
Inaugurada em agos-
to último, a unidade 2
da FDV, localizada à
Avenida Santa Rita 403,
Centro, já começa a re-
ceber eventos acadêmi-
cos. Um deles foi a pa-
lestra "Recursos Ergo-
gênicos e Treinamento
Resistido: Mitos e Ver-
dades", ministrada por
Jean Xavier como parte
da programação come-
morativa ao Dia do Edu-
cador Físico, em 1º de
setembro.

Em 9 de setembro,
em comemoração ao
Dia do Administrador, a
Coordenação do Curso
de Administração pro-
moveu na unidade 2 a
palestra "Sou Adminis-
trador? E agora!", minis-
trada por Alex Ferreira
de Freitas. No início de
outubro foi a vez dos es-
tudantes dos cursos de
Engenharia Ambiental e
Engenharia de produção
assistirem às palestras
"Panorama da Engenha-
ria Ambiental no Brasil:

FDV inaugura Unidade 2

Fachada e espaços da nova unidade, que já está sendo utilizada para palestras

Situação e Perspectivas"
e "O papel do Sindicato
nas relações de trabalho
e Senge Jovem", minis-

tradas por Marcus Viní-
cius Batista de Souza e
Tércio Casalechi.

A unidade 2, que é

próxima à 1 (Rua Go-
mes Barbosa 870, Cen-
tro), amplia a capacida-
de de salas de aula da

FDV, além de oferecer
outros espaços de uso
acadêmico, como labo-
ratórios e salas de coor-
denação e professores.
Ela surge para atender à
atual demanda dos sete
cursos da instituição
(Administração, Educa-
ção Física, Engenharia
Ambiental, Engenharia
de Produção, Pedago-
gia, Publicidade e Propa-
ganda e Sistemas de In-
formação) quanto para
outros cursos.

Links dedicados

Tanto a Unidade 1
quanto a Unidade 2 con-
tam com internet da FDV
mais rápida e eficaz, aten-
dida por uma rede wire-
less e por links dedicados,
que são parte de um ser-
viço desenvolvido especi-
almente para o setor cor-
porativo, com acesso a
um link exclusivo para a
transmissão de dados,
sem a necessidade de
compartilhamento.
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Já em circulação por todo o país, a edi-
ção 2015 do Guia do Estudante Melhores
Universidades, da Editora Abril, traz nova-
mente cursos da FDV. Avaliado com o con-
ceito Muito Bom, o curso de Pedagogia re-
cebeu 4 Estrelas; os cursos de Administra-

O curso de Pedagogia da FDV
vem há vários anos investindo em
um projeto de grande relevância
sócio-educacional. Trata-se do Pla-
no de Apoio Educacional a Jovens
e Adultos (PAE-EJA-FDV), que no
âmbito acadêmico visa ampliar o
currículo e a experiência dos estu-
dantes de Pedagogia.

O projeto-PAE EJA, além de pro-
porcionar aos estudantes do curso
de Pedagogia a  oportunidade de vi-
venciar a aplicação prática da teo-
ria educacional, oferece aos jovens
e adultos da comunidade viçosen-
se e região o apoio educacional ne-
cessário no processo de alfabetiza-
ção e letramento.

No dia 6 de outubro um grupo multidisciplinar de alunos da FDV visitou a Incubadora
de Empresas de Base Tecnológica (IEBT), vinculada ao Centro Tecnológico de Desenvolvi-
mento Regional de Viçosa (CENTEV/UFV). A visita técnica, que foi acompanhada pela pro-
fessora Camila Costa Vitarelli (coordenadora do curso de Administração), contou com es-
tudantes dos cursos de Administração, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção,
Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação.

Segundo Camila Vitarelli, o objetivo da visita foi apresentar aos estudantes a estrutura
física, organizacional e os processos de uma incubadora de empresas. A FDV, confirmando
a sua vocação em preparar bem os seus alunos para o mercado de trabalho, continua apos-
tando nas visitas técnicas como forma de aproximá-los do universo profissional.

FDV novamente no Guia do Estudante

ção e de Educação Física ganharam o con-
ceito Bom (3 Estrelas).

Criado em 1984 como uma edição es-
pecial do Almanaque Abril, o Guia do Estu-
dante é a publicação mais respeitada do País
nesse segmento editorial. Ele tem como pro-

Visita técnica multidisciplinar à IEBT

O grupo da FDV na entrada do CenTev/UFV e assistindo uma apresentação sobre a IEBT

FDV mantém apoio

educacional a

jovens e adultos

Uma das estudantes de Pedagogia e
a sua aluna do PAE/EJA

posta orientar o vestibulando sobre o que
e onde estudar, com informações sobre cur-
sos superiores, profissões e mercado de tra-
balho, além de reunir uma lista com o nome
e o endereço das faculdades e universida-
des do país.



Está agendada
para o final de outu-
bro uma visita técni-
ca de estudantes do
curso de Educação
Física da FDV ao es-
túdio Move, em Vi-
çosa, para conhece-
rem mais sobre Pila-
tes. Ela é resultado de
atividades acadêmi-
cas ligadas à teoria e
prática do Pilates
(método de condici-
onamento físico e mental), desenvolvidas pela coordenação do curso
de Educação Física na Unidade 1 da faculdade no final de setembro.

Durante duas semanas consecutivas alunos do curso tiveram
contato com a educadora física e empresária Kátia Bortone Maro-
ta, que possui formação clássica no estúdio Nanô Pilates (um dos
únicos com qualificação e certificação internacional no Brasil), e com
o professor e fisioterapeuta Luciano Rodrigues, ambos do estúdio
Move - saúde funcional, especializado em Pilates.

 A parceria entre os profissionais e a FDV se deu através de pales-
tras e uma atividade prática de "Mat Pilates - Pilates de Solo", como

parte da programação da
disciplina "Tópicos Especi-
ais", coordenada pelo pro-
fessor Felippe Cardoso. Os
encontros tiveram como
objetivos apresentar o
método Pilates aos alu-
nos de Educação Física,
destacando a história da
criação do método e os
exercícios inteligentes li-
gados ao mesmo.

Em parceria com o Centro
de Referência de Assistência
Social (CRAS) e com o Centro
de Apoio Socioeducativo da
Família (CASEF) do município
de Ervália-MG, a FDV realizou,
dia 30 de setembro, um Dia de
Ação Sócio-Educativa com cri-
anças e adolescentes. Esta
ação faz parte da 11ª Campa-
nha de Responsabilidade Soci-
al do Ensino Superior, promo-

A Quarta Cultural da FDV vem, cada vez mais, diversificando
as modalidades artísticas apresentadas, a cada mês, no interva-
lo prolongado das quartas-feiras do evento. No dia 23 de se-
tembro foram exibidos três filmes produzidos por estudantes da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e da própria FDV.

Os documentários “Do traço à dança” e “Ábar” foram pro-
duzidos por alunos do curso de Dança da UFV, enquanto “Jornal
FDV” foi um curta-metragem ficcional e satírico produzido por
alunos do curso de Publicidade e Propaganda da FDV, resultado
de um trabalho acadêmico realizado nas disciplinas COM122
(Comunicação e Literatura Brasileira), ministrada pela profª.
Luciana Macedo, COM126 (Cinema), ministrada pelo prof. José
Roberto Duarte, e COM341 (Criação e Produção em TV), minis-
trada pelo prof. Michel Duarte.

Alunos de Educação Física
visitarão estúdio de Pilates

FDV realiza Dia de Ação
Sócio-Educativa

Filmes na Quarta
Cultural da FDV

Cenas dos filmes "Do traço à dança" e "Jornal FDV" no dia da exibição

A professora Kátia em aula prática de Pilates

Os professores Luciano e Kátia (MOVE)
ladeando prof. Felippe (EFI/FDV)

vida pela Associ-
ação Brasileira
de Mantenedo-
ras do Ensino Su-
perior (ABMES),
com a participa-
ção das Institui-
ções de Ensino
Superior (IES) de
todo o país.

O evento foi
uma iniciativa das
seguintes alunas
do curso de Peda-
gogia: Aline Cristi-

na Pimenta Rosa, Amanda Go-
mes da Silva, Dahisa Aparecida
de Lima Paula, Jéssica Cássia Car-
neiro Domingos, Lucimara Lima
da Silva e Luiza Bernadete Silva
Siqueira. As estudantes realiza-
ram o projeto como parte da prá-
tica da disciplina DPE337 (Estu-
dos Pedagógicos Integrados I),
ministrada pela profa. Débora
Sant´Anna del Giúdice, que tam-
bém participou da ação.

A professora e as alunas da FDV
participantes da ação
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A FDV lançou a apostila “Introdução à Administração: Teoria, Processo
e Áreas”,  de autoria da professora Maria Inês do Carmo, que é o número 1
da série “Cadernos didáticos: administração”. Trata-se de um resumo do
programa da disciplina DAD 106 – Teoria Geral da Administração da FDV,
elaborada pela professora, membro do corpo docente da faculdade.

A FDV lança apostila própria

Capa da apostila e a professora Maria Inês



Na FDV "santo de casa" faz milagre,
sim. Que o diga a campanha "Vestibular
FDV - Mergulhe nessa ideia", produzida por
alunos do curso de Publicidade e Propa-
ganda da instituição.

Segundo Rodrigo Vaz - professor do
curso e coordenador desse trabalho, o
objetivo foi trabalhar a criatividade e
estimular a realização de projetos que
possam integrar os estudantes, ressal-
tando as etapas que devem ser desen-
volvidas para a realização de uma boa
campanha. "Um dos principais erros que
os estudantes cometem é ir da ideia
para a gravação. Ao pular etapas como
roteiro, planejamento e pós-produção,
o resultado final fica comprometido",
ressaltou o professor.

Rodrigo enfatizou que, nessa cam-

Alunos de Publicidade gravam
comercial para Vestibular da FDV

Estudantes de Publicidade da FDV vestem seus personagens e mergulham para o comercial

panha desenvolvida para o vestibular
da FDV, ficou clara a diferença de um
trabalho que seguiu todas as etapas do
mencionado processo de criação. O fil-
me da campanha já circula nas redes
sociais da internet e pode ser conferi-
do na fanpage da FDV no Facebook

(www.facebook.com/fdv.edu).
Foi unanimidade, entre os estudantes

que participaram desse projeto, a busca
pelo foco de uma campanha leve e lúdi-
ca, mas centrada na seriedade dos sonhos
dos alunos que procuram um curso supe-
rior para sua vida profissional.

A FDV fechou uma parceria com o REC
(Real English Center) com o objetivo de
proporcionar aos alunos e ex-alunos da
faculdade acesso a um curso de Inglês.
As aulas tiveram início em setembro e
ocorrem em dois dias (terça e quinta-fei-
ra, das 18 às 18h50min) na Unidade 2 da
FDV (Avenida Santa Rita 403, Centro).

Mais informações podem ser obti-
das no REC, à Rua Feijó Bhering 26, loja
3, Centro, ou pelo telefone 3891 5009.

FDV realiza sua 8a

Mostra Acadêmica
Com objetivo de oferecer uma oportunidade para que a comunidade acadêmica possa

compartilhar, interna e externamente, os conhecimentos que são adquiridos, produzidos,
reproduzidos e aplicados no âmbito interno, a FDV realizará de 4 a 6 de novembro, a sua 8a

Mostra Acadêmica. O evento promove, ainda, a integração entre estudantes, técnicos e
professores; incentiva o desenvolvimento e a produção de trabalhos técnicos científicos
nas áreas de conhecimento dos cursos oferecidos pela faculdade; e divulga os trabalhos
desenvolvidos em disciplinas, atividades de extensão, em estágios e estudos de casos.

De acordo com as normas gerais do evento, os trabalhos devem conter uma síntese
descritiva de uma experiência profissional, de um estágio, de um projeto de extensão ou de
pesquisa em andamento ou concluída, do registro de um memorial e outros, com funda-
mentação acadêmica e/ou científica. Todos os trabalhos devem indicar o nome de um pro-
fessor orientador e cada trabalho pode conter, no máximo, seis participantes, sendo um
autor e os demais coautores.

Os trabalhos podem ser apresentados  na categoria "Pôster" ou "Apresentação Oral". To-
dos os detalhes sobre a Mostra Acadêmica podem ser obtidos no site da FDV (www.fdvmg.edu.br).

FDV e REC fecham

parceria para

curso de Inglês


