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A Mostra de Profissões 2022 do Centro 

Universitário de Formiga ocorreu do dia 26 

a 30 de setembro. Aproximadamente cinco 

mil alunos de escolas da região estiveram 

na Instituição nesse período. Os visitantes 

são de unidades de ensino dos seguintes 

munic íp ios :  I tapecer ica,  Formiga, 

Divinópolis, Oliveira, Cláudio, Pedra do 

Indaiá, Boa Esperança, Japaraíba, Lagoa 

da Prata, Piumhi, Bambuí, Medeiros, Cana 

Verde, Santo Antônio do Monte, Bom 

Despacho, Arcos, Carmo do Cajuru, São 

Roque de Minas, Tapiraí, São Gonçalo do 

Pará, Córrego Fundo, São Francisco de 

Paula, Cristais, Araújos, Capitólio, 

Candeias, Aguanil, Iguatama, Carmo do 

Cajuru, Campo Belo, Pains, Moema, 

Santana do Jacaré, Cláudio, Vargem 

Bonita, Camacho, Carmo da Mata, 

Pimenta.

Os discentes assistiram a palestras e 

estiveram em vários espaços da Instituição, 

tais como: Clínica Escola de Saúde 

(CLIFOR), Clínica de Medicina Veterinária 

(CLIMVET), Escritório Modelo, Laboratório 

d e  A n a t o m i a ,  L a b o r a t ó r i o  d e 

M i c r o b i o l o g i a ,  L a b o r a t ó r i o  d e 

Mineralogia, Laboratório de Engenharia 

Aplicada, Ginásio, Laboratório de 

Fisioterapia I e de Estética I, Laboratório de 

Semiologia e Semiotécnica, Sala de Dança, 

Laboratório de Microscopia, Núcleo de 

Práticas Jurídicas,  Laboratório de Ciências 

da Terra.

Nos estandes do Clube UNIFOR, os 

estudantes tiveram acesso a informações 

sobre os cursos oferecidos no Vestibular 

Ve rde .  São  e l e s :  Admin i s t ração ; 

Arquitetura e Urbanismo; Biomedicina; 

Ciência da Computação; Ciências 

Biológicas (Bacharelado); Ciências 

Contábeis; Design de Interiores (Tecnológi-

co); Direito; Educação Física (ABI); 

Enfermagem (Bacharelado); Engenharia 

Agronômica; Engenharia Civil; Engenharia 

de Produção; Engenharia Química; Estética; 

Fisioterapia; Marketing (Tecnológico); 

Medicina Veterinária. 

Os alunos participaram de atividades 

interativas, como desafios e jogos, com 

acadêmicos, professores do Ensino Superior 

e coordenadores das graduações. Também 

tiveram acesso gratuito a serviços de saúde, 

entre eles: análise e limpeza e hidratação de 

pele, tipagem sanguínea, saúde da mulher, 

dermatofuncional, fisioterapia neurofuncio-

nal adulto e pediátrica, fisioterapia 

traumato-ortopédica, orientações posturais 

e ergonômicas e de saúde, fisioterapia 

cardiorrespiratória, técnicas de terapia 

manual e manipulativas. Durante a 

programação, foram sorteados vários 

prêmios.

O Reitor Prof. Dr. Marco Antonio de 

Sousa Leão definiu o evento como um dos 

melhores meios de comunicação com o 

futuro aluno. Ressaltou que é o momento que 

o estudante vem ao campus para conhecer a 

infraestrutura, professores, funcionários e 

aquilo que o UNIFOR-MG pode oferecer. 

Destacou a importância da educação para 

que o aluno seja mais feliz no futuro. Falou 

sobre a mobilização dos colaboradores 

para receber bem os visitantes. Comentou 

sobre as bolsas oferecidas pela Instituição, 

citou a Bolsa Social, que concede 35% de 

desconto nas mensalidades, sendo que 90% 

dos acadêmicos têm o benefício. Falou 

ainda de outras vantagens do Centro 

Universitário de Formiga, como a Bolsa 

Artigo 84, o FIES e o Programa Amigos do 

Bairro. Assista à entrevista completa no 

canal TV UNIFOR-MG no Youtube.

MOSTRA DE PROFISSÕES
2022 É UM SUCESSO
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Incansável batalhadora pela instalação 

da Fundação Educacional de Formiga 

(antiga Universidade do Oeste de Minas, 

hoje FUOM), a Profa. Ângela Tonelli Vaz 

Leão completou cem anos no último 

sábado. A biblioteca da Instituição, criada 

em 1966, leva o seu nome. Ela foi criada 

em uma reunião entre o Dr. Arnaldo de 

Senna e pessoas ligadas à educação e à 

criação da Universidade do Oeste de 

Minas. Nesse encontro, surgiu a homena-

gem à professora formiguense.

A docente é uma das grandes referênci-

as latino-americanas no campo da 

literatura medieval – em particular, no que 

concerne à poesia galego-portuguesa do 

rei-poeta Dom Afonso X, da qual é 

contumaz analista e tradutora. Foi a 

primeira diretora da Faculdade de Letras 

(1969-1973) da Universidade Federal de 

Minas Gerais, entre outras atividades 

profissionais de destaque. Já não frequenta 

os campi universitários, mas de casa lidera 

um grupo de pesquisa especializado na 

obra poética de Dom Afonso X.

Segundo a coordenadora da Biblioteca 

da FUOM, Virginia Vaz, o acervo inicial era 

composto por doações que vieram de 

diversas editoras, professores e instituições. 

Ela contou que Ângela Vaz Leão foi grande 

doadora de livros no começo, além de ter 

prestado valiosa assistência na estrutura-

ção da Universidade do Oeste de Minas – 

futura FUOM. Com o desenvolvimento e 

criação de novos cursos, o acervo cresceu e 

hoje tem mais de noventa mil itens.

Virginia Vaz ressaltou que a homenage-

ada é uma mulher à frente de seu tempo, 

inteligente, determinada, dinâmica, que 

vive e viveu para lecionar e lutar pela 

educação. “Em um cenário de poucos 

recursos materiais e profissionais, ela 

concretizou parcerias e apoios imprescindí-

veis para que o projeto de uma universida-

de em Formiga se tornasse realidade. 

Como maneira de homenagear a mulher e 

professora incrível que muito contribuiu 

para nossa história, a biblioteca do 

UNIFOR-MG/FUOM recebeu seu nome”.

Notícia produzida com informações da 

UFMG

ÂNGELA VAZ LEÃO, UMA DAS CRIADORAS
DA BIBLIOTECA DA FUOM, CHEGA AOS

100 ANOS EM PLENA ATIVIDADE INTELECTUAL

Retrato de Ângela Vaz Leão: marca de excelência 

/ Ilustração: Gabriel Lisboa sobre imagem da 

PUC TV Minas

A Fundação Educacional de Formiga-MG 

(FUOM) doou, no dia 3 de outubro, squeezes 

para a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Formiga (APAE). As garrafinhas 

serão utilizadas para presentear os usuários da 

entidade na Semana das Crianças e dos Jovens 

da APAE, que teve início ontem e termina no 

próximo dia 6. Darci Domingos Moreira Sobrinho 

recebeu os donativos.

DOAÇÃO PARA APAE

https://ufmg.br/comunicacao/noticias/angela-vaz-leao-primeira-diretora-da-fale-chega-aos-100-anos-em-plena-atividade-intelectual
https://ufmg.br/comunicacao/noticias/angela-vaz-leao-primeira-diretora-da-fale-chega-aos-100-anos-em-plena-atividade-intelectual
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Discentes do 10º período de Fisioterapia 

participaram, no dia 30 de setembro, de 

uma visita à Escola Municipal Franklin de 

Carvalho, em Formiga. A atividade faz 

parte do “Projeto Fisioterapia na Escola”, 

desenvolvido graças à parceria entre as 

unidades de ensino. A iniciativa conta com 

a supervisão do Prof. Me. Diequison Rite da 

Cunha e com o apoio da coordenação do 

curso de Fisioterapia do UNIFOR-MG.

Os acadêmicos fizeram orientações 

sobre o peso da mochila escolar, a 

importância da atividade física para 

aumentar a capacidade musculoesqueléti-

ca e para prevenir distúrbios, obesidade e 

suas consequências.

O Curso de Pedagogia promoveu, no 

dia 22 de setembro, o Seminário de Libras 

“O Sujeito com Surdez na Comunidade 

F o r m i g u e n s e :  P o s s i b i l i d a d e s , 

Acessibilidade e Barreiras”. As atividades 

ocorreram no Salão Nobre “Eunézimo 

Lima”. Durante a programação, foi exibido 

o vídeo de uma música em LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais), apresentada pelos 

alunos da Escola Municipal Miralda da 

Silva Carvalho (Intérprete LIBRAS Luisa).

Em seguida, houve a roda de conversa 

“Partilhando vivências: o que nossa cidade 

o f e r e c e  à  C o m u n i d a d e  S u r d a ? ” 

Participaram: a Vice-presidente da 

Associação de Surdos de Formiga, Brunely 

Roberta Silveira; a Professora do UNIFOR-

MG Débora Mariano de Andrade Taveira 

Bessas (Diretora do Centro Municipal de 

Apoio a Aprendizagem – CEMAP); a 

Gestora do Departamento Pessoal da 

Azevedo Alimentos, Luciene Cristina Leal; a 

Terapeuta Ocupacional Lorena Lima Alves 

Fiuza.

A Profa. Débora Bessas, que leciona 

LIBRAS no UNIFOR-MG, organizou o 

Seminário. Ela informou que o objetivo foi 

celebrar o Dia dos Surdos, no mês 

conhecido como “Setembro Azul”, e a 

conquista da pessoa com deficiência 

auditiva ao longo dos anos com o reconhe-

cimento nacional da LIBRAS, através da lei 

nº  10.436/2002 e do Decreto nº 

5.626/2005.

“Consideramos importante conscienti-

zar a comunidade acadêmica do UNIFOR-

MG, assim como toda a sociedade, da luta 

da comunidade surda brasileira por 

direitos e inclusão, buscando debater 

políticas públicas para avançar ainda mais 

na inclusão dessas pessoas na sociedade.”

Saiba Mais

O Dia dos Surdos é comemorado em 26 

de setembro em homenagem à criação da 

primeira Escola de Surdos do Brasil, em 

1857, na cidade do Rio de Janeiro, que 

atualmente é conhecida como Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES). 

Essa data foi oficializada através do 

decreto de lei nº 11.796, de 29 de outubro 

de 2008.

CURSO DE PEDAGOGIA PROMOVE
SEMINÁRIO DE LIBRAS

ACADÊMICOS PARTICIPAM DO “PROJETO FISIOTERAPIA NA ESCOLA”
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O UNIFOR-MG divulga aditivo ao 
Regulamento da 1ª edição do 
Concurso de fotos do campus. O 
documento retifica o cronograma 
como descrito a seguir:

Inscrições até 26/10/2022
Envio das fotos até 07/11
Resultado18/11/2022
Premiação 23/11/2022
Exposição Fevereiro/2023

Confira o aditivo e o regulamento 
no site www.uniformg.edu.br. 

O Centro Universitário de 

Formiga recebeu, nos dias 5 e 6 

de outubro, o Curso Prático 

Presencial do PJE e JPE. Os 

trabalhos foram ministrados pela 

Advogada ,  P r o f e s s o ra  e 

Presidente da Comissão do PJE 

da OAB/MG, Dra. Gláucia 

Campolina. A realização é da 

16ª Subseção da OAB/MG, 

juntamente com a Comissão do 

PJE da OAB/MG e a ESA-

OAB/MG (Escola Superior de 

Advocacia da OAB/MG).

O curso foi uma oportunidade para que 

os advogados inscritos se atualizassem e 

conhecessem as novas ferramentas 

oferecidas pela atual versão do PJE e JPE e 

também um pouco sobre provas digitais. A 

16ª Subseção da OAB/MG agradeceu à 

O Clube UNIFOR-MG recebeu, no 

domingo, 9 de outubro, o Espaço de Lazer, 

projeto itinerante do Sesc em Minas. A 

iniciativa acontece na semana que 

comemora o Dia das Crianças. É uma 

realização do Sesc Minas em parceria com 

o Centro Universitário de Formiga e a 

Prefeitura Municipal de Formiga.

A programação contou com cama 

elástica, pintura facial, espaço kids, 

oficinas criativas, intervenções recreativas 

O UNIFOR-MG 

divulga o Aditivo 

ao Edital 20/2022 

que retifica a data 

de submissão de 

t rabalhos  para 

18/10/2022 e altera o cronograma 

da XVIII Mostra de Integrada de 

Pesquisa e Extensão. Confira no site 

www.uniformg.edu.br. 

de palco, balões infláveis e jogos de mesa, 

entre outras atividades para as crianças e 

suas famílias.

O Secretário de Desenvolvimento 

Humano, Anuar Teodoro, agradece à 

equipe do SESC-MG, ao UNIFOR-MG pela 

disponibilização do Clube UNIFOR-MG, à 

equipe do Cultura para Todos que ofertou 

as atividades de pintura, futebol, dança, 

música e teatro, além da apresentação de 

jiu-jítsu e Karatê, e aos coordenadores dos 

CRAS e CREAS pelo auxílio para o 

atendimento de aproximadamente 600 

pessoas que prestigiaram o evento.

UNIFOR-MG É PARCEIRO EM EVENTO EM
COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS

Dra. Gláucia Campolina por compartilhar 

seu vasto conhecimento, à ESA-MG pela 

organização do curso e ao UNIFOR-MG 

por ceder o espaço para realização das 

ações.

CENTRO UNIVERSITÁRIO
RECEBE CURSO PRÁTICO
PRESENCIAL DO PJE E JPE

PUBLICADO ADITIVO
AO REGULAMENTO DO

CONCURSO DE FOTOS DO
CAMPUS DO UNIFOR-MG

MIPE: ADITIVO AO EDITAL
20/2022 RETIFICA A DATA

DE  SUBMISSÃO DE
TRABALHOS PARA

DIA 18 DE OUTUBRO
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A acadêmica do 6º período de 

Direito Luciana Fraga estreou na 

literatura com o livro “À Flor da Pele”, 

pela Selo Editorial Starlig, de Belo 

Horizonte. Ela sempre teve muita 

afinidade com a leitura e com a escrita. 

Na adolescência, conheceu as obras de 

Fernando Pessoa e Pablo Neruda.

A partir de então, a poesia esteve 

presente em seus momentos de lazer, 

seja por meio da leitura ou arriscando 

os próprios versos. Quando era criança 

e perguntavam sobre o futuro, respon-

dia convicta que queria ser escritora.

“Então eu posso dizer que é, 

realmente, um objetivo que eu tinha 

desde a infância”, comentou.

Conforme foi crescendo, a escrita 

tornou-se sua ferramenta de trabalho. 

Atua como Redatora do Jornal Tribuna e 

participa do Coletivo Poesia de Rua. 

Havia deixado os poemas um pouco de 

lado e, no ano passado, decidiu se 

dedicar mais a essa arte novamente.

“Passei a par ticipar de lives, 

12 DE OUTUBRO

Engenheiro Agrônomo
O UNIFOR-MG PARABENIZA ESTUDANTES

E PROFISSIONAIS DA ÁREA PELA DATA

exposições e coletivos, além de tirar 

diversos textos que estavam, literalmen-

te, na gaveta, e prepará-los para 

publicá-los em livro. Quando eu conheci 

essa editora, vi que eles tratavam a 

produção de uma obra como um 

processo artístico. Então eu percebi que 

era a oportunidade certa”.

Prefácio

De acordo com a Vereadora Joice 

Alvarenga, é um livro dividido em cinco 

partes que buscam despertar o leitor 

para reflexões, aliando um universo de 

sensações à tentativa de racionalizar e 

enxergar com maior clareza certos 

aspectos de nosso íntimo.

“A proposta é a importância da 

arte para o exercício do autoconheci-

mento”.

A obra “À Flor da Pele” tem 64 

páginas e pode ser adquirida no link: 

https://contate.me/reservarseuexempl

ar 

DISCENTE DE DIREITO
LANÇA LIVRO DE POESIA

O Centro Universitário de Formiga 

promoverá, no dia 10 de novembro, o 

lançamento da Revista do curso de Direito e 

do Livro Coletivo da graduação. A obra 

Direito, Justiça e Atualidades: Estudos em 

comemoração do recebimento do selo 

“OAB Recomenda” foi coordenada pela 

Profa. Ma. Ana Flávia Paulinelli Rodrigues 

Nunes e pelo Prof. Dr. Fábio Antunes 

Gonçalves.  

Na oportunidade, haverá uma palestra 

com o Desembargador Nelson Missias de 

Morais. O evento ocorrerá, a partir das 

20:00 horas, no Salão Prof. Walmor de 

Borba. Ele será transmitido para o Salão 

Nobre Eunézimo Lima.

Com a iniciativa, pretende-se a divulga-

ção e o fomento da Revista do curso de 

Direito do UNIFOR-MG e do livro coletivo 

dos docentes e discentes de Direito do 

UNIFOR-MG – edição de 2022, especial-

mente, no que se toca a promoção e 

apresentação dos estudos publicados em 

tais obras.

UNIFOR-MG PROMOVERÁ
 LANÇAMENTO DO
LIVRO E DA REVISTA

DO CURSO DE DIREITO
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Dez educadores que se destacaram na 

promoção de políticas, programas e 

projetos relevantes para a educação de 

crianças, jovens e adultos no município de 

Formiga foram homenageados pela 

Câmara Municipal com a “Comenda 

Educador Paulo Freire”.

A Profa. Débora Mariano de Andrade 

Taveira Bessas, que leciona no UNIFOR-

MG, recebeu a distinção, que é outorgada 

anualmente para celebrar o “Dia do 

Professor”, comemorado em 15 de 

outubro. Para a docente, vivenciar esse 

momento foi algo muito especial e gratifi-

cante.

Conra o seu depoimento: 

“Nasci e cresci em uma família de 

professoras e aprendi desde cedo a 

valorizar essa profissão que me enche de 

orgulho, sobretudo pela área que escolhi 

13 DE OUTUBRO

Dia do Fisioterapeuta
O UNIFOR-MG PARABENIZA ESTUDANTES

E PROFISSIONAIS DA ÁREA PELA DATA

atuar, ou melhor, que me escolheu: A 

EDUCAÇÃO ESPECIAL. Há 18 anos, 

trabalho por ela no CEMAP e no UNIFOR-

MG e tenho muita satisfação em constatar 

que hoje, FORMIGA tornou-se referência 

no atendimento educacional especializado 

e isso só foi possível porque aqui não vemos 

a INCLUSÃO como um apêndice da 

EDUCAÇÃO. E assim precisamos continuar 

porque ainda há muitas barreiras a serem 

transpostas nessa área. É necessário que 

todos nós vivenciemos a ALTERIDADE, e 

sejamos capazes de reconhecer e respeitar 

as diferenças. Como diz o próprio PAULO 

FREIRE a 'Inclusão acontece quando se 

aprende com as Diferenças e não com as 

Igualdades'.”

Conra os homenageados:

* Alessandra Aparecida de Moraes 

Cunha – Cid Corrêa Mesquita – Cid Corrêa

* Débora Mariano de Andrade Taveira 

Bessas – Flávio Martins da Silva – Flávio 

Martins

* Zulmira Alves Faria Neta – Flávio 

Santos do Couto – Flávio Couto

* Paulo Afonso Teixeira – Joice 

Alvarenga Borges Carvalho – Joice 

Alvarenga

* Geralda Fátima de Menezes – José 

Geraldo da Cunha – Cabo Cunha

* Maria Vitória Corrêa – Juarez Eufrásio 

de Carvalho – Juarez Carvalho

* Liliane Jorgina da Cunha – Luciano 

Márcio de Oliveira – Luciano do Gás

* Lilian Mística de Souza – Luiz Carlos 

Estevão – Luiz Carlos Tocão

* Luís Henrique Silva Soares – Marcelo 

Fernandes de Oliveira – Marcelo Fernandes

* Ana Lúcia de Castro – Osânia Iraci da 

Silva – Osânia Silva

PROFESSORA DO UNIFOR-MG RECEBE
“COMENDA EDUCADOR PAULO FREIRE”

DIVULGADO EDITAL DO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O UNIFOR-MG divulga o edital PIBIC/CNPq/FAPEMIG/UNIFOR-MG 2022/2023 – Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica. As inscrições para apresentação de propostas para financiamento de projetos de pesquisa científica e 

tecnológica estarão abertas no período entre 18 de outubro e 7 de novembro. Confira o edital no site www.uniformg.edu.br. 
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A administração Municipal, através do 

Serviço de Inspeção Municipal (SIM), em 

parceira com o curso de Medicina 

Veterinária do UNIFOR-MG e o Sebrae 

Minas, realizou, nos dias 18 e 19 de 

outubro, o Curso “Rotulagem de Produtos 

de Origem Animal: Entendendo na 

Prática”.

O evento foi oferecido gratuitamente e 

contou com 70 par ticipantes entre 

produtores rurais, responsáveis técnicos de 

agroindústrias da região, agentes da 

inspeção e fiscalização de produtos de 

origem animal e discentes do curso de 

Medicina Veterinária.

No dia 18, o curso foi ministrado pelas 

servidoras do SIM, a médica veterinária 

Ana Flávia de Oliveira e Giovanna de 

Guimarães Medeiros, que apresentaram 

as principais atualizações, as novas 

legislações acerca da rotulagem e os 

principais erros encontrados nas embala-

gens disponíveis no mercado de Formiga e 

região. Os participantes receberam um 

material de suporte e tiveram a oportunida-

de de iniciar a montagem de um rótulo, 

sendo os mesmos avaliados quanto à sua 

adequação ou não às legislações vigentes.

O coordenador do curso de Medicina 

Veterinária, Leonardo Borges, pontuou que 

15 DE OUTUBRO

Dia do Professor
O UNIFOR-MG PARABENIZA ESTUDANTES

E PROFISSIONAIS DA ÁREA PELA DATA

as atividades envolvendo discentes e 

profissionais permitem aos alunos visuali-

zarem diferentes áreas do mercado de 

trabalho da medicina veterinária, além de 

aproximarem os estudantes da prática 

profissional.

No dia 19, a engenheira de alimentos e 

consultora Larissa Kalks abordou sobre as 

atualizações das legislações que passaram 

a vigorar em 2022 e sobre a importante 

demanda que o mercado trará para os 

profissionais da área. Após a explanação, 

foi realizada uma atividade prática onde os 

participantes receberam diversos rótulos 

para que pudessem identificar quais seriam 

as atualizações necessárias diante do 

exposto na parte teórica do curso e tiveram 

um momento para elaboração do relatório 

que foi conferido e retificado com todos os 

grupos participantes.

De acordo com Larissa, “esse tipo de 

experiência é muito proveitoso, pois não só 

ensina aos alunos sobre esse amplo 

mercado de trabalho como também mostra 

aos produtores e responsáveis técnicos as 

importantes demandas legislativas que 

serão mandatórias no que diz respeito ao 

universo da rotulagem de alimentos.”

Fonte: Prefeitura de Formiga

REALIZADO O CURSO SOBRE
NOVAS REGRAS DE ROTULAGEM

O Centro Universitário de Formiga 

promoveu, na sexta-feira, 21 de outubro, mais 

uma etapa do Ciclo de Palestras: Temas 

Transversais. O evento aconteceu de forma on-

line.

O Palestrante Prof. Me. Ricardo Augusto de 

Bessas abordou o tema “Violência e Políticas 

Públicas: Segurança, Defesa”. Diversos alunos 

e professores participaram da atividade.

TEMA “VIOLÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS:
SEGURANÇA, DEFESA” É ABORDADO EM PALESTRA
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A tutora do EAD do UNIFOR-MG, 

Juliana Costa Khouri, foi aprovada em 

processo seletivo realizado no mês de 

setembro para cursar Mestrado no Centro 

Universitário Vale do Rio Verde – Unincor, 

na cidade de Três Corações, Minas Gerais. 

O Programa é voltado para Gestão, 

Planejamento e Ensino. A área de concen-

tração possibilita aos professores e 

gestores educacionais práticas de planeja-

mento e ações eficazes na gestão educaci-

onal, educação básica e suas tecnologias, 

relacionadas ao ensino e a construção de 

um saber docente organizado em situações 

de vivência escolar.

Juliana Costa Khouri é tutora do EAD no 

Centro Universitário de Formiga desde 

2021, após aprovação em processo 

seletivo. É também integrante da equipe 

multidisciplinar do Núcleo EAD. “O 

UNIFOR-MG tem altas expectativas da sua 

equipe de profissionais, o que já pude 

observar como aluna da FUOM e como 

funcionária, desde a experiência profissio-

nal anterior. Assim, para integrar esse 

quadro, sinto-me cada vez mais empenha-

da a me desenvolver. Para isso, o UNIFOR-

MG ofereceu todo incentivo e apoio para 

ingressar nesta jornada de conhecimentos e 

me dedicar ao curso”.

Toda sua formação escolar foi na 

Fundação Educacional de Formiga 

(FUOM), sendo aluna do Corujinha e do 

Co lég io  UNIFOR (an t igo  Co lég io 

Aplicação). Tem as seguintes graduações: 

Jornalismo (Pontif ícia Universidade 

Católica de Minas Gerais / 2005), Filosofia 

– Licenciatura (Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ) / 2020) e Ciências 

Sociais – Licenciatura (Universidade de 

Franca / 2022). Conta com as Pós-

graduações: Tutoria em EAD e Docência do 

Ensino Superior – Universidade Candido 

Mendes / 2018), Gestão Pública Municipal 

– UFSJ / 2016) Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS (Universidade Cidade de São Paulo 

/ 2012). Entre suas experiências profissio-

nais, atuou, de 2009 a 2012, como auxiliar 

de  redação no  Depar tamen to  de 

Comunicação do UNIFOR-MG.

“Tenho grandes expectativas para minha 

capacitação acadêmica e ampliação de 

conhecimentos. Sempre gostei muito de 

estudar, incentivada pelos excelentes 

professores que tive durante toda minha 

formação e pelo apoio da minha família”.

Aperfeiçoamento

De acordo com o gestor de Ensino a 

Distância, Prof. Me. Isaac D'Leon de 

Almeida, a capacitação da tutora agregará 

em qualificação para o Núcleo EAD da 

instituição, que já conta com equipe de 

profissionais especializados.

No dia 8 de outubro, a 16ª Subseção 

da OAB/MG, através da CAA/MG e 

da Comissão de Proteção e Defesa do 

D i r e i t o  A n i m a l ,  r e a l i z o u  u m a 

Cãominhada na Praça São Vicente 

TUTORA DO EAD É APROVADA
PARA CURSAR MESTRADO

UNIFOR-MG É PARCEIRO EM CÃOMINHADA
Férrer, em Comemoração ao Dia Mundial 

dos Animais. O evento contou com o apoio 

do UNIFOR-MG, através do Curso de 

Medicina Veterinária, e da Casa Souza.

As inscrições foram feitas através de 

doações de ração para cães e gatos, 

repassadas para as entidades APAF E 

ANJOSGAAR. Colaboradores do 

Centro Universitário promoveram ainda 

a vacinação de cães contra raiva.
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O Centro Universitário de Formiga 

realizará, no dia 22 de novembro, o 

Encontro com Egressos 2022. O evento 

ocorrerá de forma on-line pelo TEAMS. 

Haverá duas palestras.

A  p r ime i ra  “O  Impac t o  da 

Tecnologia nas Profissões” será 

ministrada pelo Prof. Me. Cézar 

Augusto Figueiredo, das 19:30 às 

20:10 horas. O profissional atuou na 

Instituição como coordenador adjunto 

do curso de Arquitetura e Urbanismo.

O engenheiro civil Tiago da Silva 

Vieira apresentará, das 20:15 às 

2 1 : 0 0  h o r a s ,  o  c o n t e ú d o  “ A 

Impor tância da Graduação na 

Trajetória Profissional”.

A programação conta ainda com 

sorteio dos seguintes prêmios: bicicle-

tas, Alexa, fone sem fio. As inscrições 

são gratuitas e podem ser feitas no site 

www.uniformg.edu.br .

19 DE OUTUBRO
Dia do Profissional

de Informática

O UNIFOR-MG PARABENIZA ESTUDANTES
E PROFISSIONAIS DA ÁREA PELA DATA

DIVULGADA A
PROGRAMAÇÃO
DO ENCONTRO
COM EGRESSOS

2022

O UNIFOR-MG lança a Avaliação 

Institucional 2022 do segundo semestre. Ela 

tem como slogan “Para crescer”. Nesse 

período, ela envolve alunos do ensino pre-

sencial e do EAD, técnico-administrativos e 

professores. O período de participação é de 

25 de outubro a 10 de novembro. 

A campanha tem como objetivo obter 

informações que subsidiem o trabalho 

administrativo e pedagógico dos diversos 

setores do Centro Universitário de Formiga. 

A atividade é desenvolvida pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). O processo 

visa tornar a Instituição cada dia mais forte e 

reafirmar o seu compromisso em oferecer 

uma educação de qualidade com as 

melhores condições possíveis. A partir do 

resultado das pesquisas feitas nos últimos 

anos, muitas melhorias foram implementa-

das no UNIFOR-MG.

O questionário estará disponível para o 

acadêmico no Portal do Aluno, para o 

técnico-administrativo no Por tal do 

Colaborador e para os professores no Portal 

do Professor.

É imprescindível a participação de todos.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL SERÁ
ENTRE OS DIAS 25/10 E 10/11

A Reitoria do Centro Universitário de 

Formiga estabeleceu reajuste zero nas 

mensalidades de 2023. Além disso, foram 

determinadas condições especiais para a 

matrícula dos calouros, com desconto de 

CURSOS PRESENCIAIS: UNIFOR-MG ESTABELECE
REAJUSTE ZERO NAS MENSALIDADES PARA 2023 E

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA MATRÍCULA DE CALOUROS

40% até 31 de outubro e pagamento em até 

três vezes no cartão de crédito ou em até 

duas vezes no boleto. Confira a Resolução 

19 no site www.uniformg.edu.br.
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O Centro Universitário de Formiga 

realizará, nos dias 8 e 9 de novembro, a 

XVIII Mostra Integrada de Pesquisa e 

Extensão (MIPE). Trata-se de uma promo-

ção do UNIFOR-MG, por meio da Diretoria 

Geral de Ensino (DGE), em conjunto com a 

Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação (CEPEP).

Na terça-feira, haverá uma mesa-

redonda sobre “Os Desafios da Ciência no 

Pós-Pandemia” pelo  canal do UNIFOR-MG

no Youtube, com os seguintes convidados:

* Dr. Luís Roberto Batista – Graduado 

em Química Licenciatura Plena pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul (1997), mestrado em Ciências dos 

Alimentos pela Universidade Federal de 

Lavras (2000), doutorado em Ciências dos 

Alimentos pela Universidade Federal de 

Lavras (2005) e pós-doutorado pelo RIKILT 

(Institute of Food Safety – Wageningen 

Univers i t y/Holanda) .  É  pro fessor 

Associado I da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA).

* Dr. Michael Silveira Thebaldi – 

Graduado em Engenharia Agrícola pela 

Universidade Estadual de Goiás. Mestre 

em Recursos Hídricos em Sistemas 

Agrícolas pela Universidade Federal de 

Lavras. Doutor em Recursos Hídricos em 

Sistemas Agrícolas pela Universidade 

Federal de Lavras com período sanduíche 

na University of California at Davis (EUA). É 

p r o f e s s o r  A d j u n t o  e  C h e f e  d o 

Departamento de Recursos Hídricos da 

Universidade Federal de Lavras.

* Dr. Felipe Assis – Bacharel em Biologia, 

Mestre e PhD em Microbiologia. Possui 

experiência de 3 anos como pesquisador 

no Food and Drugs administration (FDA) 

nas áreas de Virologia e Biotecnologia. 

Atualmente, é Pós-Doutorando no National 

Institute of Health (NIH), com estudos em 

imunologia no contexto de doenças 

infecciosas.

* Dr. Heslley Machado Silva – Pós-doutor 

em Educação e Ciência pela Universidade 

do Minho, Portugal (2016). Doutor em 

Educação na Universidade Federal de 

Minas Gerais (2015), programa Latino-

americano e linha de pesquisa Educação e 

Ciência. Possui mestrado em Educação pela 

Universidade Federal de Minas Gerais 

( 2 0 0 0 ) ,  c o m  e s p e c i a l i z a ç ã o  e m 

Biotecnologia pela Universidade Federal de 

Lavras e especialização em Biologia Celular 

e Molecular pela Universidade Federal de 

Ouro Preto. É professor Titular I e pesquisa-

dor do Centro Universitário de Formiga 

(UNIFOR-MG). Também é professor na 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG) – Unidade Ibirité, Minas Gerais. 

Tem experiência na área de Biologia Geral, 

com ênfase em Embriologia, Genética, 

Evolução, Zoologia e coordenação de 

cursos de Ciências Biológicas. Experiência 

na área da Educação, Ensino de Ciências e 

de Biologia. Tem coordenado vários 

projetos de pesquisa no campo da educa-

ção, ensino de evolução e saúde. Atua 

como pesquisador do UNIFOR-MG, nas 

áreas de saúde, educação e evolução. 

Coeditor da revista multidisciplinar 

Conexão Ciência. Avaliador do MEC.

Apresentações

No segundo dia, haverá as apresenta-

ções presenciais. O cronograma e o 

template serão divulgados a partir do dia 3 

de novembro.

MIPE TERÁ MESA-REDONDA SOBRE OS
DESAFIOS DA CIÊNCIA NO PÓS-PANDEMIA

O Centro Universitário de Formiga 

divulga o Boletim do Índice de Preços ao 

Consumidor de Formiga (IPC-FGA) 

referente ao mês de setembro de 2022. 

O documento é resultado de um projeto 

de Iniciação Científica, implantado em 

agosto de 2022, que visa mensurar e 

divulgar, sempre entre os dias 19 e 21 de 

cada mês, a variação dos preços na 

cidade.

São coletados, entre os dias 5 e 15 de 

cada mês, os preços médios de 209 itens, 

divididos em 9 grupos, nos 4 estabeleci-

mentos de maior relevância econômica da 

cidade. O IPC-FGA é obtido a partir das 

fórmulas empregadas pelo IBGE no cálculo 

do IPCA, sendo os fatores de impacto 

(pesos) de cada item adaptados a partir de 

Belo Horizonte, Minas Gerais.

O projeto de Iniciação Científica é 

DIVULGADO O BOLETIM DO ÍNDICE DE PREÇOS AO
CONSUMIDOR DE FORMIGA REFERENTE A SETEMBRO DE 2022

desenvolvido por Laís Milene Gomes 

Ribeiro, primeira aluna do curso de 

Administração EAD a ser bolsista do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), por 

meio do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC). A 

pesquisa é orientada pela Profa. Dra. 

Jussara Maria Silva Rodrigues Oliveira.

Acesse o Boletim no site www.uniform-

g.edu.br.

https://www.youtube.com/user/UNIFORMACAO1
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O Centro Universitário de Formiga realizará, 

no dia 11 de novembro, a palestra “O Conceito 

da Fazenda Compacta”. A atividade será a 

partir das 19:00 horas no  Canal do UNIFOR-

MG no Youtube. O evento terá a participação do 

engenheiro agrônomo Bráulio Cesar de 

Carvalho Dornelas. O profissional é CEO 

Fundador da Pasture Consultoria e tem pós-

A Adminis tração Municipal,  em 

parceria com o Movimento TEIA, realizou 

na noite de quinta-feira, 27 de outubro, no 

Centro de Evento Acif/CDL, o “E Se? 

Innovation Day”. O evento contou com a 

presença do prefeito Eugênio Vilela e teve 

como principal palestrante o mentor do 

Reality Batalha de Startups, Marcos Batista. 

Dentro da programação foi realizado o 

lançamento do “CITFOR Challange”.

De acordo com Millena Ribeiro, 

s e c r e t á r i a  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  e 

Desenvolvimento Econômico, o que está se 

criando em Formiga é um movimento forte, 

em forma de um ecossistema de inovação, 

tornando a cidade pioneira nesse tipo de 

movimento na região.  O CITFOR, como 

uma Incubadora de Empresas Municipal, é 

prova disso.

Já Natália Medeiros, diretora de 

Desenvolvimento Econômico, ressalta que o 

evento “E Se? Innovation Day” demonstrou 

que Formiga tem condições de continuar 

trilhando o caminho de sucesso na área da 

inovação que agora se inicia, tornando-se 

referência como um ecossistema que tem o 

Poder Público como protagonista.

Quem é Marcos Batista?

Designer, palestrante, professor e um 

mensageiro da inovação. Apresentador do 

programa “INOVA360” na “Record 

News”, quadro “Design da Emoção” e 

colunista da Revista “Empreenda”.

É graduado em Design com pós-

graduação em Economia Criativa e 

Cidades Criativas pela FGV e Engenharia 

de Produto na USJT, possui mais de 30 anos 

de experiência no desenvolvimento de 

produtos e serviços. Atuou como gestor em 

design para a América Latina na Bosch and 

Siemens Home Appliances.

Frequentemente convidado para 

palestras, congressos, exposições e 

importantes eventos do setor, recebeu 

diversos prêmios de design nacionais e 

internacionais.

'CITFOR Challange'

O “CITFOR Challange”, que será 

EVENTO “E SE? INNOVATION DAY” FOI UM SUCESSO

realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no 

UNIFOR-MG, tem o objetivo de solucionar 

demandas da sociedade por meio de um 

desafio de inovação que irá premiar os 

vencedores em valores que somam 

R$6.000,00. Detalhes deste desafio serão 

apresentados durante o “E se? Innovation 

Day”.

 

Fonte: Prefeitura de Formiga

graduação em Gestão do Agronegócio pela 

Faculdade Rehagro.

A iniciativa é direcionada a alunos e profissio-

nais de Engenharia Agronômica e Medicina 

Veterinária. O objetivo é apresentar aos 

acadêmicos um modelo de operação pecuária 

no qual é possível em uma área ”pequena” ter 

uma rentabilidade altamente competitiva.

UNIFOR-MG PROMOVERÁ A PALESTRA
“O CONCEITO DA FAZENDA COMPACTA”
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O Centro Universitário de Formiga, a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a 

Superintendência Regional de Saúde (SRS) 

realizam, no dia 9 de novembro, o evento 

“Diagnóstico e Tratamento da Doença de 

Chagas”.  As atividades ocorrem no Salão 

Nobre “Eunézimo Lima” e têm como 

público-alvo acadêmicos do 10º período 

do curso de Enfermagem e profissionais de 

saúde da microrregional de Formiga. As 

atividades começarão às 13:30 horas.

A iniciativa é da Profa. Ma. Polliana 

Lúcio Lacerda Pinheiro, coordenadora da 

Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde. O objetivo é oferecer 

aos participantes capacitação técnica e 

vivências no campo da prática em saúde, 

fatores fundamentais para a formação 

profissional, além de gerar conhecimento. 

A programação conta com palestras 

ministradas por profissionais renomados e 

discussão de casos.

Programação:

13:30 horas – boas-vindas

13:40 horas – Contexto Epidemiológico 

– Nayara Dornellas (Referência Técnica da 

Superintendência Regional de Saúde)

14:00h às 15:00 horas – Diagnóstico e 

Tratamento da Doença de Chagas Crônica 

(Dr. Israel Molina, médico infectologista da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/MG)

15:00h às 16:00 horas – perguntas e 

discussão de casos

16:00h às 16:30 horas – café

UNIFOR-MG RECEBERÁ EVENTO SOBRE DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS

O Centro Universitário de Formiga 

realizou, na sexta-feira, 28 de 

outubro, a transmissão “Sociodiversi-

dade: Multiculturalismo, Tolerância, 

Inclusão/Exclusão, Relações de 

Gênero”. A atividade aconteceu de 

forma on-line e foi ministrada pela 

Profa. Ma. Nélida Reis Caseca 

Machado.

Diversos alunos e professores 

participaram do evento. Ele fez parte 

do  c i c lo  de  pa le s t ras  Temas 

Transversais.

O Centro Universitário de Formiga foi 

parceiro de um evento promovido em 

Itapecerica em comemoração ao Dia do 

Idoso. A iniciativa foi da Secretaria de 

Ação Social. Os trabalhos ocorreram, no 

dia 07 de outubro, na Praça Dom José 

Medeiros Leite, Praça do Coreto.

Foram oferecidos os seguintes serviços: 

Enfermagem (aferição da pressão arterial, 

aval iação da g l icemia capi lar )  e 

Fisioterapia (aferição de pressão arterial, 

técnicas de relaxamento e alongamento 

muscu la r,  o r i en tações  e rgonômi-

cas/posturais e de saúde).

UNIFOR-MG
PROMOVE
PALESTRA

SOBRE TEMAS
TRANSVERSAIS

UNIFOR-MG É PARCEIRO EM EVENTO EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO
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