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Curso de Engenharia Civil firma parceria com a prefeitura para implantação do
projeto avançar cidades – 24/01/2020 – Link: https://fepi.br/curso-de-engenhariacivil-firma-parceria-com-a-prefeitura-para-implantacao-do-projeto-avancarcidades/
O Centro Universitário de Itajubá – FEPI por meio do curso de Engenharia Civil e a Prefeitura Municipal
de Itajubá firmaram uma parceria visando implantar o Projeto “Avançar Cidades – Mobilidade Urbana”.
De julho a dezembro de 2019, cinco professores e oito alunos (do 8º ao 10º período) do curso trabalharam
para transformar um pré-projeto já existente, em um completo projeto de execução visando melhorias
quanto a acessibilidade, drenagem, sinalização e pavimentação em algumas ruas e avenidas de Itajubá.
Michel Henry Bacelar Souza, um dos alunos que integrou a equipe, relatou que o “Avançar Cidades”
abrangeu várias áreas e foi bem completo: “Trabalhamos no planejamento do projeto e na parte prática,
com medições e visitas às áreas que precisam passar por melhorias. A equipe foi bem versátil, tivemos um
ótimo suporte dos professores, cada um pôde ajudar conforme suas especialidades. Foi muito enriquecedor!
Também tivemos contato com a equipe da Secretaria de Obras e do DETRANIT – Departamento de
Trânsito de Itajubá”.
Michel ainda comenta: “Ficamos felizes e surpresos por receber devolutivas tão positivas, por ser nosso
primeiro projeto desse porte. Foi uma experiência muito positiva para todos nós”.
Aprendizado na prática. O resultado do projeto executivo superou as expectativas conforme relato do
coordenador do curso, Prof. Me. Demarcus Werdine, “foi um ganho muito grande para o curso e para os
alunos, eles puderam colocar na prática muitos conteúdos vistos ao longo do curso e se superaram
entregando um trabalho de muita qualidade, o qual será revertido em ganhos para a população”.
Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana. Tem como objetivo melhorar a circulação das
pessoas nos ambientes urbanos por meio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas à
qualificação viária, ao transporte público coletivo sobre pneus, ao transporte não motorizado e à elaboração
de planos de mobilidade urbana e de projetos executivos.

Trote Solidário – 06/04/2020 – Link: https://fepi.br/donativos-arrecadados-notrote-solidario-sao-entregues-na-vila-vicentina/
No dia 06/04 foi realizada a entrega dos alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal, arrecadados
no Trote Solidário do Centro Universitário de Itajubá – FEPI.
Agradecemos a colaboração de todos os alunos envolvidos.

Webinar FEPI – Curso de Estética – 05/05/2020 –
Link: https://fepi.br/webinar-fepi-curso-de-estetica/

Link you tube: https://www.youtube.com/watch?v=K4b9vg1MT3E
576 visualizações - Transmitido ao vivo em 7 de mai. de 2020.

Em homenagem ao dia das mães e para ficarem ainda mais bonitas no seu dia, o curso de Estética da
FEPI presenteará com um webinar especial sobre auto maquiagem!

Webinar FEPI – Exercícios corretivos posturais – 11/05/2020
Link: https://fepi.br/webinar-fepi-exercicios-corretivos-posturais/
Pensando no seu bem-estar, amanhã teremos o webinar FEPI sobre Exercícios corretivos posturais, com a
Profª Pâmela Pereira

Link do You tube: https://fepi.br/webinar-fepi-exercicios-corretivos-posturais/
449 visualizações Transmitido ao vivo em 12 de mai. de 2020

FEPI doa álcool em gel 70% para Associação Viva a Vida – 13/05/2020 –
Link: https://fepi.br/fepi-doa-alcool-em-gel-70-para-a-associacao-viva-a-vida/
Na quarta-feira (13/05) a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI, por meio do coordenador do
curso de Farmácia, Prof. Valdomiro Vagner, realizou a doação de aproximadamente 20 litros de álcool em
gel 70% para a Associação de Apoio ao Paciente com Câncer – Viva a Vida.
A doação foi recebida pela fundadora da Instituição, a senhora Ester Silva, os frascos de álcool gel irão ser
doados aos pacientes da instituição.
A FEPI é parceira da Associação Viva a Vida há mais de 15 anos.

Webinar - Obesidade: Além da individualidade – 18/05/2020 –
Link: https://fepi.br/6051-2/

Link do you tube: https://www.youtube.com/watch?v=LfUVOxGC5aU
257 visualizações Transmitido ao vivo em 21 de mai. de 2020

Curso de extensão gratuito para público interno e externo – Análise do Sistema de
Mediação (R&R) – 19/05/2020 – Link: https://fepi.br/curso-de-extensao-gratuitopara-publico-interno-e-externo-analise-do-sistema-de-medicao-rr/

Aproveite essa oportunidade!
Acesse https://bit.ly/2Wx8d32 e inscreva-se!

Conselho Curador da FEPI faz entrega de cestas básicas à moradores do Bairro
Piedade – 20/05/2020 – Link: https://fepi.br/conselho-curador-da-fepi-faz-entregade-cestas-basicas-a-moradores-do-bairro-piedade/

Na tarde de quarta-feira (20/05) o Conselho Curador da Fundação de Ensino e Pesquisa de de Itajubá –
FEPI realizou, por meio dos funcionários da Instituição, Prof. Túlio André Paiva e Pablo Mendes Colósimo,
a entrega de cestas básicas a moradores do Bairro Piedade.
“Ficamos muito felizes com essa ação da FEPI, certamente vai ajudar muitas pessoas que, nesse momento
difícil, precisam de um socorro nesse sentido” declarou a coordenadora da Pastoral, Sula Ferreira.
O Diretor Administrativo do Centro Veterinário, Prof. Túlio André Paiva, esclareceu que essa é mais uma
das ações realizadas para estreitar o relacionamento com a comunidade local e cumprir o papel social que
é parte importante da missão da Instituição.

Webinar Curso de Psicologia: Como manter a mente sã no período de
distanciamento social – 01/06/2020 – Link: https://fepi.br/webinar-curso-depsicologia-como-manter-a-mente-sa-no-periodo-de-distanciamento-social/
Acesse clicando aqui: https://bit.ly/3dmjABa

Link do youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2E7NzINUMVA
256 visualizações Transmitido ao vivo em 5 de jun. de 2020

Curso de Extensão Gratuito: Responsabilidade Socioambiental – 15/06/2020 –
Link: https://fepi.br/curso-de-extensao-gratuito-responsabilidade-socioambiental/

Realize sua inscrição clicando aqui.

Conselho Curador da FEPI realiza novas doações de cestas básicas – 16/06/2020 –
Link: https://fepi.br/conselho-curador-da-fepi-realiza-novas-doacoes-de-cestasbasicas/
Mais moradores do bairro Piedade, os assistidos do Centro de Tratamento Laura Saia Palombo Associação
Resgatando Vidas e outros beneficiados receberam as cestas básicas doadas pelo Conselho Curador da
Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI na quarta-feira (10/06).
A Coordenadora da Pastoral Social, Sula Ferreira declarou: “Agradecemos em nome de todos os
beneficiados essa ajuda que tem chegado em um tempo tão difícil para algumas famílias”.
O Diretor Administrativo do Centro Veterinário, Prof. Túlio André Paiva, ressaltou que essa é mais uma
das ações da FEPI frente à pandemia do Covid – 19, doações de EPI’s e álcool em gel também foram
realizadas.

Curso de Extensão Gratuito: Uso do Canvas e do Lean Startup na criação de
negócios – 26/06/2020 – Link: https://fepi.br/curso-de-extensao-gratuito-leanstartup/

Realize sua inscrição clicando aqui

FEPI realiza doações para auxiliar a Santa Casa no combate ao coronavírus –
25/06/2020 – Link: https://fepi.br/fepi-realiza-doacoes-para-auxiliar-a-santa-casano-combate-ao-coronavirus/
Responsabilidade social demonstrada em ações práticas é um dos pilares da FEPI. Entendendo a
importância de cuidar e proteger pessoas que têm trabalhado na linha de frente no combate ao Covid – 19,
o Conselho Curador da Fundação de Ensino e Pesquisa – FEPI realizou, na quarta-feira (17/08), a doação
de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individuais – para os profissionais da Santa Casa de Misericórdia de
Itajubá.
Foram doados mil jalecos e 100 óculos, a Santa Casa foi escolhida por seu importante papel ante a
comunidade de Itajubá e região e pela parceria de anos com a FEPI, por meio da Clínica-Escola de
Fisioterapia e Farmácia-Escola.
A Superintendente da Santa Casa, Renata Renê F. Alvarenga relatou a relevância da doação: “Temos tido
dificuldades de adquirir EPI’s, a demanda aumentou consideravelmente, há falta dos equipamentos no
mercado e considerável aumento de preço, agradecemos muito a iniciativa, será realmente muito útil”.
Os membros do Conselho Curador da FEPI, Profª Magda Cristina Nascimento Rochael e o Prof. Luis
Henrique Sales Oliveira representaram a instituição na ocasião.
“É importante neste momento, todos se unirem em prol de um bem maior e a FEPI, sempre atenta às ações
sociais, vem mais uma vez apoiar a SCMI na sua missão de salvar vidas” declarou Profª Magda Rochael.

Novas doações de cestas básicas são feitas à moradores do bairro Piedade –
03/07/2020 – Link: https://fepi.br/novas-doacoes-de-cestas-basicas-sao-feitas-amoradores-do-bairro-piedade/

A FEPI realizou, na terça-feira (30/06), novas doações de cestas básicas à moradores do Bairro Piedade,
onde está localizado o Centro Veterinário da Instituição.
Foi estabelecida parceria com a pastoral social local para auxiliar famílias que têm passado por momentos
difíceis devido à pandemia do Covid – 19.

Fepi segue com doações de cestas básicas à moradores do bairro Piedade –
17/07/2020 – Link: https://fepi.br/fepi-segue-com-a-doacao-de-cestas-basicas-amoradores-do-bairro-piedade/

Na terça-feira (14/07), a FEPI realizou novas doações de cestas básicas à moradores do Bairro Piedade.
Por meio da parceria com a Pastoral Social do bairro famílias têm recebido esse auxilio nesse período.
Foram entregues 10 cestas.

Famílias do bairro Piedade e do Centro de Tratamento Laura Saia Palombo
recebem doação de cestas básicas – 24/08/2020 –
Link: https://fepi.br/familias-do-bairro-piedade-e-do-centro-de-tratamento-laurasaia-palombo-recebem-doacao-de-cestas-basicas/

Reiterando seu compromisso em promover ações sociais, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá –
FEPI realizou, no dia 19/08, a entrega de mais 11 cestas básicas. Foram beneficiados com a doação,
moradores do entorno do Centro Veterinário e o Centro de Tratamento Laura Saia Palombo.
Prof. Túlio André Paiva Essa, Diretor Administrativo do Centro Veterinário, destacou que a doação é uma
continuidade de diversas ações realizadas pela FEPI nesse sentido, de atender famílias necessitadas em um
período de dificuldades impostas pela pandemia do Covid-19.

FEPI mantem doação de cestas básicas à moradores do Bairro Piedade –
24/09/2020 –
Link: https://fepi.br/fepi-mantem-doacao-de-cestas-basicas-a-moradores-dobairro-piedade/

Embora Itajubá tenha progredido para Onda Verde do Minas Consciente, que estabelece diretrizes de
enfrentamento ao Covid – 19, muitas famílias seguem passando por momentos difíceis devido à crise que
a pandemia causou. A Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEPI tem auxiliado famílias de
moradores do entorno do Centro Veterinário.
Mais 09 cestas foram doadas na quarta-feira (16-09) e, conforme salientou o Diretor Administrativo do
Centro Veterinário, Prof. Túlio André Paiva esta uma ação singela, mas tem proporcionado certo alívio
para as famílias. A ação tem acontecido com o apoio da Pastoral Social do Bairro da Piedade, por meio da
coordenadora Sula Ferreira.

Parceria entre FEPI e Centro Municipal de Reabilitação proporciona aumento do
número de atendimentos à população – 09/10/2020 –
Link:
https://fepi.br/parceria-entre-fepi-e-centro-municipal-de-reabilitacaoproporciona-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 sociocomunitária
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

Prepare-se para VII Mostra de Profissões – 23/10/2020 –
Link: https://fepi.br/prepare-se-para-vii-mostra-de-profissoes/
Inscreva-se no nosso canal do YouTube: Centro Universitário de Itajubá – FEPI, acesse os links abaixo e
“defina lembrete” para não perder nenhum detalhe!!
https://bit.ly/35o7owG https://bit.ly/3ofe3BZ
https://bit.ly/2TiznZq
https://bit.ly/2HjtMPD
Teremos muitas surpresas, dentre elas um bate-papo com coordenadores dos cursos para esclarecer suas
dúvidas!

Link do you tube : https://www.youtube.com/watch?v=Jq--QoDs1NE
253 visualizações Transmitido ao vivo em 28 de out. de 2020

Extensão Rural do curso de Medicina Veterinária – 01-10-2020 –
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OhiB15a3sBc

Tema : Manejo Sanitário em Bovinos (Youtube 777 visualizações Transmitido ao vivo em 1
de out. de 2020 )

Extensão Rural do curso de Medicina Veterinária – 08/10/2020 –
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gj9oHBV99R8

Tema: ADMINISTRAÇÃO RURAL. PLANEJANDO SEUS LUCROS (Youtube
357 visualizações Transmitido ao vivo em 8 de out. de 2020)

Extensão Rural do curso de Medicina Veterinária – 05/11/2020 –
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mCRALjptgdk

Tema: MELHORAMENTO GENÉTICO EM BOVINOS LEITEIROS (Youtube
420 visualizações Transmitido ao vivo em 5 de nov. de 2020)

Fepi realiza doação de cestas básicas para famílias do bairro Piedade – 21/12/2020
– Link: https://fepi.br/fepi-realiza-doacao-de-cestas-basicas-para-familias-dobairro-piedade/

“Como uma fundação, os recursos da FEPI são revertidos em melhorias de estrutura, ensino e em serviços
à comunidade, por essa razão temos disponibilizado essas cestas para socorrer algumas famílias que têm
sofrido com o impacto da pandemia” destacou Prof. Dr. Túlio André Paiva, Diretor Administrativo do
Centro Veterinário.
As doações têm sido feitas, mensalmente, desde o início da pandemia do Covid – 19.
Na manhã do dia 17/12 foram entregues mais 12 cestas básicas à famílias do bairro Piedade, onde fica
localizado o Centro Veterinário da FEPI.
Prof. Túlio André Paiva e Marcelo Pereira, funcionários da instituição entregaram as cestas doadas por
iniciativa do Conselho Curador da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá – FEP

