
O cotidiano acadêmico da FDV é também marcado
por visitas técnicas. Elas são fundamentais na forma-
ção dos estudantes, pois ampliam e consolidam teorias
e debates apresentados nas mais diversas disciplinas
dos cursos de graduação.

Neste segundo semestre, somente em setembro, ocorre-
ram três visitas. Em duas delas (nos dias 6 e 7/9), alunos do
curso de Engenharia Ambiental tiveram aulas de campo em
Santa Rita Durão (distrito de Mariana-MG) e na RPPN (Reser-
va Particular do Patrimônio Natural) Serra do Caraça, nos mu-
nicípios mineiros de Catas Altas e Santa Bárbara.

A terceira visita (dia 24/9) foi à Mercedes-Benz, em Juiz de
Fora, onde os alunos participantes  puderam observar os pro-

Visitas técnicas no cotidiano da FDV

As visitas à Mercedes-Benz e à RPPN Serra do Caraça proporcionaram aos estudantes presentes um amplo aprendizado prático

cessos que abrangem a linha de montagem da empresa, como
a montagem bruta, a pintura e a montagem final. Nesta pri-
meira visita da FDV à Mercedes foi estabelecido um canal de
comunicação entre a faculdade e a empresa, com objetivo de
viabilizar oportunidades para que os estudantes possam es-
tagiar em uma renomada multinacional.

Mais duas visitas técnicas estão marcadas para este mês
de outubro. Na primeira, dia 20/10, alunos de Administra-
ção, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e Siste-
mas de Informação visitarão a fábrica de móveis da Itatiaia,
em Ubá. A segunda, voltada para os acadêmicos de Educa-
ção Física, acontecerá no dia 22/10, envolvendo o Futgol, a
Cidade do Galo, a Toca da Raposa e o Mineirão.



A FDV mantém em funcionamento o Programa de Apoio Educacional,
que tem como objetivo promover debates e reflexões acerca de questões
relativas ao processo de ensino e de aprendizagem. Para isso, são realiza-
das atividades em grupo e/ou individuais para docentes e discentes da
faculdade, através de atividades de orientação e formação didático-peda-
gógica, de caráter contínuo, incentivando a reflexão crítica sobre sua prá-
tica, buscando possibilitar o desenvolvimento de competências necessá-
rias ao exercício profissional e o desenvolvimento de novas habilidades.

Segundo a professora e coordenadora do programa – Ana Luiza
Salgado Cunha (pedagoga e mestre em Educação pela Universida-
de Federal de Viçosa e também tutora da Escola de Gestores da
UFV), essa ação da FDV minimiza a evasão de graduandos, propor-
cionando-lhes um melhor aproveitamento de sua vida acadêmica.

Também como foco nesse programa, Ana Luíza esteve em Torino,
na Itália, entre os dias 17 e 20 de setembro, participando do IX En-
contro Internacional do Fórum Paulo Freire. No evento, a professora
do curso de Pedagogia da FDV participou de Círculos de Cultura com
a temática “Caminhos da emancipação, para além da crise – temas
geradores do pensamento de Paulo Freire” e apresentou um texto
de sua autoria sobre a temática “Universidade em Diálogo.”

Ainda com relação ao tema lazer e entreteni-
mento, a FDV mantém em funcionamento o cha-
mado “cantinho da cultura”, com espaço para bate-
papo, estante de livros e revistas e uma TV exi-
bindo shows musicais.

A FDV acaba
de lançar seu
novo site, que
esteticamente
está mais boni-
to, além de bem
mais funcional e
eficiente. Nele,
tanto a comuni-
dade acadêmi-
ca quanto os fu-
turos alunos e
demais interes-
sados em co-
nhecer a FDV encontram informações e o que fazer para acessar
a faculdade. Anote o nosso endereço: www.fdvmg.edu.br
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FDV oferece Programa de Apoio Educacional

Ana Luiza esteve na Itália apresentando trabalho

R a p i d i n h a s

A Quarta Cultural da FDV, evento que é orga-
nizado pela Coordenação do Núcleo de Extensão
e Cultura da faculdade, vem sendo, há vários anos,
um espaço diversificado para a arte e o entrete-
nimento da comunidade acadêmica. No dia 17/09,
apresentou-se a banda viçosense Rota Norte.

O tênis-de-mesa é uma das atividades mais co-
biçadas pelos alunos da FDV durante o intervalo. As
quatro mesas estão sempre com praticantes do es-
porte, seja em atividade, seja aguardando para jogar.

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○



Criado em 1999, o Programa de Financia-
mento Estudantil (FIES) vem permitindo que
estudantes, sem condições atuais de arcar
com os custos de sua formação, possam al-
cançar o tão desejado diploma de Ensino
Superior. Segundo dados oficiais do progra-
ma, há atualmente mais de 560 mil estudan-
tes beneficiados e 1.459 instituições de Ensi-
no Superior credenciadas, entre elas a FDV.

A seguir alguns depoimentos de estudan-
tes da FDV beneficiados com o FIES.

Ninguém tem dúvida da importância
da água para a manutenção da vida do pla-
neta. Nossa espécie é aquela que mais
depende da água: além da necessidade re-
lacionada com a nossa vida propriamen-
te dita, o nosso dia a dia seria impossível
sem a sua presença. Imagine não ter água
para beber, cozinhar, tomar banho, lavar
roupas, limpar a casa e o carro.

O fato é que muitas populações no mun-
do já vivem esta realidade, que está cada
vez mais próxima de nós. É só observar as
manchetes da mídia que mostram a dimi-
nuição do nível dos rios, a seca de nascen-
tes e de mananciais. Mas a grande questão
é: a água do planeta vai acabar? A boa notí-
cia é que não. Isto por que, como outros ele-
mentos químicos, ela realiza um ciclo entre
a atmosfera e a Terra. Assim, a quantidade

O Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Viçosa (SAAE)
está realizando novas etapas do
Projeto de Trabalho Técnico So-
cial da Estação de Tratamento
de Esgoto (ETE Barrinha), em
parceria com a FDV e com a
Universidade Federal de Viçosa
(UFV). No dia 29 de agosto, alu-
nos da FDV e da UFV, que atua-
rão como voluntários na etapa
de mapeamento ambiental nas
escolas, participaram de um
evento de capacitação no au-
ditório do SAAE.

A ETE Barrinha é parte de um
amplo projeto que envolve a

Graduação
viabilizada pelo FIES

O FIES é, hoje, para mim,
o meio de acesso à faculdade.
Sem este financiamento, se-
ria impossível capacitar-me
para ingressar no competiti-
vo mercado de trabalho. Eu só
tenho a agradecer ao profes-
sor Heleno e à FDV pelo apoio
em efetivar o financiamento.

Analine de Castro (gra-
duanda de Administração)

Estou cursando o sexto
período e desde o quarto o
meu curso é 100% financia-
do pelo FIES. Não estaria
dando continuidade a ele
sem a sua ajuda. O FIES está
me dando oportunidade de
manter vivo o meu sonho.
Sou muito grato a ele.

Guilherme Gurgel Cou-
to (graduando de Engenha-
ria de Produção)

O FIES é, hoje, um dos
instrumentos mais importan-
tes para o acesso de jovens e
adultos ao ensino superior.
Este é o meu caso. O cresci-
mento de qualquer país pas-
sa pela educação, e no Brasil
não poderia ser diferente.

Leandra Aparecida Fon-
tes (graduanda de Engenha-
ria Ambiental)

FDV participa do projeto da ETE Barrinha

A água nossa de cada dia. Até quando?
Patrícia da Silva Santos

Professores e estudantes da FDV ao lado de servidores do SAAE

construção de uma rede inter-
ceptora de 10 quilômetros de ex-
tensão. Esta estação, que terá
capacidade para tratar 160 litros
por segundo, atenderá em sua
primeira etapa a 80% da popu-

lação da área urbana de Viçosa.

Dia de Cooperar

No dia 06/09, a FDV partici-
pou do Dia de Cooperar, promo-

vido pela Cooperativa de Vans de
Viçosa à Praça do Distrito Indus-
trial da Barrinha. O evento con-
tou com diversos parceiros que
promoveram atividades educa-
tivas e recreativas, entre eles o
SAAE com o Projeto ETE Barri-
nha. A FDV ficou responsável
pelas ações de Educação Ambi-
ental, com enfoque para o uso
racional da água. Os alunos vo-
luntários realizaram pinturas de
rosto, desenhos e apresentaram
um banheiro cenográfico, onde
o participante recebeu orienta-
ções sobre a economia de água
e dados relativos ao consumo.

total de água é a mesma. A má notícia é que,
cada vez mais, a disponibilidade de água e
água de qualidade estão menos acessíveis. As
causas são a destruição das matas ciliares e
das nascentes, a mudança no clima, o desper-
dício e a contaminação das águas superficiais
e subterrâneas, situações estas em que temos
uma grande parcela de culpa.

Tal situação exige de nós uma postura di-
ferente em relação ao uso deste recurso na-
tural: a mudança é a única saída. E onde co-
meçamos? Na nossa própria casa: agir local-
mente para mudar globalmente. Enquanto
não adotarmos atitudes simples, mas extre-
mamente necessárias, o quadro tende a pio-
rar. Trocar torneiras e descargas com vaza-
mento, colocar aeradores nas torneiras, usar
a lavadora de roupas na capacidade máxima
no modo rápido, sem enxague duplo, pro-
gramada para aproveitamento da água para
limpeza da casa, tomar banhos mais rápidos,
escovar dentes com a torneira fechada, es-
fregar a louça com torneira fechada, aprovei-

tando a água da lavagem para fazer a pri-
meira limpeza nos pratos, não “varrer” a
calçada e a rua com mangueira e usar bal-
des para lavar carros, são atitudes bem sim-
ples e fáceis de serem executadas, mas que
promovem uma grande economia de água.
Só basta um pouco de boa vontade e cons-
ciência ecológica.

A pergunta está feita: você topa come-
çar agora? Se a resposta for sim, parabéns,
você pode contribuir para uma vida melhor
para seus filhos, netos e bisnetos. Se for não,
sinto muito te dizer: “depois não diga que
não avisei; você vai chorar na cama, que é
lugar quente”, já dizia minha sábia avó.

Patrícia da Silva Santos é licenciada e bacharel em

Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viço-

sa e doutora em Ecologia, Conservação e Manejo da

Vida Silvestre pela Universidade Federal de Minas

Gerais.  Atualmente é professora do curso de Enge-

nharia Ambiental da FDV e professora substituta do

Departamento de Biologia Animal da UFV.



Os cursos de
Administração e de
Pedagogia da FDV
ganharam a boa
classificação de três
estrelas pelo “Guia
do Estudante (GE)
2014”, tradicional
publicação nacional
da Editora Abril. Isto
significa que ambos
estão presentes na
publicação “GE
Profissões Vestibular
2015”, que já circu-
lam nas bancas de
todo o Brasil.

Assim como faz anualmente, a AB-
MES – Associação Brasileira de Mante-
nedoras de Ensino Superior promove
em todo o País o Dia de Ação Social. A
FDV, como já faz há vários anos, orga-
nizou uma atividade de extensão para
marcar presença no evento de 2014.

Com a parceria do Sindicato de Tra-
balhadores Rurais Pedra do Anta e da
Prefeitura Municipal, a FDV realizou dia
20/09, em Pedra do Anta, o seu já tradi-
cional “FDV na Praça”. Esteve na cidade
vizinha uma equipe formada por dire-
tores, professores, funcionários e estu-
dantes, que proporcionou uma manhã
de lazer, entretenimento e informações
ao público infanto-juvenil.

Sob a orientação de professores e
acadêmicos de Pedagogia e Educação
Física, crianças participaram de jo-
gos, brincadeiras educativas, conta-

FDV presente no Dia de Ação Social da ABMES

Professores e estudantes da FDV realizaram várias atividades recreativas em Pedra do Anta

ções de histórias e atividades físicas
e artísticas. Graduandos dos cursos
de Administração, Publicidade e Pro-
paganda, Sistemas de Informação,
Engenharia Ambiental e Engenharia
de Produção deram suporte aos tra-

balhos e ações propostos.
A FDV, que anualmente recebe o selo

de responsabilidade social conferido pela
ABMES, já realizou este projeto em vári-
os municípios, como Viçosa, Ponte Nova,
Teixeiras, Paula Candido e Ervália.

Nos dias 5, 6 e 7 de novembro próximo, a FDV rea-
lizará a sua VII Mostra Acadêmica e Científica. Trata-
se de um espaço voltado para alunos e professores
mostrarem os trabalhos que estão sendo desenvolvi-
dos em diferentes disciplinas dos cursos da faculdade.

O tema do evento este ano é “A Comunicação
nas Redes Sociais”. A palestra de abertura, intitu-
lada “Redes Sociais: realidades e tendências”, será
proferida pelo Prof. Doutor Bruno Araújo Torres
no dia 05/11, aberta ao público. Espera-se reunir,
na Mostra Acadêmica, apresentações de proje-
tos, trabalhos e relatos de experiências em está-
gios e congêneres em andamento ou concluídos;
assim como premiar, por mérito, os autores e ori-
entadores dos melhores trabalhos.

Mostra Acadêmica
da FDV 2014

Estrelas para a FDV


