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Inscrições abertas para o Processo 

Seletivo (Vestibular) para cursos oferecidos 

na modalidade Educação a Distância (EAD) 

do Centro Universitário de Formiga. Elas 

podem ser feitas no site www.uniformg.e-

du.br Formas de ingresso: Prova on-line, 

Nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), Obtenção de Novo Título e 

Transferência. A instituição tem polos em 

Arcos, Bambuí, Campo Belo, Divinópolis, 

Formiga, Itapecerica, Piumhi e Santo 

Antônio do Monte.

São oferecidos os seguintes cursos: 

Administração (Bacharelado), Ciências 

Biológicas (Bacharelado), Ciências 

Biológicas (L icenciatura),  Ciências 

Contábeis (Bacharelado), Design de 

Interiores (Tecnológico), Design Gráfico 

(Tecnológico), Educação Física (Bacharela-

do), Estética e Cosmética (Tecnológico), 

Gestão Comercial (Tecnológico), Gestão da 

Tecnologia da Informação (Tecnológico), 

Gestão de Recursos Humanos (Tecnológi-

co), Gestão de Turismo (Tecnológico), 

Gestão Financeira (Tecnológico), Letras – 

Por tuguês (Licenciatura), Marketing 

(Tecnológico) e Pedagogia (Licenciatura).

Confira o Edital do Vestibular EAD no 

site www.uniformg.edu.br

Mais informações pelo 0800 283 0494 

e no (37)3329 1400 – WhatsApp.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O
VESTIBULAR DOS CURSOS EAD

O Centro Universitário de Formiga divulga o resultado da premiação de trabalhos 

apresentados na XVIII Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão (MIPE), realizada nos dias 

8 e 9 de novembro. O evento é uma promoção do UNIFOR-MG, por meio da Diretoria 

Geral de Ensino (DGE), em conjunto com a Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação (CEPEP). Acesse no site www.uniformg.edu.br

CONFIRA O RESULTADO DA
PREMIAÇÃO DA XVIII MIPE
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O Centro Universitário de Formiga 

promoveu, no dia 22 de novembro, o 

Encontro com Egressos 2022. O evento on-

line contou com duas palestras, ministradas 

pelo Prof. Me. Cézar Augusto Figueiredo 

(Tema: “O Impacto da Tecnologia nas 

Profissões”) e pelo Engenheiro Civil Tiago 

da Silva Vieira (Tema: “A Importância da 

Graduação na Trajetória Profissional”). O 

Coordenador do Depar tamento de 

Comunicação e Marketing Gustavo 

Henrique Gondim fez a abertura da 

programação.

Em seguida, o Reitor Prof. Dr. Marco 

Antonio de Sousa Leão ressaltou que se 

trata de um dos principais eventos da 

Instituição durante o ano. Afirmou que sente 

muito orgulho em ser dirigente de uma 

Instituição que de fato coloca no mercado 

profissionais que levam à frente do trabalho 

a marca UNIFOR-MG.

Logo após, a Diretora Geral de Ensino 

Profa. Ma. Inêidina Sobreira salientou que 

é um prazer receber o Prof. Me. Cézar 

Augusto Figueiredo, e que é um orgulho 

para o UNIFOR-MG o sucesso do 

Engenheiro Civil Tiago da Silva Vieira, 

assim como é o sucesso de todos os 

egressos. Ela incentivou os egressos para 

que continuem a participar dos eventos e 

pesquisas da Instituição.

A primeira palestra “O Impacto da 

Tecnologia nas Profissões” foi coordenada 

UNIFOR-MG REALIZA ENCONTRO
COM EGRESSOS 2022

pelo Prof. Me. Cézar Augusto Figueiredo. O 

profissional atuou no Centro Universitário 

de Formiga como Coordenador Adjunto do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo. Ele 

explicou que é preciso discutir tecnologia 

como uma perspectiva de mudança 

comportamental. Afirmou que a pandemia 

forçou as pessoas a terem uma transição 

digital de trabalho e que a tecnologia é uma 

ferramenta para essa transição.

Já o Engenheiro Civil Tiago da Silva 

Vieira abordou “A Impor tância da 

Graduação na Trajetória Profissional”. Ele 

falou sobre a trajetória dele na graduação e 

a influência na vida pessoal e profissional. 

Contou que o grande diferencial do curso foi 

o leque da matriz curricular, que mostra 

todas as vertentes da Engenharia Civil. “São 

várias as atribuições do profissional e o 

UNIFOR-MG abriu muito a minha mente 

sobre qual área seguir”.

Houve ainda o sorteio de prêmios.
Confira os ganhadores:

* Marcela M. – egressa do curso de 

Fisioterapia – Caixa de som bluetooth

* Lorrayny S. F – egressa do curso de 

Biomedicina – Fone sem fio

* Marcos. A. S. – egresso do curso de 

Ciência da Computação – Bicicleta

* Laís L. R. – egressa do curso de Ciência 

da Computação – Violão

A Fundação Educacional de Formiga-MG (FUOM) doou, no dia 14 de dezem-

bro, squeezes e bolsinhas do UNIFOR-MG para a Paróquia São Judas Tadeu. O 

material será utilizado no Encontro de Adolescentes em Cristo. O evento ocorrerá 

nos dias 21 e 22 de janeiro. José Ronilson Fernandes recebeu os donativos.

DOAÇÃO PARA O ENCONTRO
DE ADOLESCENTES EM CRISTO
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Discentes do 4º e 6º períodos de 

Engenhar ia Agronômica v i s i taram 

unidades de ensino para apresentar o 

Centro de Produção de Eventos para 

Engenharia Agronômica (CPEEA). Eles 

estiveram em turmas do 3º Ano do Ensino 

Médio de escolas de Formiga, Pimenta, 

Piumhi e São Roque de Minas. Na oportuni-

dade, também divulgaram informações 

sobre a graduação.

O CPEEA é um projeto de extensão 

universitária que promove eventos para 

aprimorar os conhecimentos dos acadêmi-

cos. Ele é coordenado pela Profa. Dra. Kátia 

Daniela Ribeiro e é composto pelos 

seguintes alunos do 6º e 4º períodos: Larissa 

Ayla Silva Teixeira, Marina de Morais 

Gonçalves, Carlos Henrique Cruvinel, 

Alexandre Junior Rodrigues Costa, Eduardo 

Rodrigues Martins, Gabriel Castro Melo e 

Cristian Mendonça Rodrigues.

Os integrantes fizeram relatos sobre as 

visitas. A estudante Larissa Ayla Silva 

ALUNOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA
APRESENTAM PROJETO DE EXTENSÃO EM ESCOLAS

Teixeira compareceu a duas unidades de 

ensino. Uma delas é a Escola Estadual 

Rodolfo Almeida, onde concluiu o Ensino 

Médio. Ela contou que, desde o início, a 

supervisora esteve à disposição e demons-

trou interesse. “No dia da atividade, fiquei 

animada e ao mesmo tempo nervosa, pois 

foi a primeira vez que falei em público sobre 

o trabalho. Estive em todas as salas dos 

formandos. Encontrei alunos interessados 

em cursar Engenharia Agronômica e outros 

ainda sem muita ideia do que fazer. Eles me 

ouviram atentamente, tiraram dúvidas e ao 

final já me sentia mais à vontade e confian-

te.”

Na Escola Estadual Doutor Abílio 

Machado, a acadêmica explicou que o 

número de estudantes foi menor. Ressaltou 

que foi bem atendida, principalmente pela 

coordenadora Maria Emília que, mesmo 

com os transtornos da semana de provas, 

conseguiu ceder parte do tempo para a 

atividade. A aluna disse que o sentimento 

era de dever cumprido e que ficou feliz com 

esse contato com as turmas.

Carlos Henrique Cruvinel visitou, na 

manhã do dia 20 de setembro, a Escola 

Estadual General Carneiro, em São Roque 

de Minas. Ele foi bem recebido pelos 

discentes, diretores e docentes. O integrante 

do CPEEA ficou surpreso com a participação 

e a quantidade de interessados pelo curso. 

Ele distribuiu panfletos e tirou uma foto com 

a turma do 3º Ano.

Marina de Morais Gonçalves esteve, no 

dia 21/09, na Escola Estadual Professor 

Francisco de Paula Rebelo Horta, em Piumhi. 

Ela foi bem recebida pela diretora Selma 

Rodrigues, docentes e discentes. Foi um 

momento emocionante, pois reencontrou 

professores que acompanharam seus 

estudos até a conclusão do Ensino Médio. 

Alguns alunos demonstraram interesse em 

ingressar na universidade e aproveitaram o 

momento para sanar dúvidas.

O Centro Universitário de Formiga divulga os anais da XVIII Mostra 

Integrada de Pesquisa e Extensão (MIPE), realizada nos dias 8 e 9 de novem-

b r o .  C o n f i r a  n o  l i n k  h t t p s : / / u n i f o r m g . e d u . b r / w p -

content/uploads/2022/12/anais-xviii-mipe-para-publicacao.pdf

Há também a opção de acessar no site da conferência pelo soac.uniform-

g.edu.br, na XVIII Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão, no link 

https://soac.uniformg.edu.br:21036/index.php/mipe2022/mipe2022/sch

edConf/presentations

CONFIRA OS ANAIS
DA XVIII MIPE
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A egressa do curso de Ciências 

Biológicas Dra. Jordana Luísa de Castro 

defendeu, no dia 29 de novembro, a tese 

“Genetic characterization and symbiotic 

e f f i c iency of  Bradyrh izobium and 

Paraburkholderia strains originating from 

soils of the Quadrilátero Ferrífero” (Carac-

terização genética e eficiência simbiótica 

de  es t i rpes  de  Bradyrh izob ium e 

Paraburkholderia originárias de solos do 

Quadrilátero Ferrífero). O Doutorado foi 

feito na Escola de Ciências Agrárias de 

Lavras, na Universidade Federal de Lavras 

(ESAL-UFLA). A ênfase é em Biologia, 

Microbiologia e Processos Biológicos do 

Solo.

O estudo é continuação do trabalho 

desenvolvido no Mestrado, no qual foram 

pesquisadas comunidades de bactérias 

fixadoras de nitrogênio em solos do 

Quadrilátero Ferrífero. A tese foi desenvol-

vida sob orientação da Profa. Dra. Fatima 

Moreira do Departamento de Ciência do 

Solo. A egressa explicou que a identifica-

ção e a seleção de estirpes de rizóbios com 

potencial como inoculantes de leguminosas 

(ex: Mimosa bimucronata) são ferramentas 

importantes para utilização em áreas 

degradadas para melhorar a nutrição 

dessas plantas em relação ao nitrogênio e 

reduzir o uso de fertilizantes químicos.

A pesquisa teve como objetivo avaliar 

es t i rpes  bac te r ianas  dos  gêneros 

11/dez
Dia do Arquiteto

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

Bradyrhizobium e Paraburkholderia, 

oriundas de solos das minas Córrego do 

Feijão (Brumadinho, MG) e do Centro de 

Tecnologia de Ferrosos (Nova Lima, MG). 

Ela verificou a eficiência em promover o 

crescimento nodular da Vigna unguiculata 

(Feijão caupi) e da Mimosa bimucronata 

(Maricá), além de caracterizá-las filogeneti-

camente em relação a espécies já descritas. 

O estudo também fez a análise e a compa-

ração do DNA genômico de algumas 

dessas bactérias.

De acordo com a entrevistada, os 

resultados mostraram que determinadas 

estirpes foram capazes de promover o 

crescimento vegetal das plantas utilizadas. 

Ela afirmou que o trabalho identificou três 

novas espécies de bactérias pertencentes ao 

gênero Bradyrhizobium.

Trajetória

A Dra. Jordana Luísa de Castro concluiu 

o curso de Ciências Biológicas no UNIFOR-

MG em 2012. Ela foi bolsista no projeto 

Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas 

Gerais (FAPEMIG) Geologia para Todos. Em 

2016, finalizou o Mestrado em Ciência do 

Solo na UFLA. Sobre a defesa do 

Doutorado, ela destacou que é uma 

conquista importante para a sua trajetória 

acadêmica e profissional, já que agora, 

como professora universitária, pode aplicar 

o conhecimento adquirido durante todo esse 

período.

A egressa falou sobre a importância do 

Centro Universitário de Formiga para os 

seus estudos. “O UNIFOR-MG teve um 

papel especial na minha formação 

acadêmica, através dos ótimos professores 

e da estrutura fornecida no curso de 

Ciências Biológicas. Além disso, tive a 

oportunidade de ser bolsista de Iniciação 

Científica no projeto Geologia para Todos, o 

que despertou o meu interesse pela 

pesquisa. A base construída na minha 

graduação foi o diferencial para que eu 

trilhasse o caminho acadêmico. Agradeço a 

todos os docentes que contribuíram para 

que eu chegasse até aqui”.

EGRESSA DO CURSO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS CONCLUI DOUTORADO

Inscrições abertas para o processo seletivo de cadastro de reserva do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). Entre os requisitos para participação, o interessado deve estar regularmente matriculado no curso de licenciatura em 

Pedagogia na modalidade EAD do UNIFOR-MG. Acesse o edital no site www.uniformg.edu.br

DIVULGADO PROCESSO SELETIVO DE CADASTRO DE RESERVA DO PIBID
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O UNIFOR-MG receberá, no período de 

9 a 23 de dezembro, as inscrições para o 

Vestibular Agendado 2023 modalidade 

presencial. Elas podem ser feitas no site 

www.uniformg.edu.br São oferecidos os 

segu in t e s  cu r sos :  Admin i s t ração , 

Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, 

Ciência da Computação, Ciências 

Contábeis,  Educação Fís ica (ABI) , 

Enfermagem, Engenharia Agronômica, 

Es té t i ca ,  F i s io te rap ia  e  Medic ina 

Veterinária.

A seleção será realizada em duas 

modalidades:

* Nota do ENEM – Inscrição gratuita. 

Modalidade destinada a candidatos que 

tenham realizado as provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio, a partir de 

2010. Não serão aceitas as notas do ENEM 

obtidas como “treineiro/treinante”, sob 

pena de eliminação do candidato. Para fins 

de aprovação e classificação, somente 

serão considerados os candidatos que 

tenham obtido cem pontos ou mais na Prova 

de Redação.

* Prova on-line – A taxa de inscrição é R$ 

30,00 (trinta reais), quitada em qualquer 

agência bancária, internet banking ou casa 

lotérica, na data estipulada no Boleto. Após 

o pagamento do Boleto, o candidato deverá 

aguardar até quarenta e oito horas para 

compensação bancária. Logo após a 

confirmação de pagamento, o candidato 

11/dez
Dia do Engenheiro Civil

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

será notificado pelo Centro Universitário de 

Formiga da liberação da prova, devendo 

seguir as instruções que serão enviadas via 

e-mail de como preparar o computador, 

login e senha de acesso para realizar a 

prova de Redação na plataforma.

Como se trata de vagas remanescentes, à 

medida que as vagas forem preenchidas, 

o(s) curso(s) será(ão) retirado(s) do sistema 

de inscrição e/ou informado ao candidato 

sobre a indisponibilidade do curso.

Confira o Edital no site www.uniformg.e-

du.br

Mais informações pelo 0800 283 0494 e 

no (37)3329 1400 – WhatsApp.

DIVULGADO O EDITAL DO VESTIBULAR AGENDADO

O UNIFOR-MG divulga o Boletim do 

Índice de Preços ao Consumidor de 

Formiga (IPC-FGA) referente ao mês de 

novembro de 2022. São coletados, entre 

os dias 5 e 15 de cada mês, os preços 

médios de 209 itens, divididos em 9 

grupos, nos 4 estabelecimentos de maior 

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

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 Boletim é resultado de um projeto de 

Iniciação Científica, desenvolvido por 

Laís Milene Gomes Ribeiro do curso de 

Administração EAD. A pesquisa é 

orientada pela Profa. Dra. Jussara Maria 

Silva Rodrigues Oliveira.

Acesse o Boletim no site www.uniform-

g.edu.br
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O Centro Universitário de Formiga 

conquistou a renovação do “Selo Instituição 

Socialmente Responsável”, concedido pela 

Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior (ABMES). Para receber a 

distinção, o UNIFOR-MG participou da 18ª 

Campanha da Responsabilidade Social do 

Ensino Superior Particular. A Instituição 

realizou várias ações ao longo de 2022. 

Elas envolveram 85 professores, 1700 

alunos e 20 técnicos. Foram feitos 2300 

atendimentos. Cinco mil pessoas visitaram 

os eventos.

A Profa. Dra. Ivani Pose Martins afirmou 

que o UNIFOR-MG sempre preza pela 

melhoria da qualidade de vida da comuni-

dade, com eventos e serviços prestados 

durante todo o ano. Ela explicou que, em 

2022, foram diversas atividades extensio-

nistas voltadas para prestação de serviço à 

comunidade. Destacou que o Centro 

Universitário de Formiga também oferece 

atendimentos na Clínica Escola de Saúde 

(CLIFOR),  na Cl ínica de Medicina 

Veterinária (CLIMVET), no Centro de 

Es té t ica,  no Escr i tór io Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo e no Núcleo de 

Práticas Jurídicas (NPJ).

Confira as atividades realizadas
durante a Campanha:

* Atividade: Comemoração dos 15 anos do 
Comitê de Ética (CEPH) do UNIFOR-MG

Cursos envolvidos: Biomedicina – Enferma-
gem – Educação Física – Fisioterapia – Estética

Descrição: instruir e promover o 

conhecimento acerca da Ética em Pesquisa 

em humanos, além de comemorar os 15 

anos de existência do Comitê de Ética em 

Pesquisa em Humanos do UNIFOR-MG.

 
* Atividade: X ENAFISIO
Curso envolvido: Fisioterapia

Descrição: o objetivo é aperfeiçoar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, 

absorvendo e discutindo temas atuais e 

relevantes, por meio de palestras ministra-

das por egressos e profissionais de 

destaque.

 

* Atividade: Bim no processo de gestão e 
compatibilidade de projetos
Cursos envolvidos: Arquitetura e Engenharia 
Civil

Descrição: o objetivo geral é promover a 

interação dos alunos com sistemas inovado-

res de desenvolvimento, gestão e compatibi-

lização de projetos na área de arquitetura, 

urbanismo e engenharia civil, a partir do 

uso do Sistema BIM.

 
* Atividade: SEMINFO 2022
Curso envolvido: Ciência da Computação

Descrição: é um evento anual que faz 

parte do calendário do curso. Visa promo-

ver a interatividade entre os discentes e os 

egressos, através de palestras e/ou 

minicursos. Os egressos convidados são 

profissionais de destaque no mercado.

 
* Atividade: Rotulagem de produtos de origem 
animal: entendendo na prática
Curso envolvido: Medicina Veterinária

Descrição: promover a atualização dos 

envolvidos no que tange às mudanças 

legislatórias referentes à rotulagem de 

alimentos. Conscientizar os profissionais da 

área, futuros profissionais e produtores 

locais sobre os detalhes e a importância do 

atendimento à legislação no que diz 

respeito às embalagens.

 
* Atividade: Outubro Rosa
Curso envolvido: Enfermagem

Descrição: o Outubro Rosa tem como 

foco conscientizar a população feminina 

sobre o câncer de mama, câncer de colo de 

útero e bons hábitos de saúde. A campanha 

incentiva a realização de exames preventi-

vos para diagnóstico precoce dessas 

doenças.

 
* Atividade: UNIFOR na Praça em Itapecerica
Cursos envolvidos: Enfermagem e 
Fisioterapia

Descrição: promover a interação entre 

alunos e comunidade.

 
* Atividade: Simulação de atendimento à 
vítima de politraumatizado
Curso envolvido: Enfermagem

Descrição: realizar a simulação de um 

atendimento à vítima politraumatizada.

 
* Atividade: Bela Primavera
Cursos envolvidos: Educação Física – 
Fisioterapia – Estética – Enfermagem – 
Pedagogia – Biomedicina – Engenharia 
Agronômica

Descrição: o evento foi em parceria com 

a ACIF CDL de Formiga e contou com uma 

série de atrações, englobando os associa-

dos, Núcleos do Projeto Empreender, 

Parceiros. Houve apresentações musicais, 

desfiles, exposições, área kids, entre outras 

atrações gratuitas.

 
* Atividade: Capacitação sobre Doenças Raras
Curso envolvido: Enfermagem

Descrição: oferecer aos alunos do 10º 

período de Enfermagem e demais profissio-

nais de saúde do município capacitação 

técnica e vivências no campo da prática em 

saúde, fatores fundamentais para a 

formação profissional, além de gerar 

conhecimento.

 
* Atividade: UNIFOR na Praça em Itapecerica
Cursos envolvidos: Educação Física – 
Enfermagem – Estética – Engenharia Civil – 
Engenharia Química – Arquitetura – 
Engenharia Agronômica – Fisioterapia – 
Pedagogia – Biomedicina – Medicina 
Veterinária

Descrição: promover uma maior 

integração entre os estudantes e a comuni-

dade.

 

UNIFOR-MG RENOVA “SELO INSTITUIÇÃO
SOCIALMENTE RESPONSÁVEL”

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA
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* Atividade: UNIFOR na Praça em Campo 
Belo
Cursos envolvidos: Educação Física – 
Enfermagem – Estética – Biomedicina – 
Fisioterapia – Pedagogia

Descrição: promover uma maior 

integração entre os estudantes e a comuni-

dade.

 
* Atividade: Projeto Amigos da Equoterapia
Curso envolvido: Fisioterapia

Descrição: promover a equoterapia 

para os alunos de Fisioterapia em seus 

períodos finais de estágio curricular para 

ampliar os conhecimentos deles e melhor 

prepará-los para o mercado.

 

* Atividade: CRAS na Praça Formiga
Cursos envolvidos: Fisioterapia – Educação 
Física – Enfermagem

Descrição: realizado em parceria com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Humano – CONVIDA, na cidade de 

Formiga, o evento tem como objetivo 

apresentar cursos profissionalizantes do 

SENAC e promover uma maior integração 

entre os estudantes e a comunidade.

 
* Atividade: UNIFOR PORTAS ABERTAS – De 
olho no ENEM 2022
Cursos envolvidos: vários cursos de graduação

Descrição: aulas de todos os conteúdos, 

com foco na redação Nota Mil, com 

simulados.

Programação: 17/08 (Orientação de 

estudos e Metodologia de TRI – Teoria da 

Resposta ao Item); 31/08 (Redação); 14/09 

(Matemática e suas tecnologias); 05/10 

(Ciências humanas e suas tecnologias); 

19/10 (Linguagens, códigos e suas tecnolo-

gias); 26/10 (Ciências da natureza e suas 

tecnologias); 09/11 (Simulado).

 
* Atividade: UNIFOR na Praça em Arcos
Cursos envolvidos: Educação Física – 
Enfermagem – Estética – Biomedicina – 
Fisioterapia – Pedagogia

Descrição: promover uma maior integra-

ção entre os estudantes e a comunidade.

O curso de Medicina Veterinária 

promoveu, no dia 10 de novembro, o I 

Simpósio de Suinocultura do UNIFOR-MG. 

As atividades ocorreram no Salão de 

Eventos “Prof. Walmor de Borba”. O evento 

é uma iniciativa da Profa. Ma. Priscila Mara 

Rodarte Lima e Pieroni.

O objetivo foi apresentar, de forma 

aplicada e prática, os desafios da 

Suinocultura sob a ótica de profissionais de 

empresas de referência, na área de 

produção animal e na área de tecnologia 

de produtos de origem animal.

A primeira palestra “Como gerenciar 

uma granja” foi ministrada pelo Gerente da 

Arapé, o Técnico Agrícola Guilhermar de 

Freitas Vila Nova. Em seguida, a Médica 

Veterinária da Arapé, Natália Maria Costa 

Lima (egressa do UNIFOR-MG), abordou 

os “Desafios do Médico Veterinário na 

Suinocultura”.

Por último, a Profa. Dra. Mariana Fausto 

falou sobre o Programa Nacional de 

Sanidade Suína. Ela cursou o Doutorado na 

Universidade Federal de Viçosa e leciona 

no Centro Universi tário de Viçosa 

(UNIVIÇOSA).

REALIZADO I
SIMPÓSIO DE

SUINOCULTURA
DO UNIFOR-MG
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Discentes do 6º período de Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharia Civil realizaram 

oficinas de extensão universitária no mês de 

novembro. As atividades ocorreram na 

disciplina Extensão IV, ministrada pela 

Profa. Ma. Aline Matos Leonel Assis.

As propostas trabalharam a perspectiva 

acadêmica de como estruturar um proje-

to/ação, fazendo com que os alunos 

aprendessem a buscar dados sobre as 

demandas sociais. Eles definiram temas 

importantes, fizeram análises e diagnosti-

caram situações-problema para elabora-

ção de soluções.

Os estudantes criaram fundamentos 

teóricos e formataram trabalhos científicos 

formais, com aplicação do conhecimento 

adquirido no UNIFOR-MG. Também 

diagramaram as apresentações das 

propostas projetuais e exibiram para a 

comunidade público-alvo e para aprova-

ção na disciplina.

A docente disse que, sob a perspectiva 

social, desenvolver projetos de extensão 

estimula o discente a compreender o que é 

ética profissional e como um universitário 

pode contribuir para o bem comum 

daqueles que parecem distantes de uma 

instituição de ensino superior.

Escola

Os acadêmicos realizaram as oficinas 

“Arquitetura e Cinema”, “Psicologia das 

Cores” e “Descarte de Materiais de 

Construção”, no dia 10 novembro, na 

Escola Estadual Dr. Abílio Machado 

(Polivalente), em Formiga. Elas foram 

direcionadas às turmas do Ensino Médio 

(1º, 2º e 3º anos) do período noturno. Cada 

evento contou com fundamentação teórica, 

prática e reflexão final.

As atividades tiveram os seguintes 

objetivos: entender um pouco mais sobre 

como a arquitetura está ligada ao cinema, 

compreender como as cores da iluminação 

artificial podem influenciar na psicologia 

das pessoas e divulgar as formas corretas 

para o descarte dos materiais que sobram 

após obras e reformas na construção civil.  

As oficinas aconteceram em salas diferentes 

e os alunos passaram por todas elas.

CRAS

No dia 21 novembro, os acadêmicos 

realizaram a oficina “Descarte de materiais 

de construção” na Praça Social CEU, em 

parceria com o CRAS IV – Novo Horizonte, 

em Formiga. O evento foi organizado com o 

coordenador Flavio Nonato e executado 

durante a reunião da comunidade.

Os discentes fizeram um trabalho de 

orientação e educação ambiental. Eles 

explicaram a legislação vigente que trata do 

descarte correto dos materiais de constru-

ção, bem como dos Ecopontos, que serão 

implementados pela Prefeitura, conforme lei 

específica.

A Profa. Ma. Aline Matos Leonel Assis 

destacou que as ações tiveram como 

objetivo trabalhar uma metodologia 

científica para elaboração de projetos 

ajustados à prática profissional para que os 

alunos visualizassem as atividades com o 

público externo.

“Durante as oficinas na escola e no 

CRAS, houve muita troca de conhecimento e 

a comunidade acadêmica e comunidade 

externa saíram ganhando. Todos os 

objetivos foram alcançados”.

ACADÊMICOS REALIZAM OFICINAS
 DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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A Fundação Educacional de Formiga 

(FUOM) divulgou a Resolução 30/2022, 

que estabelece as normas para a rematrícu-

la do primeiro semestre de 2023 do Centro 

Universitário de Formiga (modalidade 

presencial). A rematrícula estará disponível 

para todos os alunos veteranos, no Portal 

d o  A l u n o ,  d e  1 9 / 1 2 / 2 0 2 2  a 

27/01/2023.

Extraordinariamente, será concedido 

aos alunos veteranos desconto no percentu-

al de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 

valor da rematrícula, que deverá ser 

quitada no período de 19/12/2022 a 

27/01/2023, à vista ou em até duas 

parcelas no cartão de crédito, conforme 

aprovado pelo Conselho Superior de 

Normas e Diretrizes.

Os benefícios concedidos pela FUOM, 

em quaisquer modalidades de bolsa, não 

incidem sobre matrícula e rematrícula.

Aquele que necessitar de negociação de 

débito anterior deverá entrar em contato 

com a Tesouraria para agendamentos, de 

segunda a sexta-feira, exceto nos dias 23 e 

30/12/2022, nos seguintes horários:

* De 19 a 21/12/2022, das 8:00 às 

13:00 e das 17:00 às 21:00 horas;

* De 22/12/2022 a 27/01/2023, das 

8:00 às 18:00 horas.

Nos seguintes canais de atendimento:

* Telefone fixo: 37 3329 1464

* WhatsApp: 37 9 99258950

E-mail: tesouraria@uniformg.edu.br 

Veterano sem matrícula não terá acesso 

às plataformas, em caso de aulas remotas, 

bem como não será permitida a entrada, no 

Campus, de veterano sem matrícula, no 

horário de aula, ainda que seja para 

negociação.

Será permitida a entrada no UNIFOR-

MG, de veterano sem matrícula, no horário 

de suas aulas, desde que em dia previamen-

te agendado, para finalidade exclusiva de 

comparecimento à Tesouraria, visando à 

negociação de valores (débitos anteriores), 

portando documentos de identidade e 

declaração devidamente preenchida e 

assinada, cujo modelo se encontra no Portal 

do Aluno. Para agendamento de negocia-

ção, o veterano deverá entrar em contato 

pelo e-mail: tesouraria@uniformg.edu.br.

O aluno que acumular mais de 4 (quatro) 

disciplinas em dependência de períodos 

anteriores será considerado aluno parcela-

do, após a análise realizada pelo 

Coordenador do Curso da ficha individual 

do aluno. Nesse caso, a rematrícula deverá 

ser paga de forma integral, ficando sujeita a 

posterior compensação.

Os alunos estagiários, monitores ou 

bolsistas (qualquer modalidade de bolsa) 

que não realizarem a rematrícula, no prazo 

de 19/12/2022 a 27/01/2023, perderão 

o respectivo benefício.

A rematrícula e as demais mensalidades 

deverão ser quitadas em bancos ou casas 

lotéricas.

Confira todos os detalhes na Resolução 

FUOM 30/2022 disponível no site www.u-

niformg.edu.br

DIVULGADA A RESOLUÇÃO PARA A
REMATRÍCULA DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

A Fundação Educacional de Formiga-

MG divulga as normas para rematrícula 

do primeiro semestre de 2023 dos cursos 

de graduação na modalidade a 

distância do UNIFOR-MG. A rematrícula 

está disponível para todos os alunos 

veteranos, no Portal do aluno, até o dia 

27 de janeiro de 2023.

O aluno que possuir débito com a 

Instituição deverá acessar o Portal do 

aluno na área financeira e fazer a 

negociação. Somente após esse 

procedimento que a rematrícula estará 

habilitada para ser realizada.

O aluno com pendência de documen-

tos de matrícula em seu cadastro deverá 

acessar o Portal do aluno e regularizar a 

situação. Após sanadas as pendências, a 

rematrícula poderá ser realizada.

Veterano sem matrícula não terá acesso 

ao AVA. A rematrícula e as demais mensali-

dades deverão ser quitadas na rede 

bancária ou casas lotéricas. Na hipótese de 

rematrícula após o dia 27/01/2023, o 

aluno não terá direito a abono de falta 

retroativo e ficará obrigado ao cumprimen-

to da frequência mínima prevista em Lei de 

75% de carga horária de cada disciplina.

Confira todos os detalhes no site 

www.uniformg.edu.br

DIVULGADAS AS NORMAS PARA REMATRÍCULA DO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023 – MODALIDADE A DISTÂNCIA
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Córrego Fundo de cima recebeu, no dia 

19 de novembro, o evento Novembro Azul. 

As atividades ocorreram na Praça Vigário 

João Ivo, Centro. A programação marcou o 

mês da conscientização sobre a prevenção 

e o diagnóstico precoce do câncer de 

próstata.

As ações foram realizadas pelo 

UNIFOR-MG e Prefeitura. Foram oferecidos 

os seguintes serviços: avaliação de ICQ e 

IMC; tipagem sanguínea; aferição da 

pressão arterial; teste de glicemia; técnica 

de relaxamento e alongamento; vacinação 

antirrábica. Houve ainda recreação e 

distribuição de mudas.

O Centro Universitário de Formiga 

promoveu, nos dias 10 e 11 de novem-

bro, a IX Semana da Biomedicina. O 

evento apresentou discussões sobre 

temas de relevância regional, nacional e 

mundial, oportunizando ao participante 

conhecer, refletir e compreender o papel 

do profissional biomédico diante de 

novos desafios sociais.

A programação contou com os 

seguintes minicursos: Identificação de 

Moluscos e Cercárias Transmissoras de 

Schistosoma mansoni (instrutor: Prof. Dr. 

Fernando Sérgio Barbosa); Exame de 

REALIZADO EM CÓRREGO FUNDO
O EVENTO NOVEMBRO AZUL

Coagulograma (instrutor: Prof. Dr. Pascoal 

José Gaspar Júnior); Coleta e Conservação 

de Materiais Biológicos (instrutora: Profa. 

Ma. Mariana Caroliny Ferreira); Princípios 

de Testes Diagnósticos: ELISA E PCR 

(instrutor: Prof. Dr. José Barbosa Júnior).

Convidados ministraram palestras. O 

Biomédico Nathan Nascimento Lima 

apresentou as “Alterações do Hemograma 

na Sepse por Bactérias Gram-Negativas”. 

Ele é graduado pelo Centro Universitário de 

Belo Horizonte – UniBH, Habilitado em 

Patologia Clínica e Hematologia Clínica. 

P ó s - g r a d u a d o  e m  O n c o l o g i a  e 

Hematologia pela Faculdade Unyleya – 

RJ. Aluno da Especialização em 

Hematologia Clínica e Laboratorial pela 

Academia de Ciência e Tecnologia de 

São José do Rio Preto. Biomédico no 

Labora tó r io  Hemo lab  Med ic ina 

Laboratorial – Conselheiro Lafaiete.

A Biomédica Eveline Alves de Santana 

falou sobre “Os Desafios do Biomédico 

em sua Rotina Laboratorial”. Ela é 

eg re s sa  do  cu r so  Bachare l  em 

Biomedicina do Centro Universitário de 

Formiga, pós-graduada em Hemato-

logia e Banco de Sangue pela AC&T.

UNIFOR-MG REALIZA IX SEMANA DA BIOMEDICINA
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O Centro de Inovação e Tecnologia de 

Formiga – CITFOR foi inaugurado na 

manhã de sexta-feira, 16 de dezembro. Ele 

fica na Avenida JK, 133, no Bairro Engenho 

de Serra (antiga sede da Acif – CDL). A 

cerimônia foi conduzida pela equipe da 

Secretaria Municipal de Administração e 

Desenvolvimento Econômico e contou com a 

presença de diversos convidados; empre-

endedores; representantes de instituições; 

dos vereadores Juarez Carvalho e Flávio 

Couto, que representou a Câmara Muni-

cipal; secretários e servidores municipais.

O prefeito Eugênio Vilela disse que a 

inauguração do CITFOR é uma alegria 

muito grande, porque é um projeto que ele 

acalentava desde o ambiente acadêmico, 

onde na verdade nasceu sua inspiração. 

“Graças a vários parceiros, entre eles a 

importância ímpar do UNIFOR-MG, 

estamos inaugurando nosso Centro de 

Inovação e Tecnologia, a nossa incubadora 

de negócios de base tecnológica, onde nós 

teremos o ambiente propício para novos 

negócios, cujo o conhecimento será a 

matéria-prima fundamental”.

De acordo com o prefeito, no CITFOR, a 

grande oportunidade que os alunos do 

UNIFOR-MG e do IFMG terão é esse 

ambiente propício à inovação tecnológica 

e, a partir disso, gerar negócio para que 

saindo da fase de incubação, possam dar 

espaço para outros empreendedores que 

venham e criem seu negócio próprio e, a 

partir daí, gere renda, gere receita, gere 

emprego, o que é importante para toda a 

sociedade.

Já o coordenador dos cursos do 

UNIFOR-MG, Prof. Me. Daniel Gonçalves 

Ebias, disse que o CITFOR proporciona um 

grande ganho para os alunos da Instituição 

porque eles vão pensar teorias em sala de 

aula e quem sabe até mesmo propor para 

desenvolvimento de ações dentro da 

incubadora de empresas.

Saiba mais

O CITFOR é uma Incubadora Municipal 

de Empresas de Base Tecnológica e 

Startups. As incubadoras auxiliam empre-

endedores e empresas que tenham como 

principal característica a oferta de produtos 

e serviços com significativo grau de 

“inovação”. A princípio, o CITFOR terá dois 

programas: “Pré-Incubação” e “Incubação 

Avançada”.

Programa “Pré-Incubação”

O Programa Municipal de “Pré-

Incubação” do CITFOR compreende o 

conjunto de atividades que objetiva 

preparar os projetos que tenham potencial 

de negócios para a criação de empresas de 

base tecnológica e empresas inovadoras.

Programa “Incubação Avançada”

O Programa Municipal de “Incubação 

Avançada” reúne atividades voltadas ao 

fortalecimento das empresas oriundas de 

base tecnológica, com ênfase na capacita-

ção gerencial do empreendedor e no 

desenvolvimento econômico e financeiro de 

seu negócio.

Os trabalhos do CITFOR serão iniciados 

com o Programa de “Pré-Incubação”, que 

terá duração de seis meses. Serão ofereci-

dos aos pré-incubados:

I – Instalações físicas: direito de utiliza-

ção das dependências do CITFOR, que será 

exercido de forma compartilhada, compre-

endendo:

a) A cessão, em caráter temporário e, ou, 

provisório, do direito de uso de área física e 

equipamentos necessários ao desenvolvi-

mento dos projetos e das empresas, de 

acordo com a disponibilidade do CITFOR;

b) Direito de uso dos serviços e das áreas 

comuns do CITFOR como: cozinha compar-

tilhada, banheiro, áreas interna e externa, 

sala de reunião e treinamento, recepção, 

telefone de uso coletivo, rede de internet, de 

acordo com a disponibilidade.

II – Limpeza das áreas comuns, suporte 

administrativo, endereço postal e energia 

elétrica;

III – Ampliação do Networking por meio 

da interação com outros empreendedores e 

instituições apoiadoras;

IV – Capacitação gerencial por meio de 

eventos e cursos a serem oferecidos de 

acordo com a disponibilidade das institui-

ções apoiadoras e do CITFOR;

V – Orientação de atividades com foco 

em ampliar o impacto da empresa, por meio 

de ações direcionadas, utilizando técnicas 

de desenvolvimento de negócios inovado-

res.
Com informações da Prefeitura de Formiga.

INAUGURADO CENTRO DE INOVAÇÃO
E TECNOLOGIA DE FORMIGA  
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O Colégio UNIFOR promoveu duas 

noites de formaturas na Praça de Alimen-

tação. No dia 16 de dezembro, participa-

ram os alunos do 9º Ano do Ensino Funda-

mental e do 3º Ano do Ensino Médio. Di-

versas pessoas acompanharam os eventos.

As cerimônias tiveram vários momentos 

emocionantes, entre eles: a entrega dos 

certificados e as homenagens direcionadas 

aos colegas e aos pais dos discentes. Por 

último, uma emocionante valsa envolveu até 

mesmo os familiares dos formandos.

No dia seguinte, ocorreu a entrega dos 

certificados dos estudantes do 2º Período 

da Educação Infantil e do 5º Ano do Ensino 

Fundamental. Para a ocasião, foram 

preparados criativos números artísticos. 

Todos os profissionais da unidade de ensino 

participaram, com muita dedicação, do 

desenvolvimento dos espetáculos.

De acordo com a Diretora do Colégio 

UNIFOR, Solange Nascimento, o retorno 

após a pandemia foi maravilhoso. Ela 

contou que as turmas voltaram animadas, 

houve muito aprendizado e vitórias.

Sobre os recursos tecnológicos usados 

nas aulas remotas, agora fazem parte da 

rotina dos professores. “As ferramentas 

possibilitam benefícios inclusive para o 

relacionamento com os pais e proporcio-

nam uma maior transparência às ações do 

Colégio”. 

Quanto às formaturas de sábado, 

Solange Nascimento destacou que o 

espetáculo Branca de Neve no Reino do 

Amor celebrou este ano e, para 2023, 

deseja ainda mais sucesso aos alunos.  

O Colégio UNIFOR está com matrículas 

abertas. O interessado em conhecer o 

sistema Poliedro e a infraestrutura da 

unidade de ensino deve agendar sua visita 

pelo (37) 3322-4035 / (37) 9 9982-3299. 

COLÉGIO UNIFOR REALIZA FORMATURAS
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Acadêmicos do curso de Fisioterapia 

ministraram, no dia 30/11, na UBS do 

Bairro Água Vermelha, uma palestra 

referente ao Novembro Azul. A ação 

o c o r r e u  n a  d i s c i p l i n a  E s t á g i o 

Supervisionado em Fisioterapia na Saúde 

Coletiva e foi coordenada pelo Prof. Me. 

Diequison Rite da Cunha.

O docente disse que foram abordados 

os seguintes conteúdos relacionados ao 

câncer de próstata: definição, prevenção, 

UNIFOR-MG REALIZA PALESTRA
SOBRE O NOVEMBRO AZUL

diagnóstico precoce e tratamento. Ele 

destacou que o evento retratou os cuidados 

que os homens precisam ter com a saúde. 

“Fizemos uma reflexão sobre a impor-

tância de hábitos saudáveis para evitar o 

desenvolvimento de doenças como o câncer 

de próstata. Na ocasião, foi apresentada 

uma peça anatômica para que os homens 

entendessem mais sobre a anatomia da 

próstata e a relação dela com o exame de 

toque retal”.

De acordo com o professor, a parceria 

com as unidades de saúde é extremamente 

importante para o Estágio Supervisionado 

em Fisioterapia na Saúde Coletiva. “Os 

servidores são os responsáveis por 

comunicar as demandas existentes na 

comunidade, por isso é fundamental essa 

interação”.

Os profissionais da UBS organizaram o 

evento e distribuíram uma cartilha educati-

va.

A Fazenda Laboratório recebeu, na 

manhã do dia 28 de novembro, o plantio 

das culturas de milho e soja. A colheita é em 

aproximadamente 120 dias. A atividade 

faz parte da preparação para o Dia de 

Campo. O evento deve ocorrer em março 

de 2023.

De acordo com o Coordenador da 

Fazenda Laboratório, Prof. Dr. Dênio 

Garcia Silva de Oliveira, na atual fase dos 

trabalhos, o local é dividido em áreas de 

plantio (plots). Ele explicou que os espaços 

são demarcados e preparados para 

plantio. Disse que as empresas ficam 

responsáveis em cultivar o(s) seu(s) 

híbrido(s). “Durante o Dia de Campo, o 

responsável técnico da organização 

parceira ministra a palestra no seu estande 

sobre a qualidade e rendimento dos 

cultivares”

O evento está na sua 4ª edição e terá 

como tema “A Sustentabilidade como 

Vantagem Competitiva”. Ele é uma iniciativa 

dos cursos de Engenharia Agronômica e 

Medicina Veterinária. A programação tem 

como público-alvo estudantes e comunida-

de 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 das 

novas tecnologias e das principais empresas 

que se destacam no mercado regional.

INICIADO O PLANTIO NA FAZENDA
LABORATÓRIO PARA O DIA DE CAMPO
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