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Dezessete cursos do Centro Universitário 

de Formiga receberam o selo de estrelas do 

Guia da Faculdade 2022. Ao todo, foram 

57 estrelas. O resultado reafirma a 

qualidade do ensino, a infraestrutura de 

ponta, o corpo docente qualificado e todo o 

potencial do UNIFOR-MG.

O Guia da Faculdade é fruto da parceria 

entre a Quero Educação e o jornal O Estado 

de S. Paulo. A avaliação está em seu quarto 

ano. O projeto utiliza uma metodologia 

conhecida como “avaliação por pares” 

para analisar a qualidade de mais de 

dezessete mil cursos superiores em todo o 

Brasil. Nesse processo, a equipe do Guia 

atua como um instituto de pesquisa, 

colhendo a opinião de milhares de 

professores que atuam no Ensino Superior.

Em 2022, mais de dez mil coordenado-

res e professores do Ensino Superior se 

cadastraram voluntariamente para atuar 

como avaliadores do Guia da Faculdade. 

Esses docentes são acionados para dar 

notas aos cursos das suas áreas de 

formação e de instituições prioritariamente 

localizadas na mesma região do país na 

qual atuam. São avaliados: qualidade do 

corpo docente, qualidade do projeto 

pedagógico e qualidade da infraestrutura.

UNIFOR-MG CONQUISTA 57 ESTRELAS
NO GUIA DA FACULDADE 2022

Administração (Bacharelado) – 3 Estrelas

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) – 3 Estrelas

Biomedicina (Bacharelado) – 3 Estrelas

Ciência da Computação (Bacharelado) – 3 Estrelas

Ciências Contábeis (Bacharelado) – 3 Estrelas

Direito (Bacharelado) – 3 Estrelas

Educação Física (Bacharelado) – 4 Estrelas

Educação Física (Licenciatura) – 4 Estrelas

Enfermagem (Bacharelado) – 3 Estrelas

LISTA DOS CURSOS ESTRELADOS DO UNIFOR-MG

Engenharia Agronômica (Bacharelado) – 3 Estrelas

Engenharia Civil (Bacharelado) – 3 Estrelas

Engenharia Química (Bacharelado) – 3 Estrelas

Estética (Bacharelado) – 4 Estrelas

Fisioterapia (Bacharelado) – 4 Estrelas

Marketing (Tecnológico) – 5 Estrelas

Medicina Veterinária (Bacharelado) – 3 Estrelas

Pedagogia (Licenciatura) – 3 Estrelas
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A Semana de Informática (SEMINFO) 

2022 ocorreu, nos dias 18 e 19 de outubro, 

na Sala de Multimeios.  O evento contou 

com palestras ministradas por egressos, 

além de mesas-redondas. As ações 

promoveram a interatividade entre os 

discentes e os egressos. Nos dois últimos 

anos, as atividades aconteceram de forma 

remota.

O coordenador da graduação Prof. Me. 

Márcio Lopes Júnior contou que, neste ano, 

cada palestrante teve a liberdade de propor 

o tema abordado. Falou também da 

importância da participação dos egressos 

para a autoestima dos acadêmicos. “É 

gratificante ver o sucesso de um profissional 

que passou pela Instituição e agora está no 

mercado de trabalho.”

Na te rça- fe i ra ,  par t i c iparam o 

Desenvolvedor Front-End Sênior Túlio 

SEMINFO 2022 PROMOVE
PALESTRAS COM EGRESSOS

Marcos de Sá Santos e o Desenvolvedor 

Fullstack Mateus Felipe Teixeira. O debate 

foi mediado pelo Prof. Me. Willyan Michel 

Ferreira. Na quarta-feira, foram convida-

dos a Programadora de Sistemas de 

Informação Dayane Maria Lopes da Costa e 

o Desenvo lvedor  Java Web Sau lo 

Nascimento Cunha. O mediador foi o Prof. 

Me. Valter Ribeiro Lima Júnior. O Prof. Me. 

Márcio Lopes Júnior encerrou as atividades.

O UNIFOR-MG, nos termos do Edital 29/2022, torna público 

o resultado da seleção de projetos do Programa de Iniciação 

Científica, com encerramento em julho/2023. Confira no site 

www.uniformg.edu.br

RESULTADO DE EDITAL – SELEÇÃO
DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO UNIFOR-MG

http://www.uniformg.edu.br
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O Centro Universitário de Formiga 

informa que estão abertas, até o dia 24 de 

novembro, as inscrições para o Segundo 

Processo Seletivo/2023 Modalidade 

Presencial. Elas podem ser feitas no site 

www.uniformg.edu.br. São oferecidas 

vagas nos seguintes cursos: Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, 

Ciência da Computação, Ciências 

Biológicas (Bacharelado), Ciências 

Contábeis, Design de Interiores (Tecnológi-

co), Direito, Educação Física (ABI), 

Enfermagem, Engenharia Agronômica, 

Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 

Engenharia Química, Estética, Fisioterapia, 

Marketing (Tecnológico) e Medicina 

Veterinária.

Há duas formas de ingresso: prova on-

line, a ser aplicada no dia 27 de novembro, 

e nota do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio). Para a prova on-line, a taxa 

é R$ 30, 00 (trinta reais). Já para a 

modalidade nota do ENEM, a inscrição é 

gratuita. São fornecidos diversos benefícios 

para os alunos, tais como: Programa 

Amigos do Bairro, Projeto Bolsa Social, 

Bolsa Monitoria, Bolsa Licenciatura, Bolsa 

Enfermagem e Bolsa Educação Física.

Os cursos são ministrados no período 

noturno. Na graduação em Medicina 

Veterinária, as aulas ocorrem no turno 

matutino, com atividades práticas no turno 

vespertino. De acordo com itens 6.2 e 6. 3 

do Edital do Segundo Processo Seletivo 

2023 – Modalidade Presencial, em alguns 

cursos/períodos: aulas presenciais em 3 ou 

4 dias na semana. Saiba mais no Edital do 

Vestibular, disponível no site www.uniform-

g.edu.br.

Mais informações sobre o Vestibular pelo 

0800 283 0494 ou (37) 3329-1400 

(whatsapp).

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O SEGUNDO
VESTIBULAR UNIFOR-MG 2023

A Folha de São Paulo noticiou, nesta quinta-feira, 17 de novembro, o 

Projeto da Fazenda do UNIFOR-MG de reabilitação de galos resgatados de 

rinhas. O jornal traz o histórico do projeto que teve início em 2019 e é 

considerado bem-sucedido pela Instituição. O trabalho é desenvolvido em 

parceria com o Ministério Público de Minas Gerais.

Acesse o link da matéria no site www.uniformg.edu.br.

PROJETO DA FAZENDA
LABORATÓRIO DO

UNIFOR-MG É DESTAQUE
NA FOLHA DE SÃO PAULO

http://www.uniformg.edu.br
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O Prof. Dr. Heslley Machado Silva 

ministrou duas palestras em escolas da 

cidade de Piumhi. As atividades ocorreram 

no dia 25 de outubro na Escola Estadual 

Professor Francisco de Paula Rebelo Horta e 

na Escola Estadual Professor João Menezes. 

O docente abordou a necessidade da 

continuidade dos estudos e apontou 

caminhos de pesquisa para turmas do 3º 

Ano do Ensino Médio.

Apresentou para um grande número de 

discentes exemplos de profissionais que 

vivenciaram dificuldades diversas, quando 

foram alunos, conseguiram superar 

obstáculos e ocupam posição de destaque 

em várias partes do mundo. O professor 

exibiu vídeos, com mensagens de incentivo 

desses profissionais, para os estudantes que 

estão decidindo seu futuro no final do 

Ensino Médio.

O Prof. Dr. Heslley Machado Silva disse 

PROFESSOR DO UNIFOR-MG
MINISTRA PALESTRAS EM

ESCOLAS DE PIUMHI
que se encantou com a atenção que os 

participantes deram, devido aos questiona-

mentos, inclusive com perguntas e pedidos 

de contato depois da palestra, demonstran-

do que o objetivo da iniciativa foi alcança-

do, com o interesse pela continuidade nos 

estudos e pela pesquisa.

“Eu e o UNIFOR-MG agradecemos às 

coordenadoras Ana Maria e Liége, que 

propiciaram esse encontro rico entre a 

Universidade e a comunidade escolar do 

Ensino Médio das escolas estaduais de 

Piumhi, cumprindo assim o papel social do 

Centro Universitário de Formiga.”

O docente contou que pretende continuar 

com esse trabalho e espera que muitos 

alunos do Ensino Médio, que estejam 

desanimados e sem perspectiva, mudem 

essa expectativa e sejam bem-sucedidos nas 

suas escolhas.

A Semana do Livro e da Biblioteca 

foi comemorada no UNIFOR-MG com 

um Varal de Poesias na Biblioteca 

Ângela Vaz Leão, no período de 24 a 

28 de outubro. A atividade teve os 

seguintes objetivos: estimular o hábito 

da leitura, proporcionar momentos de 

reflexão e relaxamento.

O projeto recebeu contribuições do 

Prof. Dr. Alex Magalhães Almeida e da 

aluna do 6º período do curso de Direito 

Luciana de Melo Fraga. Poemas de 

diversos autores brasileiros também 

enriqueceram o Varal de Poesias.

Segundo a coordenadora da 

Biblioteca Virginia Vaz, o evento 

alcançou seus objetivos ao propiciar 

uma pequena pausa na rotina corrida 

dos alunos e professores para ler um 

poema na biblioteca. “Pausas são 

essenciais para reequilibrar as tensões 

do dia a dia, melhorar nossa produtivi-

dade e nosso bem-estar e, por isso 

mesmo, devem estar presentes em 

nossa rotina.”

Além de livros de poemas, a 

Biblioteca oferece à comunidade 

acadêmica, para empréstimo, nas 

seções de literatura brasileira e 

estrangeira, um rico acervo de obras, 

leituras que podem oferecer momentos 

de lazer e relaxamento em casa.

UNIFOR-MG
COMEMORA
SEMANA DO
LIVRO E DA
BIBLIOTECA
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Cerca de 3 mil jovens participaram do 

Dia Nacional da Juventude 2022 em Lagoa 

da Prata. Este ano o tema é “E o verbo se fez 

carne”. O evento ocorreu, no dia 6 de 

novembro, das 8:30 às 17:00 horas, na 

Praça de Eventos.

O Centro Universitário de Formiga 

apoiou a iniciativa e levou para sorteio 

bicicleta, violão, fone sem fio e alexa.

Houve animação,  Santa Missa, 

momento Mariano, show com o Ministério 

Colo de Deus, adoração, entre outras 

atividades. Durante a programação 

também foi anunciado o DNJ 2023. Ele 

será em Dores do Indaiá, que fica na 

forania de Abaeté.

UNIFOR-MG É PARCEIRO DO DNJ 2022 EM LAGOA DA PRATA

20 DE NOVEMBRO

Dia do Biomédico
O UNIFOR-MG PARABENIZA ESTUDANTES

E PROFISSIONAIS DA ÁREA PELA DATA
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O UNIFOR-MG realizou, nos dias 19 e 

20 de outubro, o X Encontro Acadêmico de 

Fisioterapia (ENAFISIO). O evento deste 

ano teve como tema central a área 

Neurofuncional e contou com palestras 

ministradas por egressos e profissionais de 

destaque. As ações foram promovidas na 

quarta-feira no Salão Nobre “Eunézimo 

Lima” e na quinta-feira no Salão “Prof. 

Walmor de Borba”. Nos dois últimos anos, 

as atividades ocorreram de forma on-line.

De acordo com o coordenador do curso 

Prof. Me. Wellerson Costa Faria, a iniciativa 

buscou aperfeiçoar os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, absorvendo e 

discutindo assuntos atuais e relevantes. Ele 

mencionou a participação maciça dos 

discentes de todos os períodos do curso de 

Fisioterapia na programação.

Explicou que o tema do Encontro foi 

escolhido pelos próprios acadêmicos por 

meio de uma enquete feita pela Comissão 

Organizadora. Ele comentou que a equipe 

é formada por Fernanda Coutinho Oliveira, 

Weslan Alex Souza, Gabriely de Oliveira 

Castilho, Milena Cândida Lopes e Caroline 

Cristina Silva Garcia.

O Reitor Prof. Dr. Marco Antonio de 

Sousa Leão fez a abertura do ENAFISIO. 

Ele destacou que é um evento que já está na 

sua décima edição e significa que é sucesso. 

Falou também sobre a importância da 

participação de egressos como palestrantes. 

Ressaltou que podem transmitir para os 

alunos o conhecimento que adquiriram 

aqui. “O egresso mostra a capacidade da 

Instituição de formar bons profissionais.”

Na primeira noite, foi transmitido um 

vídeo especialmente gravado e enviado pelo 

Presidente do CREFITO-4, Dr. Anderson Luís 

Coelho. Ele parabenizou pela importância 

do Encontro, que está na sua décima edição, 

e cumprimentou a todos os presentes.

A egressa Fisioterapeuta Angélica 

Cristina Sousa Fonseca Romeros ministrou a 

primeira palestra “Paralisia Cerebral”. Em 

seguida, a Fis ioterapeuta Helenise 

Aparecida Pereira Rabelo discutiu sobre 

“Desenvolvimento Neuropsicomotor”.

No segundo dia, foi feita uma homena-

gem à Profa. Mônica Campos Pedrosa, que 

é Supervisora de Estágio em Fisioterapia 

Neurofuncional no UNIFOR-MG. Logo 

após, houve palestras com dois egressos. O 

Fisioterapeuta Cristiano Baltazar de 

Oliveira falou sobre “Trauma Raquimedular 

– TRM”. Já o conteúdo “Reabilitação 

Neurológica na UTI” foi abordado pela 

Fisioterapeuta Adrielle Alves de Oliveira.

X ENAFISIO TEM COMO TEMA
FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL
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Discentes do 6º, 8º e 10º períodos 

participaram, no dia 8 novembro, do 

Fórum de Arquitetura e Urbanismo – 

oficinas para formação complementar. As 

atividades ocorreram nos Laboratórios de 

Informática e na Sala de Desenho. O evento 

foi organizado pelas docentes: Profa. Ma. 

Christiane Pereira Rocha Sousa (coordena-

dora  da graduação) ,  P ro fa .  Ma. 

Alessandra Cláudia Cabanelas da Silva e 

Profa. Ma. Aline Matos Leonel Assis.

Foram realizadas as seguintes oficinas: 

Layout (ministrada pelo acadêmico do 10º 

período Daniel Felype Soares Pereira), 

SketchUp (supervisionada pelo egresso 

A rq u i t e t o  H u m b e r t o  A m o r i m )  e 

Detalhamento de Interior (coordenada 

pelas egressas Arquitetas Lorrayne 

Guimarães e Cássia Araújo).

A iniciativa ofereceu aos alunos um 

conteúdo extra para que desenvolvessem 

novas habilidades e despertassem o 

interesse pelo conhecimento continuado. O 

Fórum também buscou promover atividades 

práticas e favorecer a troca de experiência 

entre os colegas de curso e egressos.

Os participantes demonstraram muito 

interesse e satisfação e solicitaram que 

novos eventos nesse formato sejam 

organizados em 2023.

UNIFOR-MG REALIZA FÓRUM DE
ARQUITETURA E URBANISMO
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O Encontro Inicial da 4ª Edição do 

PIBID/UNIFOR-MG ocorreu no dia 11 

de novembro de forma remota. Ele foi 

organizado pela Coordenadora 

Institucional Profa. Dra. Lília Rosário 

Ribeiro e pela Coordenadora de Área 

Profa. Ma. Luciane Alves Gianasi.

P a r t i c i p a r a m  d o  e v e n t o :  a 

Coordenadora do Curso de Pedagogia 

Profa. Ma. Neiva Maria Rodrigues, o 

Gestor dos Cursos de Educação a 

Distância Prof. Me. Isaac D´Leon de 

Almeida, Representantes das Escolas 

Municipais de Formiga contempladas 

com o Programa PIBID, Supervisoras 

do PIBID e discentes de Iniciação à 

Docência do curso de Pedagogia da 

modalidade EAD.

Na oportunidade, os bolsistas e os 

convidados receberam as boas-vindas 

da  equ ipe  ges to ra  do  Cen t ro 

Universitário de Formiga. No segundo 

momento do encontro, os bolsistas 

foram instruídos quanto às normas que 

regulamentam o programa e apresen-

tados às Supervisoras das escolas 

campo.

O PIBID é um programa de bolsas de 

incentivo à formação de professores. 

Ele proporciona ao aluno a vivência da 

realidade escolar, ao atuar e participar 

das situações diárias da sala de aula e 

da comunidade escolar.

Alunos dos cursos de Pedagogia, 

Ciências Contábeis e Administração 

participaram, no dia 24 de outubro, do 

lançamento do livro “As Aventuras de Tutu e 

Sua Turma”. A obra é de autoria da Profa. 

Ma. Carla de Faria. O evento ocorreu no 

Salão Nobre “Eunézimo Lima”. A mesa da 

solenidade contou com a participação do 

coordenador dos cursos de Ciências 

Contábeis e Administração Prof. Me. Daniel 

Gonçalves Ebias (representando o Reitor 

Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão), da 

autora Profa. Ma. Carla de Faria, do Sr. 

Guilherme Aragão (Editor e Produtor 

Cultural da Bushido Produções), além dos 

ilustradores: Carol Macedo e Hilton Rocha.

O Prof. Me. Daniel Gonçalves Ebias 

parabenizou a Profa. Ma. Carla de Faria 

pelo desenvolvimento da obra, que é de 

suma importância para os alunos do Ensino 

Superior e para o público infantil. Disse que 

é um livro muito lúdico que apresenta como 

é importante a educação financeira. 

Ressaltou que a iniciativa busca uma 

temática que visa proporcionar ao aluno 

conhecimento para se controlar um pouco 

mais financeiramente, fazer investimentos, 

economias e até mesmo empreender. “Esse 

livro vai ter um alcance para as escolas 

particulares e públicas. Nesse sentido, o 

UNIFOR-MG, com toda a infraestrutura que 

possui, vai proporcionar uma ampla 

divulgação.”

Em entrevista, a autora Profa. Ma. Carla 

de Faria explicou que o livro é composto por 

seis histórias, nas quais a personagem 

principal, uma criança de nove anos, 

compartilha com os colegas algumas ideias 

sobre educação financeira e ensina os 

amigos a cuidarem do dinheiro. Ela contou 

que a ideia é começar a trazer para as 

crianças um pouco da educação financeira, 

de como as crianças devem lidar com o 

próprio dinheiro, para que cheguem à 

idade adulta sem dívidas e atinjam seus 

objetivos a partir de uma boa saúde 

financeira.

Autora

A Profa. Ma. Carla de faria é graduada 

em Administração e Ciências Contábeis 

pelo UNIFOR-MG e docente nos dois cursos. 

Ela é Pós-graduada em Controladoria 

Empresarial e Mestra em Administração 

Pública pela Universidade Federal de 

Lavras. Além de professora no Centro 

Universitário de Formiga, trabalha com 

gestão de obras na Cemig Distribuição S/A.

UNIFOR-MG REALIZA
LANÇAMENTO DO LIVRO

“AS AVENTURAS DE
TUTU E SUA TURMA”

ENCONTRO MARCA
INÍCIO DAS ATIVIDADES
DO PIBID NO CENTRO

UNIVERSITÁRIO
DE FORMIGA
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O Centro Universitário de Formiga 

promoverá a 4ª edição do Dia de Campo 

com o tema “A Sustentabilidade como 

Vantagem Competitiva”. O evento deve 

ocorrer em março de 2023. Ele agora é 

institucional e foi formada uma comissão 

para organizar, coordenar e unir esforços 

na realização das atividades.

A equipe conta com os seguintes 

integrantes: Prof. Dr. Adriano Alves Silva 

(coordenador), Profa. Dra. Ivani Pose Mar-

tins (supervisora), Prof. Dr. Dênio Garcia 

Silva de Oliveira, Prof. Dr. Leonardo Borges 

Acurcio e Gustavo Henrique Gondim.

A comissão já se reuniu várias vezes. 

Todas as ações são debatidas e analisadas 

Acadêmicos  do  8 º  pe r íodo  de 

Engenharia Agronômica participaram de 

uma visi ta técnica à Fazenda Boa 

Esperança, no município de Formiga, 

Minas Gerais. A propriedade é do Sr. José 

Rodrigues Nunes Neto. A atividade ocorreu 

no dia 12 de novembro.

Os alunos da disciplina de Irrigação e 

Drenagem conheceram na prática os 

princípios e funcionamento do sistema de 

Pivô Central. Eles foram supervisionados 

pela Profa. Dra. Kátia Daniela Ribeiro.

Os futuros engenheiros agrônomos 

discutiram os seguintes assuntos: importân-

cia dos critérios de dimensionamento do 

pivô central para evitar perdas nas linhas 

de irrigação; adequação à legislação no 

que tange a outorga dos recursos hídricos 

para irrigação; aspectos ligados à 

segurança na operação do sistema que 

trabalha com alta tensão elétrica.

A Profa. Dra. Kátia Daniela Ribeiro 

reforçou a importância das visitas técnicas 

para validação dos conhecimentos obtidos 

em sala de aula. Ela disse que as ações 

20 DE NOVEMBRO

Dia do Esteticista
O UNIFOR-MG PARABENIZA ESTUDANTES

E PROFISSIONAIS DA ÁREA PELA DATA

para que aconteçam da melhor forma 

possível. Na fase atual dos trabalhos, as 

empresas estão sendo convidadas.

O evento é uma iniciativa dos cursos de 

Engenharia Agronômica e Medicina 

Veterinária. A programação tem como 

público-alvo estudantes e comunidade do 

município de Formiga e regiões vizinhas, 

além de produtores rurais.

O objetivo é destacar a importância da 

cadeia do agronegócio brasileiro e o poder 

do agro no Brasil e na região. Também visa 

aproximar a comunidade da Instituição e 

das novas tecnologias das principais 

empresas que se destacam no mercado 

regional.

UNIFOR-MG REALIZARÁ 4ª EDIÇÃO DO DIA DE CAMPO

também são fundamentais para que a 

iniciativa público-privada e as instituições 

de ensino possam se engajar em avanços e 

inovação em suas respectivas áreas de 

atuação.

Pivô Central

A Fazenda Boa Esperança atua na 

ALUNOS PARTICIPAM DE VISITA TÉCNICA

produção intensiva das duas principais 

commodities do Brasil: soja e milho. De 

posse de quatro pivôs centrais, a irrigação é 

ofertada de maneira complementar na 

época das águas e de forma contínua na 

época da seca, proporcionando ganho de 

produtividade por hectare.
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A egressa Ma. Marcela Pereira Ferreira 

concluiu, no dia 18 de novembro de 2022, 

o Mestrado na Universidade de Itaúna (UIT-

MG). Ela foi aprovada com recomendação 

para publicação da Dissertação “A Ação 

Civil Pública como Instrumento de Proteção 

aos Direitos Fundamentais à Saúde e 

Segurança dos Trabalhadores”. A área de 

concentração é Direitos e Garantias 

Fundamentais, linha de pesquisa Processo 

Coletivo.

O estudo avaliou de que forma as ações 

do microssistema de tutela coletiva podem 

ser utilizadas no âmbito da Justiça do 

Trabalho para a proteção de direitos 

mínimos conferidos aos trabalhadores. Ele 

analisou sua aplicabilidade e efetividade 

prática, em especial após a Reforma 

Trabalhista (Lei nº 13.467/17), que 

flexibilizou e relativizou em alguns pontos a 

plena garantia de direitos mínimos aos 

trabalhadores. Verificou em especial os 

aumentos desenfreados de jornada, sem 

fiscalização. Observou a situação dos 

empregados carentes de legalidade e 

constitucionalidade e as negligências por 

parte dos empregadores. Tal conjunto de 

fatores consubstanciam para a exploração 

e degradação do trabalho.

A egressa ressaltou que a conclusão do 

mestrado é uma importante conquista em 

sua trajetória acadêmica e profissional. Ela 

destacou que estimula a reflexão teórica, a 

publicação de obras e artigos em periódicos 

e amplia a pesquisa aprofundada sobre 

temas gerais e específicos inerentes ao 

âmbito jurídico. Também proporciona uma 

formação voltada majoritariamente para a 

docência no ensino superior. A entrevistada 

agradeceu a todos que contribuíram para a 

realização deste sonho, em especial aos 

professores do curso de Direito do Centro 

Universitário de Formiga.

A Ma. Marcela Pereira Ferreira possui 

pós-graduação em Direito Trabalhista e 

Previdenciário pela UniAmérica e pós-

graduação em Direito Público pela 

Universidade de Franca (Universidade 

Cruzeiro do Sul). Cursa pós-graduação em 

Direito Processual Civil pela Faculdade 

Única (Grupo Prominas). Publicou artigos 

em revistas e periódicos conceituados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

capítulos de livros. Apresentou trabalhos em 

diversos congressos e participou de grupos 

e projetos de pesquisa.

EGRESSA DO CURSO DE DIREITO CONCLUI MESTRADO
EM DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

OAB FORMIGA EMITE NOTA
DE REPÚDIO SOBRE LISTA 

DIVULGADA EM REDES SOCIAIS
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O UNIFOR-MG divulga o Boletim do 

Índice de Preços ao Consumidor de 

Formiga (IPC-FGA) referente ao mês de 

outubro de 2022. O documento é 

resultado de um projeto de Iniciação 

C i e n t í f i c a ,  i m p l a n t a d o  e m 

Agosto/2022, que visa mensurar e 

divulgar, sempre entre os dias 19 e 21 de 

cada mês, a variação dos preços na 

cidade. O projeto é desenvolvido por 

O Comitê de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Humanos (CEPH) do Centro 

Universitário de Formiga promoveu, no dia 

25 de outubro, um evento em comemora-

ção de seus 15 anos. As ações ocorreram 

de forma híbrida, presencialmente no Salão 

de Eventos “Prof. Walmor de Borba”, 

localizado no prédio 4, e ao vivo pelo canal 

do Youtube do UNIFOR-MG. O vídeo pode 

ser conferido no endereço mencionado.  

A iniciativa teve como finalidade instruir 

e promover o conhecimento acerca da Ética 

em Pesquisa em Humanos, além de 

comemorar os 15 anos de existência do 

CEPH/UNIFOR-MG. Temas de grande 

relevância relacionados aos aspectos éticos 

em pesquisas foram abordados.

O Presidente do CEPH Andrei Pereira 

Pernambuco destacou que comemorar os 

15 anos do Comitê de Ética em Pesquisa em 

Humanos é marcante para a comunidade 

acadêmica e científica, não só para o 

UNIFOR-MG, mas para toda a região 

Centro-Oeste de Minas. Ele disse que, com 

elevada frequência, os membros recebem 

trabalhos de instituições de toda a região.

“Esses 15 anos de atividade ininterrupta 

reafirma o respeito do Centro Universitário 

de Formiga com todas as pessoas que 

participam de pesquisas, de forma direta ou 

indireta. Além disso, reforça o compromisso 

da instituição com os valores éticos e morais, 

essenciais para a convivência em socieda-

de.”

Saiba mais

O Comitê de Ética em Pesquisa envolven-

do Humanos do Centro Universitário de 

Formiga (CEPH/UNIFOR-MG) é o órgão 

institucional do UNIFOR-MG que visa 

proteger o bem-estar dos indivíduos 

participantes em pesquisas realizadas no 

âmbito do Centro Universitário de Formiga. 

O CEPH/UNIFOR-MG foi criado em 2007 

para atender, inicialmente, a Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde que normatizava as 

pesquisas envolvendo seres humanos 

seguindo uma tendência mundial de defesa 

dos sujeitos de pesquisa e, desde então, é 

responsável pela avaliação e acompanha-

mento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos 

(Regulamento Interno), no âmbito do 

UNIFOR-MG.

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA EM HUMANOS
DO UNIFOR-MG: 15 ANOS DE HISTÓRIA

Laís Milene Gomes Ribeiro, aluna do curso 

de Administração EAD. A pesquisa é 

orientada pela Profa. Dra. Jussara Maria 

Silva Rodrigues Oliveira.

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. São coletados, entre os dias 

05 e 15 de cada mês, os preços médios de 

209 itens, divididos em 9 grupos, nos 4 

estabelecimentos de maior relevância 

econômica da cidade. O IPC-FGA se 

refere às famílias com rendimento 

monetário de 01 a 40 salários mínimos, 

cuja pessoa de referência é assalariada, 

abrangendo a cidade de Formiga, Minas 

Gerais.

Acesse no site www.uniformg.edu.br

DIVULGADO O BOLETIM DO ÍNDICE DE
PREÇOS AO CONSUMIDOR DE FORMIGA

REFERENTE A OUTUBRO DE 2022

http://www.uniformg.edu.br
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Discentes de Engenharia Agronômica 

participaram, no dia 29 de outubro, de 

uma visita técnica à empresa Pimfor 

Empreendimentos Agropecuários Ltda., 

localizada em Formiga. Os acadêmicos 

conheceram o dia a dia no campo e as 

atividades relacionadas ao cultivo e 

beneficiamento de milho, trigo, soja, 

entre outras culturas. A iniciativa 

contribuiu para o aprendizado dos 

estudantes.

A Profa. Dra. Kátia Daniela Ribeiro 

destacou que a participação dos alunos 

em visitas técnicas é de grande impor-

tância para a formação acadêmica e 

profissional deles. Ela explicou que essas 

atividades permitem a observação do 

ambiente real de uma empresa em 

funcionamento, verificar sua dinâmica, 

organização do trabalho e todos os 

fatores teóricos que estão implícitos nela.

A visita à Pimfor Empreendimentos 

Agropecuários Ltda. faz parte do Centro 

O Reitor Prof. Dr. Marco Antonio de 

Sousa Leão foi homenageado, na manhã 

desta sexta-feira, 25 de novembro, por 

representantes da Prefeitura de Formiga, 

em agradecimento pela parceria para a 

promoção dos Jogos Escolares Rubens 

Paiva (JERP). Na oportunidade, ele recebeu 

um troféu do Secretário Adjunto de 

Educação e Esportes Luís Henrique Silva 

Soares e do Diretor de Esportes Célio 

Pacheco.

O Secretário Adjunto de Educação e 

Esportes Luís Henrique Silva Soares 

expressou a gratidão ao UNIFOR-MG pela 

parceria na realização dos jogos. Ele disse 

que o JERP foi um sucesso. “Atribuímos o 

êxito muito em função das instalações do 

Clube UNIFOR. Realizar os jogos neste ano 

foi extremamente importante para os 

alunos formiguenses.”

ALUNOS VISITAM A EMPRESA PIMFOR
EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

REITOR É HOMENAGEADO

O Secretário Adjunto de Educação e Esportes Luís Henrique Silva Soares, o Reitor 

Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão e o Diretor de Esportes Célio Pacheco

de Produção de Eventos para Engenharia 

Agronômica (CPEEA), projeto de extensão 

universitária cujas ações são requisito para 

aprovação da disciplina de Extensão IV.



Acadêmicos do 2º, 8º e 10º períodos do 

curso de Direito participaram, no dia 26 de 

outubro, do Júri Simulado. A atividade 

ocorreu no Fórum Magalhães Pinto, da 

Comarca de Formiga. O projeto está 

vinculado essencialmente às ações 

desenvolvidas no Núcleo de Práticas 

Jurídicas (NPJ) e em sala de aula.

A Profa. Ma. Adriana Prado disse que o 

objetivo principal é oportunizar a compre-

ensão do fenômeno criminal e o ritual que 

marca todas as etapas do procedimento do 

júri para a apuração de um crime doloso 

contra a vida. O trabalho é multidisciplinar 

e envolve as disciplinas Processo Penal, 

Direito Penal e Prática Penal.

De acordo com a docente, a iniciativa 

mostra na prática a dinâmica do Tribunal 

do Júri, como funciona o conselho de 

sentença, e que tudo é feito exatamente 

como acontece, no mesmo ambiente, com o 

sorteio de jurados, e com a mesma 

seriedade.

O Prof. Dr. Altair Resende Alvarenga, 

que é Juiz da Vara de Família e Sucessões 

da Comarca de Formiga, contou que dessa 

vez o caso utilizado como exemplo 

aconteceu em uma cidade próxima a 

Formiga, quando quatro pessoas foram 

acusadas de um homicídio simples.

Segundo o entrevistado, o Núcleo de 

Práticas Jurídicas distribuiu o caso aos 

acadêmicos do 10º período que fizeram a 

acusação e aos do 8° que fizeram a defesa. 

Os alunos do 2º período compuseram o 

conselho de sentença, desempenhando a 

função de jurados.  “Os alunos tiveram 

formação teórica em Processo Penal, em 

Prática Jurídica, em Direito Penal e agora 

eles puderam verificar à luz do caso 

concreto, com a explicação de todas as 

etapas do Tribunal do Júri, como efetiva-

mente funciona o tribunal do povo.”

O Prof. Me. André Hostalácio Freitas, 

Coordenador do NPJ, destacou a importân-

cia da atividade para os alunos como forma 

de experienciar uma das mais intrigantes 

áreas do conhecimento do Direito. “A teoria 

aliada à prática é a melhor receita do 

sucesso, por isso o Júri Simulado é uma 

atividade fixa no cronograma do curso de 

Direito!”
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ALUNOS PARTICIPAM DE JÚRI SIMULADO
DO CURSO DE DIREITO DO UNIFOR-MG

A Fundação Educacional de Formiga-MG 

(FUOM) fez a doação, no dia 18 de novembro, de 

squeezes para o Encontro de Jovens Escalada, da 

Paróquia São Geraldo. O evento será realizado nos 

dias 2, 3 e 4 de dezembro na Paróquia São 

Geraldo. O representante do grupo Wagner de 

Oliveira Leitão recebeu os donativos.

DOAÇÃO PARA ENCONTRO
DE JOVENS ESCALADA
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