.

Curso de Publicidade é
reconhecido pelo MEC

Professor da FDV é um dos

autores da Enciclopédia do

Rádio Esportivo Mineiro
pos. A obra, que desde o iní-
cio teve o apoio e acompa-
nhamento de João Bosco
Torres – diretor da Rádio
Montanhesa, de Viçosa, foi
publicada pela Editora Insu-
lar, com capa do jornalista
e chargista Son Salvador e
prefácios de Luiz Carlos Go-
mes – presidente da Asso-
ciação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) e de
Emanuel Carneiro – vice-
presidente da Associação
Brasileira das Emissoras de

Rádio e Televisão e diretor-presidente
da Rede Itatiaia de Rádio.

Pedagogia: PAE EJA
inicia turma com garis

À esquerda, as novas alunas do PAE EJA; à direita, as professoras-estudantes de Pedagogia
e a coordenadora do curso – Rajá Zorkot



Caminhando para 13 anos de existência, a
FDV - a primeira faculdade particular de Viçosa
- colhe frutos que vão além das centenas de
profissionais que formou para o mercado de
trabalho. Os seus dois primeiros cursos - Admi-
nistração e Sistemas de Informação (ambos
com 18 turmas já graduadas e com vários ex-
alunos que fizeram ou estão fazendo Mestra-
do e Doutorado) - também já formaram profis-
sionais que abraçaram a área de educação e
retornaram à instituição como professores.

É o caso, mais recentemente, de Rúbia Fon-
seca Roberto, graduada em 2006 no curso de
Administração. No segundo semestre de 2013
ela iniciou a carreira docente na FDV com as
disciplinas de "Gestão da Pequena e Média
Empresa" e "Planejamento Estratégico". Atu-
almente leciona "Teoria Geral da Administra-
ção" e "Administração de Recursos Humanos".

Rúbia conta que durante a graduação foi
estagiária do SEBRAE, no Ponto de Atendimen-
to em Ponte Nova. De 2009 a 2011 fez uma
especialização em Diagnóstico Empresarial no
Departamento de Administração da UFV e
também em 2009 foi aprovada no concurso
público para Assistente em Administração na
UFV, desde então atuando na secretaria do
Departamento de Medicina e Enfermagem.

De 2011 a 2013, fez o Mestrado em Admi-
nistração na UFV, com o projeto de pesquisa
intitulado "Análise da atuação das institui-
ções públicas no município de Viçosa (MG) na
percepção da população local", como bolsis-
ta do CAPES/REUNI.

"O Mestrado foi mais um passo na realiza-
ção de um sonho que começou na faculdade:
ser professora. A FDV foi onde conheci gran-
des professores e tive acesso a um mundo de
informações que ajudaram a construir minha
trajetória de vida. É motivo de orgulho reali-
zar esse sonho na faculdade onde tudo come-
çou. Lá encontro os professores que foram
meus mestres e olho para eles com muito res-
peito e admiração. Vejo-me nos estudantes,
principalmente naqueles que, como eu, são de
outra cidade, trabalham durante o dia e vão
para Viçosa estudar a noite. Estou gostando
cada vez mais da docência e, assim que possí-
vel, vou fazer o Doutorado", ressaltou Rúbia.

Sistemas de Informação também tem um
professor ex-aluno: Fabiano Mário Rodrigues
Fialho. Ele, que começou a lecionar na facul-
dade no primeiro semestre deste ano, iniciou
seu curso de graduação em fevereiro de 2003.
Em agosto de 2004 começou um estágio na
Cientec, trabalhando como desenvolvedor de
sistemas. Ali trabalhou até março de 2006,
quando passou no concurso da UFV para o

A Comissão Própria de
Avaliação (CPA), responsável
pela Avaliação Institucional
Interna da FDV e sob orienta-
ção do INEP/MEC (Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixei-
ra, do Ministério da Educa-
ção), está terminando a ela-
boração do Relatório Anual
de Avaliação Institucional da
faculdade. Este relatório está
sendo elaborado com base
nos dados da sétima avalia-
ção anual, realizada no segun-
do semestre de 2013, para ser
enviado ao INEP/MEC.

De acordo com a coorde-
nação da CPA, dados do rela-
tório serão apresentados e
debatidos com os diversos seg-
mentos da FDV. Participam
dessa avaliação anual os dire-
tores e coordenadores (res-
pondendo entrevistas) e pro-
fessores, estudantes e funcio-
nários (preenchendo questio-
nários), informando sobre vá-
rios aspectos dos diversos se-
tores acadêmicos e adminis-
trativos da instituição. O pro-
cesso de autoavaliação insti-
tucional permite identificar
potencialidades e fragilidades
da faculdade, contribuindo
para a elaboração do planeja-
mento das atividades realiza-
das pela FDV.

Membros

São membros atuais da
CPA: professores Geraldo Ma-
gela Braga (coordenador), He-
loisa Brilhante de São José e
Maria do Carmo Ferreira da
Silva Cardoso (representantes
dos professores), Hiara Perei-
ra Fernandes, Thiago Miranda
Carvalho e Eliab Coelho Ve-
nancio (representantes dos
estudantes), Evandro de Oli-
veira Rocha (representante
dos funcionários). Fazem par-
te também os empresários
Eustáquio Roberto Gomes
Sant'Anna e Ivone Maria Pires
de Barros (representantes da
sociedade civil organizada).

CPA prepara

Relatório Anual

de Avaliação

Institucional da FDV

De aluno a professor: ex-alunos
voltam para lecionar na FDV

A professora Rúbia Fonseca ministrando aula na FDV

Na FDV o professor Fabiano Fialho vê a sala
de aula por outro ângulo

cargo de Técnico de Tecnologia da Informa-
ção; na universidade passou a trabalhar na
área de redes de computadores.

Em 2006, ele se formou na FDV e, em 2008,
fez novo concurso na UFV para o cargo de
Analista de Tecnologia da Informação (este de
nível superior), assumindo o novo cargo em
outubro de 2009. Em agosto de 2010, iniciou,
também na UFV, o Mestrado em Ciência da
Computação, defendendo no ano passado a
tese "Um ambiente de gerência para disposi-
tivos sensores em redes de sensores sem fio".
Na FDV, é professor da disciplina Redes de
Computadores II, no curso de Sistemas de In-
formação.

"A experiência como aluno da FDV foi mui-
to importante para mim, não somente pelo
conteúdo aprendido durante as aulas, o que
auxiliou para um bom desempenho consegui-
do no concurso da UFV, mas também pelas
oportunidades que me foram oferecidas du-
rante o curso, como o estágio na Cientec, con-
seguido por indicação do coordenador do cur-
so de Sistemas de Informação à época", res-
saltou Fabiano.

Há cerca de 4 anos a FDV admitiu em seu
corpo docente o professor Michel Lopes Du-
arte, que se formou na primeira turma do cur-
so de Sistemas de Informação. Atualmente,
ele leciona para vários cursos da FDV.



A Quarta Cultural da FDV, evento que exis-
te há vários anos, continua sendo uma refe-
rência de arte e lazer para a comunidade aca-
dêmica da faculdade. A primeira edição de 2014
apresentou a dupla Natália e Eliane (e banda),
que faz sucesso em Viçosa e região, com um
repertório focado no sertanejo universitário. A
segunda apresentação foi do grupo de percus-
são Perifonia, um projeto social que existe há
quase uma década, envolvendo crianças e ado-
lescentes de Viçosa. Ele é coordenado pelo
músico multiinstrumentista Thomas Medeiro
(Bulldog). Ambos agradaram em cheio!

Representantes de gerações
diferentes e também de esportes
diferentes, dois alunos do curso de
Educação Física da FDV são exem-
plos de atletas de alto rendimen-
to. São eles os viçosenses Maria
Elizabete Jorge e Wagner
Silva Gomes.

Aos 56 anos e oriunda
de família humilde, Ma-
ria Elizabete Jorge - a
popular Bete - trilhou
um longo caminho
até chegar ao topo de
uma carreira interna-
cional bem sucedida
no levantamento de
peso, coroada em
2000 com a participação nos
Jogos Olímpicos de Sydney. A
ex-faxineira, ex-lavadeira e ex-
entregadora de pizza conse-
guiu representar o Brasil na mais impor-
tante competição esportiva mundial, aos
43 anos de idade.

Começar este ano, na FDV, a sua pri-
meira graduação é mais uma
das façanhas dessa mulher
de fibra, que, atualmente,
realiza na cidade um exem-
plar trabalho como técnica
e professora das novas gera-
ções de pesistas locais. A
sua história inspirou o fil-
me "Bete de Peso" -
documentário que
está sendo produ-
zido pelo premi-
ado cineasta
viçosense
Kiko Molli-
ca e reali-
zado com
recursos do
projeto "Memória do Esporte Olímpico
Brasileiro". Trata-se de uma iniciativa do
Instituto de Políticas Relacionais, com

Eles optaram pelo mesmo curso superi-
or (Sistemas de Informação), na mesma fa-
culdade (FDV). Uma escolha que, certamen-
te, proporcionará um futuro profissional bem
promissor para os quatro irmãos "Cardoso
Vieira", de Viçosa. Wellerson David (23 anos,
8º período), os gêmeos Waller Jhonathan e
Willer Jhonas (21 anos, 5º período) e o caçu-
la Wesley José (18 anos, 1º período) demons-
tram ter a mesma determinação e aptidão
para uma área que, cada vez mais, absorve
rapidamente os profissionais graduados.

Quatro irmãos,
mesmo curso,

mesma faculdade

Quarta Cultural

Alunos de EFI da FDV
são exemplos de atletas

Wagnão domina a luta no TUF Brasil 3 Bete em uma de suas competições oficiais

patrocínio da Petrobras, ESPN e
EBrasilenergia e apoio da ABPITV,
Secretaria do Audiovisual do Mi-
nistério da Cultura e Cinemateca

Brasileira.

Grande lutador

Lutador de MMA (Mi-
xed Martial Arts) da

Academia de Artes
Marciais WR, Wagner
Silva Gomes, 27 anos,
é um dos destaques da
terceira edição do The

Ultimate Fighter Brasil
(TUF Brasil 3), reality show pro-
duzido pela Rede Globo e
transmitido para todo o País.
Como integrante da equipe de
Wanderlei Silva, Wagnão
(como é mais conhecido o vi-

çosense) foi o primeiro semifinalista des-
te programa, que tem revelado talentos
para o MMA brasileiro. Até o fechamento da
edição deste jornal, esta era a sua posição
na competição.

Como trei-
nador em
sua acade-
mia, Wag-
ner vem
sendo bas-
tante re-
quis i tado
por crian-
ças, ado-
lescentes e
a d u l t o s
que veem
nesse es-

porte, que mis-
tura algumas artes

marciais, uma oportu-
nidade de aprender um pouco de boxe,
jiu-jítsu, caratê, judô, muay thai, entre
outras modalidades.

Os irmãos Willer, Wellerson, Waller e Weslley


