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Trote Solidário – 05/04/2021 – Link: https://fepi.br/trote-solidario/
O Centro Universitário de Itajubá – FEPI, há alguns anos instituiu o Trote Solidário, que tem como objetivo,
praticar sim, o rito, a tradição da passagem para o ensino superior, mas de forma que a atividade a ser
desenvolvida pelo “aluno ingressante” remeta a uma ação de cidadania e respeito, despertando noções de
solidariedade na comunidade discente.
Este ano, a FEPI, mais uma vez arrecadou produtos de higiene e alimentícios que foram doados a Santa
Casa de Misericórdia de Itajubá e a Vila Vicentina.
O Prof. Alexandre de Souza e Silva, Pró-Reitor Acadêmico, destacou: “A participação dos nossos alunos
no Trote Solidário é de extrema importância, principalmente neste contexto de Pandemia. Por meio desta
ação, procuramos resgatar valores essenciais para a formação do ser humano, tais como solidariedade e
empatia. Agradecemos aos alunos participantes e à comunidade FEPI por assumirem sua parcela de
responsabilidade social.”.

FEPI segue com doação de cestas básicas à moradores do Bairro Piedade –
26/04/2021 – Link: https://fepi.br/fepi-segue-com-doacao-de-cestas-basicas-amoradores-do-bairro-piedade/

No dia 22/04 a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI realizou a entrega de cestas básicas a
moradores do Bairro Piedade.
Mais seis cestas foram entregues. A ação tem sido realizada desde o início da pandemia com a finalidade
de prestar auxílio a algumas famílias do bairro onde fica localizado o Centro Veterinário.
O Diretor Administrativo do Centro Veterinário, Prof. Túlio André Paiva, realizou a entrega das cestas que
têm sido realizadas em parceria com a pastoral social do bairro, por meio da coordenadora, Sula Ferreira,
que Identifica as famílias que necessitam dessa ajuda.

Participe da Live sobre o projeto Cão Terapia! – 04/05/2021 –
Link: https://fepi.br/participe-da-live-sobre-o-projeto-cao-terapia/

Link da live pelo youtube: https://www.youtube.com/watch?v=oebvYa3OJIk

LIVE - PROJETO CÃO TERAPIA FEPI
506 visualizações Transmitido ao vivo em 17 de mai. de 2021

Fepi realiza doação de cestas básicas a moradores do Bairro Piedade – 24/05/2021
– Link: https://fepi.br/fepi-realiza-doacao-de-cestas-basicas-a-moradores-dobairro-piedade/

No dia 18/05, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI realizou a entrega de mais 12 cestas
básicas, doadas a famílias do Bairro Piedade, onde está instalado o Centro Veterinário da instituição.
Desde o início da pandemia essa iniciativa foi tomada para ajudar famílias que têm sofrido com impactos
do difícil momento enfrentado.

FEPI segue doando cestas básicas à moradores do Bairro Piedade – 05/08/2021 –
Link: https://fepi.br/fepi-segue-doando-cestas-basicas-a-moradores-do-bairropiedade/

Tendo em vista que, desde o início da pandemia, diversas famílias têm passando por momentos difíceis, a
Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI tem doado cestas básicas à alguns moradores do bairro
Piedade, onde se encontra o Centro Veterinário.
Na quinta-feira (05-08), foram doadas 08 cestas. A Pastoral Social do Bairro da Piedade, por meio da
coordenadora Sula Ferreira, tem sido parceira nessa ação que tem prestado uma assistência às famílias.

Faça parte desse projeto super especial, o Cão Terapia! – 11/08/2021 –
Link: https://fepi.br/faca-parte-desse-projeto-super-especial-o-cao-terapia/

FEPI realiza doação de álcool gel para Associação de Voluntários Viva a Vida –
12/08/2021 –
Link: https://fepi.br/fepi-realiza-doacao-de-alcool-gel-para-associacao-devoluntarios-viva-a-vida/

No dia 29/07, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI, por meio do curso de Farmácia doou 12
litros de álcool em gel 70% para a Associação de Voluntários Viva a Vida de Itajubá – MG.
O álcool doado foi produzido pelos professores e funcionários no laboratório de Farmacotécnica da FEPI e
auxiliará nos cuidados quanto a assepsia das mãos dos voluntários e assistidos pela associação, cuidado
imprescindível sobretudo nos tempos atuais.
Desde o início da pandemia do COVID-19 a Fepi tem realizado doações como essas visando colaborar com
instituições que prestam serviços indispensáveis à comunidade.
Associação de Voluntários Viva a Vida. Tem a missão de oferecer assistência social, humana e
terapêutica para crianças e adultos com câncer. Interessados em fazer doações também, devem entrar em
contato pelo telefone: (35) 3622-2294

FEPI doa 1.080 litros de leite para o Lar da Providência – 23/11/2021 –
Link: https://fepi.br/fepi-doa-1-080-litros-de-leite-para-o-lar-da-providencia/
Além de promover um ensino de excelência, outra missão que o Centro Universitário de Itajubá – FEPI
desempenha é a de atentar para as necessidades da comunidade em seu entorno e realizar intervenções que
contribuam para melhoria na vida das pessoas. E no dia 16/11, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá
– FEPI, mantenedora do Centro Universitário, doou, ao Lar da Providência, 90 caixas de leite, totalizando
1.080 litros.
A entrega foi realizada pessoalmente à presidente da instituição, Clea Dotta Pereira, pelo Prof. Túlio Paiva,
Diretor do Centro Veterinário, que na ocasião declarou: “Temos consciência de que a doação não resolve
todos os problemas, mas certamente vai auxiliar no cuidado com os idosos. Queríamos ajudar e, juntamente
com a nutricionista do Lar da Providência, chegamos à conclusão de que leite seria algo bastante válido
nesse momento”.
Grata pela doação, Clea Dotta disse: “Estamos muito felizes por essa doação, chegou em um momento de
muita necessidade; por conta da pandemia as doações caíram muito, com dificuldades temos mantido
nossas atividades. Nos alegramos em poder contar com a Fepi que tem sido uma parceira especial. Agradeço
à Presidente do Conselho Curador, Profª Cidélia Maria Barbosa Lima e ao Reitor do Centro Universitário
de Itajubá – FEPI, Prof. Erwin Rolf Mádisson Júnior.
Lar da Providência. É uma Instituição de Longa Permanência, no momento, abriga 65 idosos e conta com
42 funcionários. Fornece seis refeições diárias aos assistidos, terapias ocupacionais, assistência social e
atendimento médico.

Realizada 1ª reunião presencial do Projeto Cão Terapia – 24/11/2021 –
Link: https://fepi.br/realizada-1a-reuniao-presencial-do-projeto-cao-terapia/

No dia 17/11/2021, reuniram-se no Centro Universitário de Itajubá – FEPI, alunos e professores voluntários
do projeto “Cão Terapia” do Curso de Medicina Veterinária.
Na reunião, foram apresentados para todos os voluntários a proposta do projeto, cujo objetivo é atuar por
meio de intervenções assistidas com a presença de animais, a fim de promover ganhos terapêuticos em
humanos; como também, métodos das Atividades que serão realizadas, o cronograma de eventos do projeto,
sendo que este se encontra em fase de capacitação dos seus voluntários.
O professor Michel Ruan dos Santos Nogueira, responsável pelo projeto “Cão Terapia”, afirmou que até
março de 2022 todos os voluntários estarão aptos para iniciar as visitas nas instituições que serão
beneficiadas com as Atividades Assistidas por Animais.
Caso você queira ser um voluntário do projeto “Cão Terapia” ou indicar alguma instituição para receber as
Atividades Assistidas por Animais, entre em contato pelo e-mail: projetocaoterapia@fepi.br.

Participe do Natal Solidário! – 09/12/2021 – Link:https://fepi.br/participe-donatal-solidario/

Curso de Medicina Veterinária realiza Ciclo de Palestras de Extensão Rural –
09/12/2021 –
Link: https://fepi.br/curso-de-medicina-veterinaria-realiza-ciclo-de-palestras-deextensao-rural/
O curso de Medicina Veterinária, por meio da disciplina de Projeto Integrador: Bioestatística e Extensão
Rural, realizou entre os dias 10 de outubro e 25 de novembro de 2021, um Ciclo de Palestras de Extensão
Rural, foram 7 temas de importante relevância, voltados principalmente para a bovinocultura leiteira,
ministradas pelos alunos da disciplina, com o objetivo de levar informação ao pequeno produtor rural,
visando a melhoria de sua propriedade, do seu rebanho e por conseguinte, de sua qualidade de vida.
Em tempos normais, as palestras seriam realizadas de forma presencial nas propriedades, porém com a
vinda da pandemia, a adequação à essa nova realidade se fez necessária, a fim de que, chegássemos ao
produtor de maneira eficiente e que não colocasse ninguém em risco. Visto que as redes sociais estão em
todos os lugares e em todos os momentos, optamos pela plataforma do YouTube para realização das
mesmas, e apesar das dificuldades, obtivemos um total de visualizações satisfatório de 712 espectadores.
Nas palavras do Prof. Me. Aécio Silveira Raymundy atual coordenador do curso: “As atividades da
disciplina de PI: Bioestatística e Extensão Rural, realizadas pelos alunos e sob orientação do Professor
Leonardo José Rennó Siqueira, além de promover a extensão rural, também apontou oportunidades para os
agropecuaristas tornarem-se eficientes no seu negócio. Do ponto de vista social, este projeto de extensão
terá impacto além do meio rural, mas com perspectivas de contribuir de forma significativa na melhoria da
qualidade de vida das pessoas, pelo fato de ampliar receita e renda para agricultura familiar. Para nós
professores do Curso de Medicina Veterinária da FEPI, é motivo de muito orgulho saber que alunos do 1º
ano já estão contribuindo com a evolução da sociedade. Todos os envolvidos ficaram muito satisfeitos com
os resultados colhidos!”
O projeto a cada ano vem ganhando mais força e é de suma importância não somente para os alunos mas
para a sociedade como um todo. A ideia é que ele só cresça e alcance cada vez mais produtores, contribuindo
para sua melhoria. Como dito em sala e também durante as palestras pelo Prof. Me. Leonardo José Rennó
Siqueira “produtor que não tem coragem de mudar, não pode reclamar do que ganha” – Fernando Antônio
Vieira (in memoriam).

Programa de controle reprodutivo de cães e gatos do município de Piranguinho –
09/12/2021 –
Link: https://fepi.br/programa-de-controle-reprodutivo-de-caes-e-gatos-domunicipio-de-piranguinhoguinho/
Durante os dias 22, 24, 29 de novembro e nos dias 06 e 07 de dezembro, iniciou-se o programa de castração
de cães e gatos, na cidade de Piranguinho-MG, através do “Castramóvel”, com o intuito de melhorar a
saúde dos animais cujas famílias são de baixa renda. O programa contou com o apoio da Prefeitura
municipal de Piranguinho, juntamente com o CMPDA (Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos
Animais) e de estudantes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Itajubá-Fepi, os
quais deram todo suporte necessário para os médicos veterinários responsáveis.
Os alunos do curso de Medicina Veterinária contaram com o apoio da Prefeitura municipal de Piranguinho,
o qual disponibilizou transporte e alimentação para os mesmos. Ao todo 28 alunos participaram da
campanha de castração, e durante os cinco dias completaram uma carga horária de 50 horas de muito
aprendizado e trabalho, sendo de extrema valia para a evolução dos mesmos como futuros medicos
veterinários.

I Torneio Leiteiro de Curral da Sicap – Wenceslau Braz – 20/12/2021 –
Link: https://fepi.br/i-torneio-leiteiro-de-curral-da-sicap-wenceslau-braz/

Os alunos da XVII turma do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Itajubá – FEPI,
vinculados a disciplina de Projeto Integrador: Bioestatística e Extensão Rural, ministrada pelo Prof. Me.
Leonardo José Rennó Siqueira, participaram do 1° Torneio Leiteiro de Curral da SICAP, organizado pela
Prefeitura do munícipio de Wenceslau Braz – MG. O evento aconteceu dos dias 22 a 26 de novembro, ao
todo participaram 13 alunos, sendo que a prefeitura disponibilizou transporte e alimentação para os
envolvidos.
Para o concurso foram realizadas duas ordenhas em um único dia, sendo a primeira ordenha as 07h e a
segunda as 15h, além disso 12 horas anterior a primeira ordenha cada vaca participante era esgotada,
procedimento que teve por finalidade evitar o leite represado, e permitia que todos os animais possuíssem
o mesmo período de produção leiteira.
Segundo o professor e coordenador Aécio Silveira Raymundy: “A participação dos alunos do 1º ano do
curso de Medicina Veterinária na organização do Torneio Leiteiro do município de Wenceslau Braz, foi de
extrema importância para que vivenciassem atividades inerentes com a profissão. Na prática, os graduandos
puderam conhecer a realidade de produtores rurais da região, identificar sistemas de criação distintos e
estabelecer relação social com o homem do campo. O curso de Medicina Veterinária agradece a
oportunidade proporcionada pela prefeitura de Wenceslau Braz”.
A aluna do primeiro ano do curso, Gabriela Martins achou uma experiência bem interessante, uma vez que
eu não havia tido nenhum contato direto com o meio rural, foi fundamental entender a realidade do produtor
rural, e saber como nós futuros médicos veterinário podemos ajudar o homem do campo com a promoção
da extensão rural, agradeço a comissão organizadora e ao professor Leonardo José Rennó Siqueira por nos
propiciar este tipo de contato.
Segue o depoimento de um dos produtores participantes do torneio e do Secretário Municipal de Industria
Comercio Agricultura e Pecuária o senhor Augusto Costa.

