
Em continuidade ao seu
processo de expansão e conso-
lidação como uma das melho-
res faculdades particulares da
região, a FDV protocolou ao
Ministério de Educação e Cul-
tura (MEC) o processo de pe-
dido de autorização para o ofe-
recimento do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo. A iniciati-
va está em conformidade com
o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da FDV.

Trata-se de mais um curso
presencial a ser oferecido pela
faculdade no período noturno,
com duração prevista de cinco

Arquitetura e Urbanismo:
FDV protocola novo curso no MEC

anos e com 100 vagas anuais.
O processo segue os trâmites
legais, com perspectiva de iní-
cio das aulas no primeiro se-
mestre de 2013.

Com um currículo forma-
do por disciplinas das Ciênci-
as Humanas e de Exatas, o cur-
so de Arquitetura e Urbanismo
oferece para os futuros profis-
sionais da área um amplo le-
que de atuação. O famoso Guia
do Estudante da editora Abril
sintetiza bem a dimensão des-
se leque: "o arquiteto projeta
e coordena a construção ou a
reforma de prédios. Ele faz a

planta e determina os materi-
ais que serão utilizados na
obra, levando em consideração
o uso do imóvel, a disposição
dos objetos, a ventilação e a
iluminação. Ao lado do enge-
nheiro, acompanha a constru-
ção e gerencia os custos e a
mão de obra. Atua nas etapas
finais da obra, que vão desde
a escolha dos revestimentos
até a decoração de interiores.
Como urbanista, planeja o
crescimento de cidades e bair-
ros. Também desenha objetos,
elabora placas de sinalização
e logotipos".

FDV e SOVIPA
firmam
trabalhos
de extensão

P
ág

in
a 

3
P

ág
in

a 
3

Vem aí a
Semana
Acadêmica
da FDV 2012



O perfil do Facebook da FDV chegou ao máximo de ami-
gos permitidos por esta badalada rede social da internet. A
faculdade possui 5 mil amigos e mais de 200 na "lista de
espera". Neste grupo se encontra grande parte dos alunos
e ex-alunos da FDV, além de outros estudantes e diversas
pessoas das comunidades viçosense e regional. No Face-
book da faculdade são postados álbuns de fotos de eventos,
publicações do seu site e outros posts (textos, fotos e víde-
os) de interesse acadêmico e cultural.

Tendo em vista a globalização e o meio ambiente mais
competitivo, é mais do que necessário que os futuros admi-
nistradores se adaptem às mudanças e tirem aquela ideia
ultrapassada de que os líderes das organizações sejam auto-
cráticos e utilizem o poder para conseguir o que querem.
Hoje as organizações necessitam de um "líder-coach", que é
aquele que cria condições para que o liderado aprenda e se
desenvolva, aumentando sua iniciativa e criatividade.

 A importância do papel do "líder-coach" se dá por des-
pertar em sua equipe uma motivação pessoal e profissional
na busca de suas realizações, proporcionando aos colabora-
dores conhecerem a si mesmos, seus pontos fracos e fortes.
Os líderes hoje são gestores de pessoas, de recursos huma-
nos, o que não significa que não estejam com foco nos ne-
gócios da empresa, e sim que são responsáveis em gerir toda
uma equipe, objetivando o alcance do resultado esperado.

Através da aquisição das habilidades de líder coach, o
líder tem condições de exercer sua capacidade, buscando a
formação de líderes em sua própria equipe de trabalho, sen-
do que, a organização ganha com a existência de equipes de
alto desempenho. Assim, as grandes organizações estão cada
dia mais preocupadas com o patrimônio humano, procuran-
do formas de reter e atrair talentos. Não existe mais lugar
para profissionais estagnados e essa é a realidade do mundo
globalizado.

Este cenário é ideal para os estudantes do curso de Ad-
ministração da FDV, que são preparados constantemente para
se tornarem "líderes-coach".

(Fabiana Monteiro Torr es Prado é aluna do
7º período do curso de Administração)

O relatório final da auto-
avaliação da FDV, referente ao
ano de 2011, será encaminha-
do ao INEP/MEC (Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira do Ministério da Educa-
ção) neste mês de abril de
2012. Participaram desta ava-
liação, organizada pela CPA
(Comissão Própria de Avalia-
ção), os estudantes, professo-
res e funcionários da faculda-
de (respondendo um questio-
nário específico) e os coorde-
nadores e diretores (respon-
dendo sobre um roteiro de
itens envolvendo as dez di-
mensões de análise propostas
pelo INEP/MEC).

Segundo a coordenação
da CPA, os resultados serão
posteriormente debatidos
com a direção, coordenado-
res, professores, estudantes e
funcionários da FDV em reu-
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CPA finaliza o relatório
anual de auto-avaliação
da FDV

Líder-Coach

Fabiana Monteiro Torres Prado niões a serem agendadas.
Também serão disponibiliza-
dos no site da FDV
(www.fdvmg.edu.br), onde já
se encontram os resultados de
2005, 2008, 2009 e 2010 e no
próprio Jornal da FDV.

A CPA foi criada em 2004
nas Instituições de Ensino Su-
perior, no âmbito do Sistema
Nacional de Avaliação da
Educação Superior-SINAES.
São membros desta comissão,
que contribuíram com o rela-
tório de 2011: Geraldo Mage-
la Braga (coordenador), Helo-
isa Brilhante de São José e
Maria do Carmo Ferreira da
Silva Cardoso (representantes
dos professores); Bruno de
Jesus Lopes e Lucas .Novais
Assunção (representantes dos
estudantes); Evandro de Oli-
veira Rocha (representante
dos funcionários); e Ivone
Maria Pires de Barros e Eus-
táquio Roberto Sant'Ana (re-
presentantes da sociedade ci-
vil organizada- Associação
Comercial de Viçosa).

5 mil amigos!!



Cada vez mais, os alunos da FDV vêm se
organizando para participar de congressos e sim-
pósios, inclusive fora do estado. No início de
abril, durante o feriado da Semana Santa, alu-
nos dos cursos de Administração e de Publici-
dade e Propaganda participaram do CONECA-
DES (Congresso Nacional de Comunicação, Ci-
ências Contábeis, Administração, Direito, Eco-
nomia), realizado no Centro de Convenções Flá-
vio Schneider (SESC), em Guarapari-ES.

Eles listaram como as principais palestras do
evento: “O Comportamento como variável do
sucesso” (por Jorge Matos), “Empreendedoris-
mo e as leis de sucesso” (por William Douglas) e
“Mapas mentais e memorização” (por Felipe
Lima). Alunos do sétimo período de Administra-
ção já estão organizando a participação de estudantes da FDV no “ADM Floripa”, que será realizado de 15 a 18
de novembro (feriado de Proclamação da República) em Florianópolis-SC. Os interessados em participar podem
procurar Marco Túlio Rodrigues na faculdade ou através dos telefones 8889-7183 e 8380 5574.

Com o objetivo de ser um ca-
nal de comunicação entre a comu-
nidade e seus dirigentes, priman-
do suas ações pela ética e impar-
cialidade, a Ouvidoria da FDV é
um órgão que tem como finalida-
de o aprimoramento da instituição.
O órgão, que pode ser acessado
através do site da faculdade -
www.fdvmg.edu.br (no Menu
Principal clicar no ícone "Ouvido-
ria"), funciona a partir de uma co-
ordenadoria composta por repre-
sentantes dos professores, servido-
res e estudantes, sob a coordena-
ção geral da professora Beatriz
Rodrigues Campos Andrade.

Segundo Beatriz, os temas
mais recorrentes na Ouvidoria da
FDV são dúvidas sobre inscrição
para o Vestibular, inscrição para
o FIES e as possíveis formas de
ingresso; estudantes que se forma-
ram em outra instituição questio-
nando sobre o procedimento de
entrada como portadores de diplo-
mas; e questões relativas ao ensi-
no-aprendizagem.

Professores e alu-
nos dos cursos de Pu-
blicidade e Propagan-
da e de Pedagogia da
FDV deram início
neste semestre a um
trabalho de extensão
voltado para a SOVI-
PA - Sociedade Viço-
sense de Proteção aos
Animais. A entidade,
fundada em 2000 e
reconhecida oficial-
mente como de utili-
dade pública munici-
pal, tem como finalidade promo-
ver o bem-estar dos animais e o
convívio harmonioso da comuni-
dade com os mesmos, reduzindo o
índice de abandono e maus-tratos
a que ainda são submetidos e con-
tribuindo para a prevenção de agra-
vos à saúde pública causados por
cães e gatos.

Com o curso de Publicidade e

A Semana Acadêmica da FDV 2012,
marcada para o período de 16 a 19 de
maio, terá como tema central "Qualida-
de de Vida e Meio Ambiente". Este, que
é um dos assuntos mais importantes da
atualidade, será o foco da palestra de
abertura do evento, que acontecerá às 19
horas do dia 16/05 e ficará a cargo de
Luiz Eduardo Ferreira Fontes - profes-
sor titular aposentado da UFV, coorde-
nador do curso de Engenharia Ambien-
tal da FDV, consultor em Meio Ambien-
te e educador ambiental.

No dia 17/05, também às 19 horas, será
a vez da palestra "Marketing Pessoal", mi-
nistrada por Michelle Gomes Lélis - pro-
fessora da FDV e autora do livro "Etiqueta
Profissional: como se comportar em ambi-
ente profissional". A obra, recém-lançada

Semana Acadêmica da FDV 2012

Flagrante de um dos minicursos oferecidos na
Semana Acadêmica de 2011

pela editora Aprenda Fácil, traz uma das
abordagens da palestra, que ressalta a eti-
queta como um instrumento poderoso de
marketing pessoal, essencial para a carreira
de qualquer profissional.

A programação da Semana Acadêmica
da FDV continua nos dias 18/05 (às 19 ho-
ras) e 19/05 (às 14 horas) com os seguintes
minicursos: "Dança de Salão", "Finanças
Pessoais", "Gerenciamento de Projetos",
"Marketing Digital", "Oratória", "O Lúdi-
co e a Contação de História na Educação
Infantil", "Scrum: uma metodologia para
desenvolvimento", Software Livre" e "Xa-
drez para Iniciantes". Nos dois últimos ho-
rários dos dias 16,17 e 18/05 haverá aula
normal para todos os cursos.

O investimento dos participantes do
evento para receberem certificado das pa-
lestras é de R$ 5,00; para fazer minicur-
sos de 4 horas de duração - R$ 10,00 - e
para os de 6 horas - R$ 15,00. Os mini-
cursos serão oferecidos para um número
mínimo de 20 alunos.

Ouvidoria: canal

com a comunidade

Beatriz Andrade é a coordenadora
da Ouvidoria da FDV

FDV realiza trabalho de extensão com a SOVIPA

FDV no CONECADES 2012

Os estudantes da FDV em Guarapari

A SOVIPA vem sendo uma referência de ONG atuante em Viçosa

Propaganda, coordenado pelo pro-
fessor Geraldo Magela Braga, o
trabalho de extensão envolverá a
produção de um vídeo institucio-
nal da SOVIPA, sob a coordena-
ção do professor Emerson Rodri-
gues, e a produção de um material
de divulgação para rádio, sob a
coordenação do professor José
Mauro Souza Lima.

Com o curso de
Pedagogia, coordena-
do pela professora
Rajá Redá Zorkot,
está sendo montado
um grupo, formado
por alunos dos quatro
primeiros períodos,
para a realização de
atividades educativas
nas escolas públicas e
privadas de Viçosa,
voltadas para o públi-
co infantil. O foco se-
rão os cuidados com

os animais de estimação e a cons-
cientização contra os maus tratos
aos animais abandonados.

Os trabalhos de extensão em
ambos os cursos acontecerão ao
longo deste semestre. Eles também
se reverterão para os alunos em
horas para as suas atividades com-
plementares obrigatórias, a partir
de declarações da SOVIPA.



A Quarta
Cultural da
FDV já se con-
solidou na ins-
tituição como
um evento vol-
tado para o la-
zer, o entreteni-
mento e a inte-
gração acadê-
mica. Mensal-
mente o pátio
da cantina se
torna um espa-
ço para shows
das mais dife-
rentes verten-
tes musicais.

Como já acontece há alguns anos, a FDV sempre realiza a sua festa
junina. Este ano ela acontecerá na própria faculdade, em uma Quarta Cul-
tural Especial. Com data ainda a ser definida, o evento terá todos os in-
gredientes culturais desta tradicional festa brasileira.

Foi realizada no dia 16 de abril a eleição da nova
Diretoria e do Conselho Fiscal da Empresa Júnior da
FDV. A chapa única foi eleita por 285 votos.

Integram o comando da entidade estudantil: Ri-
cardo Freitas Cardoso (presidente), Dirley do Vale
Lopes (vice-presidente), Júlio Amaral (diretor de
Recursos Humanos), Lorran Mol Nicolato (diretor
administrativo), Henrique Teruo Kuwamoto (diretor
de Marketing) e Hiara Pereira Fernandes (diretora
de Relações Públicas). Compõem o Conselho Fiscal
Lenes Ladislau Irias Gomes, Kamilla de Sousa Lo-
pes e Lidiane das Dores Batista.

Pesquisas realizadas no mundo inteiro em recur-
sos humanos destacam que os profissionais da área
de Tecnologia da Informação (TI) são alguns dos mais
procurados por empresas públicas e privadas. A pro-
fissão exige muito mais do que apenas lidar com equi-
pamentos, programas e dados. Planejamento, desen-
volvimento e gestão também fazem parte das carac-
terísticas do profissional de TI.

Os egressos do curso de Sistemas de Informação
da FDV vêm se destacando em Viçosa como progra-
madores e analistas. Entre os ex-alunos que já se des-
tacam como profissionais de TI estão Adilson Rosa
Lopes, Fabiano Mario Rodrigues Fialho e Uéverson
de Queirós Silva (analistas na UFV – Universidade
Federal de Viçosa); Etienne Leite Gomide (programa-
dor na UFV); Dimas Dário de Oliveira Filho, Frederi-
co Gonçalves de Castro Cabral, Jefferson Soares Car-
valho, Roberto Turbay de Mello, Rogério Pascini e
Sérgio Luiz Soares Mendonça (analistas na FUNAR-
BE – Fundação Arthur Bernardes); Eder Luís de Sou-
za, Frank Martins da Silva, Monalisa da Cruz Silveira
e Samuel Vinícius de Assis Brum (analistas na ORI-
ONTEC); André Goulart Fonseca e Rafael Leite de
Paula (analistas na iFOUR); e Maria Cláudia Lelis
Lopes e Sérgio Antônio dos Santos  (analistas no CPT),
além de outros que atuam como docentes em institui-
ções de ensino públicas e privadas.

O apelo pela prática
de atividade física e es-
portiva tem sido incen-
tivado por diversos se-
tores da sociedade. Os
benefícios fisiológicos
e psicológicos são inú-
meros para quem está
envolvido com alguma
forma de exercício físi-
co feito de maneira re-
gular. Estudos realiza-
dos em grandes centros
internacionais de pes-
quisa comprovam que a
atividade física pode
ajudar no tratamento e
prevenção até mesmo
de doenças graves.

A FDV, atenta a es-
ses desafios do merca-
do de trabalho e às ne-
cessidades atuais do
cuidado com a saúde,
qualifica profissionais
capazes de assessorar,

Egressos da FDV
se destacam como
profissionais de TI

A Educação Física na FDV

A professora Marli Júlio, em aula de Ginástica Artística com colchões, plinto
e trampolim, reforça a ampla formação dos graduandos

discutir e operacionali-
zar políticas públicas e
institucionais e de inse-
rir-se em equipes mul-
tidisciplinares e inter-
disciplinares nos cam-
pos da saúde, educação,
cultura e do desporto de
alto rendimento.

A matriz curricular
conta com disciplinas
na área de saúde e qua-
lidade de vida como Bi-
oquímica do Exercício,
Fisiologia Humana e
Fisiologia Exercício I,
Fisiologia do Exercício
II, Bases Metodológicas
do Treinamento Des-
portivo, Nutrição e Ati-
vidade Física, Ativida-
de Física e Envelheci-
mento, Avaliação e
Prescrição de Exercíci-
os Físicos I, Avaliação
e Prescrição de Exercí-

cios Físicos II e da pró-
pria disciplina Saúde e
Qualidade de Vida, que
é onde os alunos com-
preendem a interrelação
saúde-doença-exercício
físico. Portanto, o ba-
charelado em Educação
Física FDV se preocu-
pa em capacitar pro-
fissionais comprome-
tidos com a preven-
ção, promoção, prote-
ção e reabilitação da
saúde, assim como
melhoria da aptidão e
desempenho físico
tanto em nível indivi-
dual quanto coletivo.

(criação coletiva dos
pr ofessores Cristiano
Diniz da Silva - coorde-
nador, Sílvia Maria Sa-
raiva Valente Chiapeta e
Marli das Graças Júlio).

Empresa Júnior
com nova diretoria

A eleição contou com expressiva participação

Quarta Cultural Junina


