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Trote solidário: 29 de abril de 2019 – Link https://fepi.br/meia-tonelada-emdonativos-arrecadados-no-trote-solidario-sao-entregues-na-santa-casa-demisericordia-e-vila-vicentina/

No dia 09/04 foram entregues os alimentos e produtos de limpeza arrecadados pelos alunos dos primeiros
períodos no Trote Solidário – Projeto de Extensão coordenado pelo Prof. Dr. Felipe Augusto Fonseca dos
Santos.
A Santa Casa recebeu os produtos de limpeza e na Vila Vicentina foram entregues os alimentos. O total da
arrecadação somou meia tonelada.
A doação foi recebida pela Administradora da Vila, Ivone Alves de Jesus que declarou: “Recebemos com
muita alegria, para nós é uma ajuda muito grande, essa parceria com a FEPI muito nos honra e é
extremamente importante, atualmente temos 54 idosos sob nossos cuidados”.
Professor Felipe destacou: “O Trote Solidário permite despertar no aluno valores relacionados à consciência
social, tais como solidariedade, responsabilidade e cooperação. Agradeço a participação ativa da
comunidade acadêmica pela realização desta importante campanha, que consolida a FEPI como uma
instituição socialmente responsável”.

Academia Espaço Livre – 08/07/2019 – Link: https://fepi.br/projeto-socialacademia-espaco-livre/

A FEPI e a Prefeitura de Itajubá, convidam a comunidade Itajubense para participar das aulas gratuitas de
ginástica na Academia Espaço Livre nos bairros:
– Avenida (Praça Dom Bosco)
– BPS (Praça Jornalista Inocêncio de Oliveira)
– Piedade (Praça Sebastião Dias)
– Santa Rosa (Praça Prof. Eduardo Luís)
– Estiva (Parque Municipal)

Projeto Academia Espaço Livre é iniciado com sucesso – 09/08/2019 –
Link: https://fepi.br/projeto-academia-espaco-livre-e-iniciado-com-sucesso/
Visando melhorar a qualidade de vida da população e diminuir o sedentarismo, o Centro Universitário de
Itajubá – FEPI e a Prefeitura Municipal lançaram o projeto Academia Espaço Livre, com a proposta de
disponibilizar profissionais de Educação Física formados na FEPI, devidamente registrados no Conselho
Federal de Educação Física e, alunos estagiários, para orientarem as pessoas na prática de exercícios em
locais públicos da cidade, gratuitamente.
Faça parte! O projeto acontece de segunda a sexta-feira das 7h às 9h e das 18h às 20h.
Os locais do projeto são nos seguintes bairros:
– Estiva (Parque Municipal)
– Santa Rosa (Praça Prof. Eduardo Luís)
– Piedade (Praça Sebastião Dias)
– Avenida (Praça Dom Bosco), ao lado do Lar da Providência
– BPS (Praça Jornalista Inocêncio de Oliveira).

Curso gratuito de extensão – 09/08/2019 –
Link: https://fepi.br/cerimonia-de-entrega-de-certificados-dos-cursos-de-extensaogratuito-do-fepilab/

Na sexta-feira (09/08) foi realizada, no Centro Universitário de Itajubá – FEPI, a entrega de certificados
dos cursos de extensão: “Incrementar a produtividade do setor de usinagem por meio de ferramenta
estatística” e “Aplicação de ferramenta estatística para atender um requisito de qualidade no processo de
usinagem”.
Os cursos ministrados no 1º semestre desse ano, fazem parte do projeto da FEPI para acrescentar
conhecimentos extras aos alunos dos cursos de graduação, nas áreas de engenharia, gratuitamente, fora do
horário das aulas e, com isso, aproveitar a estrutura dos laboratórios para melhor capacitar os alunos para
o mercado de trabalho, segundo destacou o Prof. Erwin Rolf Mádisson Junior.
Um dos instrutores dos cursos, Prof. Dr. Luís Felipe dos Santos Carollo, agradeceu o empenho dos alunos,
frisando a importância de aproveitarem as oportunidades oferecidas pela instituição.
Na visão do aluno do curso de Engenharia Mecânica, Pedro Henrique Diniz, foi muito interessante fazer o
curso: “É algo que podemos acrescentar no currículo, o engenheiro precisa conhecer não apenas a teoria,
mas a prática também, recomendo, foram quatro semanas muito produtivas” declarou.
Uma nova turma será aberta em agosto, as aulas serão ministradas nos dias: 26/08, 02/09, 09/09,
16/09.
Nº de vagas: 08
Horário: das 14h às 16h
Os interessados devem procurar os instrutores: Prof. Dr. Luís Felipe dos Santos Carollo e Prof. Dr.
André Silva Chaves

FEPI realiza entrega de cestas básicas aos detentos que prestam serviços no Centro
Veterinário – 22/08/2019 –
Link:
https://fepi.br/fepi-realiza-entrega-de-cestas-basicas-aos-detentos-queprestam-servicos-no-centro-veterinario/
A Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI realizou no dia 22/08 a entrega de cestas básicas para
seis internos que cumprem pena no presídio da cidade e que, há um mês, prestam serviços no Centro
Veterinário da Instituição. Por meio da parceria estabelecida os detentos têm tido a oportunidade de,
diariamente, reconstruírem suas vidas prelo trabalho prestado e a convivência com professores,
funcionários e alunos.
Na entrega das cestas o Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, e Vice-Reitor do Centro
Universitário, Prof. Erwin Rolf Mádisson Júnior declarou: “Decidimos trabalhar em parceria com o sistema
prisional e tem sido um sucesso. Em nome da FEPI agradecemos o trabalho executado. Não temos nada a
reclamar, o trabalho tem sido exemplar. A cesta básica doada mensalmente é uma singela forma de
reconhecer o que está sendo feito. Errar todos erram, temos que reconhecer os erros, arcar com as
consequências e não tornar a repeti-los”. Dirigindo-se aos internos disse: “Espero que quando retornarem
para vida em sociedade dediquem-se ao trabalho e a família. Queremos encontrá-los andando na rua de
cabeça erguida. Estamos orgulhosos de vocês, o serviço foi de primeira qualidade. ”
“Agradecemos a instituição e os servidores, por essa parceria, por terem aberto essa oportunidade,
acreditarem no nosso trabalho, realmente é importante, estamos colhendo os primeiros frutos desse
trabalho, foi mantido todo o combinado, esse olhar diferenciado nesse processo de ressocialização e
reintegração é importante demais” disse o diretor de Atendimento e Socialização Leandro Rodrigues Palma.
Os internos agradeceram pelo tratamento e a oportunidade, destacando que foram bem recebidos desde o
primeiro dia de trabalho.
Projeto de ressocialização. Uma comissão composta por servidores da Segurança, Serviço Social, Saúde,
Direção, Psicologia, Produção, Jurídico e Inteligência seleciona os detentos para o trabalho externo; pelo
serviço prestado eles recebem ¾ do salário mínimo e remição de pena, a cada três dias trabalhados, um é
abatido da pena. Ao longo do trabalho a comissão supervisiona o comportamento e desempenho de cada
um dos internos.

Iniciativa de alunos do curso de Fisioterapia arrecada 300 Kg de alimentos para Vila
Vicentina – 04/10/2019 Link: https://fepi.br/iniciativa-de-alunos-do-curso-de-fisioterapia-arrecada-300kgde-alimentos-para-vila-vicentina/
Além de todo o conteúdo aprendido por meio do VI Simpósio de Fisioterapia Respiratória e Tabagismo, os
alunos puderam exercer a solidariedade arrecadando donativos para a Instituição de Longa Permanência de
Idosos – Vila Vicentina, como parte da inscrição no evento que foi realizado no Centro Universitário de
Itajubá – FEPI.
A entrega das doações à Vila Vicentina foi realizada no sábado dia 21/09 e, segundo relato da membro da
Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória e Tabagismo, Joyce Mara de Souza, é a primeira vez que
fazem esse tipo de ação e a experiência foi muito válida: “Eles gostaram muito, estavam precisando
bastante, por fazermos estágio lá temos a oportunidade de ver de perto o quanto a demanda deles é grande
e as ajudas são necessárias; queremos manter essas iniciativas de sempre ajudá-los, não apenas com os
atendimentos, mas com esse tipo de campanha também, foi muito gratificante”.
O Coordenador do curso de Fisioterapia, Prof. Dr. Luis Henrique Sales Oliveira elogiou a iniciativa dos
estudantes ressaltando a importância do desenvolvimento global do aluno: “Esse é o profissional que
queremos formar, comprometido com o social extrapolando somente a competência técnica e se envolvendo
com as demais necessidades da população”.
Parceria. Há mais de uma década anos o curso de Fisioterapia realiza atendimentos nas áreas de Fisioterapia
Respiratória e Gerontologia na Vila Vicentina; por meio dos estágios, os alunos podem praticar os
conteúdos aprendidos na teoria, além de aguçar a sensibilidade e empatia necessárias no atendimento ao
público.
Como ajudar. Interessados em fazer doações à Vila Vicentina podem entrar em contato pelo telefone: (35)
3622-3194

Parceria entre FEPI e Centro Municipal de Reabilitação de Fisioterapia –
09/10/2019 Link https://fepi.br/parceria-entre-fepi-e-centro-municipal-dereabilitacao-proporciona-aumento-do-numero-de-atendimentos-a-populacao-2/
A FEPI – Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá assinou o acordo de cooperação com a Prefeitura
Municipal de Itajubá para fornecer mão de obra de Professores e estagiários para trabalhar no Centro
Municipal de Reabilitação de Fisioterapia.
Desde 2019 alunos do curso de Fisioterapia da FEPI, e professores, passaram a integrar a equipe do Centro
Municipal de Reabilitação. A parceria resultou um aumento de cerca de 30% dos atendimentos à população.
A iniciativa do projeto se deu por meio do Coordenador do curso de Fisioterapia, Prof. Dr. Luis Henrique
Sales Oliveira e do então Secretário de Saúde, Dr. Nilo César do Vale Baracho. Sobre a oportunidade de os
alunos terem esse contato com a população, o coordenador do curso declarou: “que uma das preocupações
da FEPI é auxiliar a comunidade ao qual está inserida, e o curso de Fisioterapia participa ativamente destas
ações, com uma média anual aproximada de 15.000 atendimentos fisioterapêuticos via serviço público de
saúde em Itajubá e cidades vizinhas. Para a FEPI a qualidade dos atendimentos realizados pelo curso de
Fisioterapia, por meio dos alunos supervisionados por seus professores não é somente vista como
diferencial e sim como uma oportunidade que o curso tem de se inserir na contribuição sócio-comunitária
que lhe é esperada de forma ativa”.
A qualidade do atendimento prestado tem sido bastante elogiada pelos pacientes, como confirmou a sra.
Maria Aparecida dos Santos Marinho: “O atendimento é muito bom, estou no meio do tratamento e já estou
recuperando o movimento dos pés, que estavam atrofiados, e sentido menos dores, melhorei bastante”.
A experiência tem sido enriquecedora conforme comentou o Prof. Dr. José Dilermando Costa Júnior, que
tem orientado os alunos com outros dois professores do curso: “Essa iniciativa tem sido muito positiva para
os alunos pois permite que exerçam as atividades práticas de forma muito melhor, mais aprofundada,
porém, o ganho não é apenas a aplicação dos conhecimentos técnicos, mas esse contato com pessoas
diferentes e a vivência da realidade da profissão”.
Tainara Nielly Alves, aluna do 7º período do curso declarou: “Tem sido uma experiência maravilhosa, é
gratificante ver o paciente chegar com dor e sair feliz recuperado, sem nenhuma queixa, os professores
dispostos a nos ajudar, dando todo apoio, estamos gostando muito”.
Centro Municipal de Reabilitação – Atendimento Presencial: Rua João Antônio Pereira, 469, Varginha
Telefone: 35 3622-0446
Horário de Funcionamento: das 07h às 17h.
Dias de atendimento: segunda, quarta e sexta-feira.
Outras parcerias. Outro acordo de cooperação firmado entre FEPI e Prefeitura é o Projeto Academia
Espaço Livre que promove atividades físicas, gratuitas, à população.

Alunos de Medicina Veterinária realizam palestras sobre prevenção de doenças –
01/11/2019 – Link: https://fepi.br/alunos-de-medicina-veterinaria-realizampalestras-sobre-prevencao-de-doencas/
Os alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, que cursam a
disciplina de Zoonoses e Saúde Pública, ministrada pela Professora Rosane Marquês de Resende,
realizaram palestras em escolas dos municípios de Itajubá e Piranguinho com intuito de conscientizar
crianças e adolescentes sobre às principais doenças transmitidas dos animais aos seres humanos, as
chamadas zoonoses. Durante as palestras, os graduandos em Medicina Veterinária do Centro Universitário
de Itajubá – FEPI, transmitiram aos estudantes das escolas visitadas informações sobre as formas de
prevenção e controle das principais zoonoses.
O Médico Veterinário tem papel importante na saúde única, o qual visa cuidar da saúde dos animais
objetivando a saúde humana. Parabéns a todos os alunos e à professora envolvidos no desenvolvimento
desse importante trabalho social!

Projeto de Futebol FEPI – 10/12/2019 –
Link: https://fepi.br/projeto-social-futebol-na-fepi/
O Centro Universitário de Itajubá – FEPI e a Prefeitura Municipal firmaram acordo de cooperação para
proporcionar aulas de futebol gratuitas na Vila Olímpica, no bairro Rebourgeon.
As atividades têm orientação de profissionais formados em Educação Física e devidamente registrados no
Conselho Regional de Educação Física.
As aulas são para o público masculino e feminino, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h e das
15h30 às 17h30.

