
Estudantes de Publicidade realizam campanha 
do Vestibular da FDV

   Mais uma vez a campanha 
do Vestibular da FDV foi feita 
por estudantes do curso de 
Publicidade e Propaganda 
da FDV e desta vez a autoria 
partiu da turma do primeiro 
período.
  O coordenador desta 
c a m p a n h a ,  p r o f e s s o r 
Rodrigo Vaz, fez o desafio e 
os estudantes o aceitaram. 
“Esta é a forma mais eficaz 
de aprendizado. A prática 
leva o aluno a se expor 
p rofi s s i ona lmen t e  e  a 
enfrentar as intermitências 
do processo”, ressaltou 
Rodrigo. 
  No caso da atual campa-
n h a ,  v o l t a d a  p a r a  o 
Vestibular da FDV do meio 
do ano, a dinâmica começou 
com a turma sendo dividida 
em dois grupos, que apre-
sentaram ideias diferentes 
para o diretor administrativo 
da faculdade – Geraldo 
Magela da Silveira (Geraldi-
nho). Depois de aprovado o 

conceito central da campa-
nha ,  a  t u rma se  un iu 
novamente para a execução 
do trabalho.
   O professor explicou que a 
campanha ,  com a r t e s 
divulgadas nesta edição, 
incent iva as pessoas a 
fazerem um curso de nível 
superior para se destacar em 
suas carreiras. Ela traz a 
assinatura “FDV tem a sua 
c a r a” ,  q u e  d e s t a c a  o 
diferencial da faculdade, 
que proporciona o envolvi-
mento dos estudantes em 
assuntos institucionais, como 
a Quarta Cultural da FDV, o 
projeto FDV na Praça, a 
Rádio Intervalo e a própria 
campanha de vestibular. 
Rodrigo lembra ainda que, 
mesmo a turma estando 
i n i c i a n d o  o  c u r s o  d e 
Publicidade, alguns alunos 
já possuem experiência 
profissional, o que contribuiu 
para o alto nível da campa-
nha. 

   O curso de Educação 
Física (EFI) da FDV está 
ampliando as suas ações 
acadêmicas voltadas para 
estudantes, profissionais da 
área e para a comunidade, 
como um todo. Já estão 
sendo divulgados quatro 
cursos de extensão, que 

acontecerão em quatro 
sábados, com duração de 
seis horas, nas dependênci-
as da FDV, com apoio da 
Persona Cursos e Eventos.
   O primeiro curso – 
“Treinamento Funcional” – 
acontecerá no dia 25/05. 
Os outros três acontecerão 

em junho: “Ergonomia e 
Ginástica Laboral” (08/06), 
“Análise Cinesiológica de 
Exercícios de Musculação” 
(15/06) e “Epidemiologia 
para/da Atividade Física” 
(22/06).
   As inscrições estão sendo 
feitas na secretaria da FDV, à 

Rua Gomes Barbosa 870, 
Centro, Viçosa. Informações 
podem ser obtidas no site da 
faculdade (www.fdvmg.e-
du.br), pelo e-mail eventos-
_efi_fdv@gmail.com e pelos 
telefones (31) 3891-5054 e 
(31) 9136-8277.

EFI/FDV aposta em cursos de extensão

Um dos momentos da reunião com a turma
para desenvolvimento da campanha

Na foto da esquerda a realização da produção fotográfica
e na foto da direita a apresentação da campanha para o diretor

administrativo da FDV – Geraldinho (centro)



   O grupo de estudo “Escola 
e Educação”, formado por 
professores e estudantes do 
curso de Pedagogia da FDV, 
desde março de 2012 vem 
debatendo questões ligadas 
à divers idade cul tural , 
gênero orientação sexual e 
conitos étnico-raciais. Um 
de seus últimos trabalhos 
culminou com a coprodução 
da Quarta Cultural da FDV 
do dia 08/05, que teve como 
atração a peça “Violência 
contra Mulheres”, promovi-
da pela Casa das Mulheres e 
p e l o  g r u p o  d e  t e a t r o 
Policultura.
   O professor da FDV – 

Reinaldo Schiavo – ressaltou 
que um dos objetivos do 
grupo de  es tudos  que 
coordena é aprofundar os 
estudos sobre gênero e 
con t r ibu i r  para  que  o 
tradicionalismo machista 
seja superado: “A violência 
contra as mulheres é uma 
consequência marcante de 
nossa sociedade machista e 
heteronormativa, e o estudo 
sobre relações de gênero é 
uma forma de se conhecer e 
compreender com maior 
propriedade as condicio-
nantes desse problema 
presente em muitos lares 
brasileiros”.

Pedagogia: grupo respalda ações da Casa das Mulheres

Membros do grupo de estudos da FDV ao lado
dos integrantes do grupo de teatro Policultura

    Alguns eventos estão mobilizando a 
comunidade brasileira de Engenharia 
de Produção, com a apresentação de 
palestras, minicursos, trabalhos 
técnico-científicos, etc.. Entre os dias 
30/5 e 01/6 realiza-se no campus da 
Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) o IX Encontro Mineiro de 
Engenharia de Produção (EMEPRO), 
tendo como tema central “Infraestrutu-
ra e Logística: Desafios para o 
Desenvolv imento do Brasi l” .  O 
EMEPRO é um evento realizado 
anualmente no 1º semestre, organiza-
do pelo FMEPRO (Fórum Mineiro de 
Engenharia de Produção) e pelo 
N U M E E P  ( N ú c l e o  M i n e i r o  d e 
E s t udan t e s  de  Engenha r i a  de 
Produção ) .  Ma i s  i n fo rmações : 
www.fmepro.org.
    O tradicional Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção (ENEGEP), em 
sua 33ª edição, será realizado na 
cidade de Salvador-BA, entre os dias 8 
e 11 de outubro. O tema central do 
evento – "A Gestão dos Processos de 
Produção e as Parcerias Globais para o 

Desenvolvimento Sustentável dos 
Sistemas Produtivos" – mostra-se 
condizente com os atuais desafios com 
que se depara a humanidade em sua 
trajetória de crescimento e de anseio de 
uma melhor qualidade de vida. Mais 
informações podem ser obtidas através 
do site www.abepro.org.br/enegep.
    Em novembro, entre os dias 4 e 6, a 
Univers idade Es tadual  Paul i s ta 
(UNESP), campus de Bauru, realiza o XX 
Simpósio de Engenharia de Produção 
(SIMPEP), explorando o tema “Enge-
nharia de Produção & Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio”. Segundo 
a comissão organizadora, “o evento 
oferecerá ainda minicursos, palestras, 
fórum de pesquisa e outras atividades 
que representam uma grande oportuni-
dade de atualização em temas relacio-
nados à Engenharia de Produção”. 
Mais informações: www.simpep.feb.u-
nesp.br.
    Estudantes e professores do curso de 
Engenharia de Produção da FDV estão 
se mobilizando com vistas à participa-
ção no IX EMEPRO, em Juiz de Fora.

     Alunos e professores da FDV dos cursos 
de Administração, Engenharia Ambiental, 
Engenharia de Produção e Sistemas de 
Informação visitarão no dia 27 de junho 
próximo a fábrica da Fiat em Betim-MG. 
Nesta visita técnica monitorada os estudan-
tes conhecerão a Unidade Operativa 
Prensas, a Unidade Operativa Funilaria, o 
setor de Montagem Final e a Pista de Testes.
     Os visitantes também conhecerão a 
história da Fiat no Brasil, inaugurada em 
1976, assim como são produzidos 
diariamente os seus 3.200 automóveis por 
cerca de 30 mil funcionários diretos e 
indiretos. Vale ressaltar que a FDV realiza 
visitas técnicas regularmente. Estas proporci-
onam encontros dos acadêmicos com o 
universo profissional, proporcionando a eles 
uma formação mais ampla.

FDV realizará visita
técnica à Fiat

Estudantes e professores da FDV
visitarão esta unidade da Fiat, em Betim

Eventos mobilizam comunidade
de Engenharia de Produção
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     Uma das referências regionais em 
educação superior, a FDV completará 
em agosto 12 anos de existência. O seu 
slogan “ampliando horizontes”, que o 
acompanha desde o início, continua 
atual e reete bem a proposta educaci-
onal da faculdade.

     A FDV, que já possui mais de 1.000 
egressos nos cursos de Administração, 
Pedagogia, Sistemas de Informação e 
Publicidade e Propaganda, mantém 
também em funcionamento os cursos 
de Educação Física, Engenharia de 
Produção e Engenharia Ambiental. 

Agora, é aguardada apenas a autoriza-
ção do MEC para a faculdade dar início 
ao seu oitavo curso: Arquitetura e 
Urbanismo.
     A seguir, os futuros estudantes da 
FDV podem conhecer uma descrição 
sintética de seus cursos. 

A graduação na FDV

ADMINISTRAÇÃO
O curso forma profissionais capacitados para a 
atuação no gerenciamento de empresas públicas ou 
privadas, responsáveis pelas decisões estratégicas 
quanto à Gestão de Pessoas, Finanças, Produção, 
Marketing, Mercado de Importação e Exportação e nas 
Relações Internacionais. O campo de atuação profissio-
nal é, portanto, bastante amplo.
Coordenação: Professora Camila Costa Vitarelli

EDUCAÇÃO FÍSICA
Objetiva formar profissionais capacitados para atuar 
na avaliação e prescrição de exercícios físicos, gestão 
desportiva e treinamento esportivo, utilizando como 
elemento central a prática de atividades físicas, de 
caráter recreativo ou de rendimento. Qualifica profissi-
onais capazes de assessorar, discutir e operacionalizar 
políticas públicas e institucionais nos campos da saúde, 
educação, cultura e do desporto de alto rendimento. 
Coordenação: Professor Wellington Segheto

ENGENHARIA AMBIENTAL
Busca a formação de um profissional com sólida 
formação técnica que o capacite a atuar nos aspectos 
relacionados com a caracterização de ecossistemas 
naturais, rurais e urbanos, nas análises de suas susceti-
bilidades e no monitoramento dos impactos que tais 
ambientes sofrem com a ocorrência de fenômenos 
naturais e, principalmente, pela atuação do homem.
Coordenação: Professor Manoel Vieira

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Objetiva formar profissionais com sólida qualificação 
técnica, capazes de solucionar problemas ligados às 
atividades de projeto, operação e gerenciamento do 
trabalho, produção e distribuição. Tudo isso, visando o 
menor custo, a melhor qualidade e mais segurança. O 
profissional deve ser capaz de analisar o ambiente local 
e global, utilizando ferramentas matemáticas, estatísti-
cas e computacionais. 
Coordenação: Professor Heleno do Nascimento Santos

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
O curso tem ênfase em Informática Empresarial e 
Tecnologia da Informação (TI), e o estudante é capacita-
do a resolver problemas da dinâmica do mundo dos 
negócios. O mercado de trabalho está em constante 
ascensão, pois o avanço tecnológico e a globalização 
geram demandas que requerem soluções permanentes. 
A área de atuação é ampla e pode ser direcionada no 
decorrer do curso.
Coordenação: Professora Maria Vanderlea de Queiroz

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
A Publicidade e a Propaganda são instrumentos de 
Marketing para que empresas e instituições atinjam o 
mercado de consumo, através da divulgação de seus 
produtos, serviços, marcas e imagem. O curso capacita 
para a atuação em agências de propaganda, empresas, 
emissoras de rádio e TV, editoração eletrônica, marke-
ting e promoção.
Coordenação: Professor Geraldo Magela Braga

PEDAGOGIA
Habilita professores para atuarem na Educação Infantil, 
nos Ensinos Fundamental e Médio, na Educação de 
Jovens e Adultos, na Educação Profissional e em áreas 
de apoio pedagógico. Os graduandos se desenvolvem 
com base em referenciais teóricos e técnico-
pedagógicos, abrangendo a democratização, a rele-
vância ético-social e a sensibilidade estética e afetiva. 
Coordenação: Professora Rajá Redá Zorkot Sant´Anna



   O egresso do curso de 
Administração da FDV – 
José Nilton Cassimiro de 
Paula – apresentará traba-
lho no VII ENAPEGS (Encon-
t r o  N a c i o n a l  d e 
Pesquisadores em Gestão 
Social), que acontecerá em 
Belém-PA no período de 27 
a 29 de maio. O trabalho, 
intitulado “A inserção das 
pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho: um 
estudo exploratório nas 

e m p r e s a s  p ú b l i c a s  e 
privadas de Viçosa-MG”, 
tem como co-autores os 
p ro fes sores  da  FDV – 
Anderson Donizete Meira e 
Sérgio Augusto Pereira 
Monteiro.
  O trabalho aborda a 
inclusão das pessoas com 
deficiência nas empresas 
públicas e privadas de 
Viçosa, que estão inseridas 
no Art. 93 da Lei 8.213. 
Segundo José Nilton, os 

resultados encontrados 
mostram que as pessoas 
c o m  d e fi c i ê n c i a  t ê m 
dificuldades de empregabi-
lidade na cidade, apesar da 
maior ia das empresas 
conhecer a lei que trata 
deste assunto. O egresso 
contou com apoio da FDV, 
da Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) e da Agência 
de Desenvolvimento de 
Viçosa (ADEVI)  para a 
realização da sua pesquisa.

Egresso de Administração apresentará trabalho no VII ENAPEGS

O egresso José Nilton de Paula

O mercado de 
TI x Gestão de 

Pessoas

Cristiane 
Aparecida 

Lana*
       

        
    No mundo dos negócios o conhe-
cimento e a informação tornaram-se 
recursos de produção estratégicos 
paras as organizações, principal-
mente à luz do atual processo 
econômico, em que as organizações 
buscam profissionais que possuam 
não somente habilidades técnicas, 
mas habilidades que agreguem 
valor. Neste caso, é preciso possuir 
outras habilidades como gestão, 
l iderança,  compromet imento, 
compromisso, criatividade, capaci-
dade de comunicação e interação; 
saber trabalhar em equipe e com 
equipes multidisciplinares, uência 
em língua estrangeira; prezar pelo 

desenvolvimento contínuo pessoal e 
organizacional. Sendo assim, o fator 
experiência técnica deixa de ser o 
principal item a ser buscado em um 
novo colaborador, tornando o 
mercado cada dia mais restrito à 
mão-de-obra, apesar do grande 
número de profissionais disponíveis 
no mercado.
   Nos jornais e TVs é possível ver 
diversas matérias que abordam o 
crescimento de vagas no mercado de 
TI (Tecnologia da Informação) e vocês 
devem estar se perguntando: como é 
possível possuir tantas vagas com 
vários profissionais sendo formados 
todos os anos? Agora já têm uma 
“pista” da resposta. A questão está 
muito além do conhecimento técnico 
e da experiência; está na união desta 
e da formação complementar que 
cursos como Sistemas de Informação 
oferecem e que muitos alunos 
simplesmente ignoram. Não é raro 
escutar de alguns estudantes: por que 
tenho que estudar Administração, 

Psicologia, Sociologia, Filosofia se 
nunca vou usar estas disciplinas no 
meu trabalho? Engano; os profissio-
nais que prezam essa união e a 
língua estrangeira compõem o perfil 
que está sendo disputado pelo 
mercado.
   É fato que ter uma graduação que 
proporcione formação mais abran-
gente auxilia no posicionamento do 
mercado. Contudo cabe a você, 
estudante, trilhar seu caminho, 
descobrir e desenvolver suas potenci-
alidades, aproveitar as oportunida-
des, construir a sua história e deixar 
um registro positivo nas empre-
sas/instituições por onde passar.

*Cristiane Aparecida Lana é bacharel em 
Sistemas de Informação pela FDV, especialis-
ta em Gestão Estratégica de Pessoas pela 
Univiçosa, mestranda em Ciência da 
Computação pela UFV e atualmente é 
professora convidada na FDV em disciplinas 
voltadas para desenvolvimento de sistemas, 
engenharia de software e sistemas de apoio 
à decisão.

   Estudantes do curso de 
Engenharia Ambiental da 
FDV deverão participar do 
XI Encontro Nacional de 
Estudantes de Engenharia 
Ambiental (ENEEAmb), 
que ocorrerá de 21 a 26 
de julho deste ano em São 
Paulo. O tema do evento é 
“A Atuação do Engenheiro 

Ambiental no Cenário 
Urbano”. A realização é 
de responsabilidade da 
Escola Pol i técnica da 
Universidade de São Paulo 
(USP). 
   Espera-se a presença de 
mais de 1.500 estudantes 
dos mais diversos estados 
brasileiros. A programa-

ção é intensa e consta o 
oferecimento de minicur-
sos ,  v i s i tas  técn icas , 
palestras, mesas redon-
das, festas e uma reunião 
plenária dos estudantes de 
Engenharia Ambiental do 
Brasil. 
   Para o professor Manoel 
Vieira – coordenador do 

curso de Engenhar ia 
Ambiental da FDV, em 
eventos como este os 
estudantes têm grande 
oportunidade de enrique-
cer  o  curr ícu lo  e  de 
ampliar seus conhecimen-
tos e a rede de contatos 
com colegas e profissiona-
is da área.

Estudantes de Engenharia Ambiental da FDV se preparam para 11º ENEEAmb
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