VIDEOS DE EX-ALUNOS
https://youtu.be/4ct1KfnZRyA - ex-aluna Vivian Mohalem, Letras
https://youtu.be/wsPf0wTtCfo ex-aluno Natanael Santos, Pedagogia
https://youtu.be/aSZ2fbFP6LQ – ex-aluna Maiara, Pedagogia
https://youtu.be/xUviNdZhHzM – ex-aluno Flávio, Eng. Civil
https://youtu.be/KwScMPQ5ofM - ex-aluno Anderson, Sistemas de Informação
https://youtu.be/aIF5tG08fX4 - ex-aluna Andressa, Psicologia
https://youtu.be/VgKfi6KXfNg - ex-aluno Leonardo Paiva Fernandes, Letras (França)
https://youtu.be/HoLjzYeq-5M - ex-aluna Letícia Mendonça, Ciências Biológicas
https://youtu.be/UGFkKWoSHEo - ex-aluna Jéssica Vilas Boas, Ciências Biológicas
https://youtu.be/0KS4_Vc1zRY - ex-aluna Vivian Cruz, Fisioterapia

FEPI recebe visita dos Ex-alunos do Curso de Engenharia Civil - Turma
1984
http://fepi.br/fepi-recebe-visita-dos-ex-alunos-do-curso-deengenharia-civil-turma-1984/

EX-ALUNOS APROVADOS MESTRADO

https://fepi.br/sara-ribeiro-ex-aluna-do-curso-de-letras-foiaprovada-em-mestrado/
Sara Ribeiro ex-aluna do Curso de Letras foi aprovada em
mestrado
Publicado por Rosi Alkmin em 25/02/2019
Ex-aluna Curso de Letras do Centro Universitário de Itajubá – FEPI,
Sara Guimarães Ribeiro, foi aprovada no Programa de Mestrado,
na área de Análise do Discurso, da Universidade Federal de Lavras
– UFLA. Seu projeto de pesquisa “A movimentação de sentidos:
representatividade de negros em propagandas comerciais” será
desenvolvido na linha de pesquisa “Objetos culturais e produção
de sentidos”.
“O resultado obtido pela ex-aluna comprova a qualidade do
ensino oferecido pelo Curso de Letras da FEPI, nosso corpo
docente parabeniza e deseja à ex-aluna um futuro promissor
nessa nova etapa que se inicia”, comentou a Coordenadora do
Curso, Professora Patrícia de Lucas Caldeira Rocha.O curso de
Letras do Centro Universitário de Itajubá – FEPI deseja-lhe muito
mais sucesso! Estamos orgulhosos de você!

https://fepi.br/thiago-oliveira-recem-formado-no-curso-deengenharia-mecanica-e-aprovado-em-concorrido-processo-seletivode-mestrado/
Thiago Oliveira recém-formado no curso de Engenharia Mecânica é
aprovado em concorrido processo seletivo de mestrado
Publicado por Stela Goncalves em 17/03/2021
Cerca de um mês após celebrar a Colação de Grau no curso de
Engenharia Mecânica do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, Thiago
Gonçalves de Oliveira tem mais motivos para comemorar, ele foi
aprovado no mestrado em Engenharia Mecânica, na Unifei –
Universidade Federal de Itajubá.
Thiago contou que essa conquista significou muito para ele, sendo um
passo importante para dar seguimento ao que classificou como sendo
sua vocação: ser professor. Dos 13 candidatos que disputavam a vaga,
Thiago conquistou a 5ª colocação para desenvolver estudos na área de
PMP (Projetos, Materiais e Processos).
À conquista ele atribuiu “Dedicação, esforço, fé em Deus, apoio de
familiares, amigos e professores, além da FEPI, que fez parte dessa
jornada profissional”.
Durante o curso, ele se envolveu muito das aulas levando muito a sério
as disciplinas, desenvolveu pesquisas, fez parte da comissão
organizadora do Congresso de Iniciação Científica da FEPI, participou
de Seminário de Iniciação Científica e submeteu um artigo para o
Congresso da UNIVAP (SJC), sempre procurando aplicar os
conhecimentos e conselhos dos professores.
Para os alunos que têm planos de seguir uma trajetória parecida, ele
aconselhou: “Procurem sempre pensar “fora da caixa”, fazer algo
inovador. Não se contentem apenas com os conhecimentos adquiridos
em sala de aula, mas busquem novas ideias, se mantenham
atualizados ao mercado e se empenhem para alcançar seus objetivos”.
O coordenador do curso de Engenharia Mecânica, Prof. Dr. Marcio de
Oliveira falou sobre essa aprovação, que para ele é um pouco mais
especial por se tratar de seu filho Thiago: “Sinto-me muito feliz por
esta conquista de meu filho. Creio que a determinação foi importante

para ele vencer esta etapa e também tudo que aprendeu aqui no curso
de Engenharia Mecânica da Fepi, que proporciona aos seus alunos
conhecimentos e competências para os desafios que lhe são impostos
no mercado de trabalho ou neste caso na carreira Acadêmica.
Parabéns Thiago pela conquista, parabéns a Fepi por ajudar na
preparação da trajetória dos alunos”.
No dia 15 de março foram iniciadas as aulas de Thiago, ansioso pela
nova experiência ele disse: “Minhas expectativas estão altas. Espero
poder aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a graduação”.
Toda comunidade Fepi deseja sucesso nessa fase, tanto quanto
desenvolveu o curso de graduação com excelência.

https://fepi.br/aluna-do-curso-de-farmacia-e-aprovada-emmestrado-na-unifei/
Aluna do curso de Farmácia é aprovada em mestrado na Unifei
Publicado por Stela Goncalves em 20/08/2019
Raquel Fernandes Nunes e Vilas Boas, ex-aluna do curso de
Farmácia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, foi selecionada
no mestrado na área de Engenharia em Biomateriais na Unifei –
Universidade Federal de Itajubá.
Formada em 2018, Raquel optou por fazer mestrado visando a
oportunidade de crescer profissionalmente e devido seu interesse
pela docência. “A FEPI é uma instituição de excelência, acolhedora
e que motiva seus alunos e professores a crescerem; eu via em
meus professores o prazer em lecionar e sonho com a
possibilidade de um dia em poder lecionar nesta instituição”disse.
Em sua trajetória na graduação, a ex-aluna foi monitora por dois
anos seguidos na área de Bromatologia e Análises Clínicas. “A
experiência na monitoria aumentou ainda mais meu amor pela
instituição e pela profissão”.
Raquel iniciará na nova etapa de seus estudos na primeira semana
de agosto, e para quem deseja trilhar esse caminho ela
aconselhou: “Ter sido aprovada no mestrado me fez acreditar que
tudo que se busca com empenho, dedicação e comprometimento
pode ser alcançado. Aos futuros colegas de profissão, sugiro que
aproveitem as oportunidades oferecidas pela instituição, temos
grandes professores, laboratórios excelentes. O suporte oferecido
pela FEPI me fez chegar até aqui”.

O coordenador do curso de Farmácia, Prof. Valdomiro Vagner de
Souza destacou: “ É com grande alegria que recebemos a notícia
da aprovação de nossa colega de profissão e ex-aluna, Raquel. Nos
sentimos honrados com a sua aprovação. É merecido! Parabéns e
que essa notícia maravilhosa motive nossos alunos a estudarem
cada vez mais” concluiu.

Raquel Fernandes Nunes e Vilas Boas

Ex-aluna do curso de Ciências Biológicas é aprovada em
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências dos
Alimentos na Universidade Federal de Lavras (UFLA)
https://fepi.br/ex-aluna-do-curso-de-ciencias-biologicas-eaprovada-em-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-emciencias-dos-alimentos-na-universidade-federal-de-lavras-ufla/
Publicado por Stela Goncalves em 12/08/2020
A ex-aluna do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, Maria Beatriz
Pereira Rosa, formada em dezembro de 2019 no curso de Ciências
Biológicas, foi aprovada no Curso de Mestrado do Programa
de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos da Universidade de
Lavras.
A aluna Maria Beatriz conta que se interessou pela pesquisa
durante o curso de graduação na FEPI, a aluna foi contemplada
com uma bolsa de fomento da FAPEMIG para o desenvolvimento
de seu projeto de Iniciação Científica, trabalhou na área de
micologia de alimentos. Segundo a Maria Beatriz: “Me interessei
pela área da pesquisa desde minha época de bolsista de Iniciação
Científica na graduação, acabei fazendo leituras na área e descobri
sobre o programa de mestrado em Ciência dos Alimentos na
Universidade Federal de Lavras (UFLA). Desde então, me preparei
para o processo seletivo e descobrir que fui aprovada foi muito
gratificante. Gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais
por todo apoio, aos professores da FEPI por todo o conhecimento
que me passaram e por me acompanharem durante toda a
graduação. Em especial, agradeço a professora que me orientou
em meu projeto, profa. Liliana Auxiliadora Avelar Pereira Pasin,
por todo o incentivo e por ter acreditado em mim durante todo o
processo de formação profissional e no meu sonho de seguir no
ramo da pesquisa.”
Segundo a coordenadora do curso de Ciências Biológicas, profa.
Laiz Furlan Balioni: “É gratificante para a instituição e para o corpo
docente, que conheceu o potencial da aluna e participou do

despertar de seu interesse pela pesquisa, saber que ela seguirá na
área acadêmico científica. Obviamente desejamos muito sucesso
profissional para nossos ex-alunos. Receber o retorno da Maria
Beatriz compartilhando sua conquista me encheu de alegria. Sei
do potencial da instituição e do programa ao qual a aluna está
ingressando, do rigor do processo seletivo e tenho tranquilidade
para afirmar que os conhecimentos adquiridos no curso de
Ciências Biológicas da FEPI fornecem os subsídios para que nossos
alunos trilhem o melhor caminho profissional, na proporção dos
seus sonhos. Em nome da FEPI e do corpo docente do curso de
Ciências Biológicas, parabenizo a aluna Maria Beatriz.”

Maria Beatriz Pereira Rosa

Curso de Ciências Biológicas da FEPI tem ex-aluna aprovada em
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Microbiologia
Agrícola na Universidade Federal de Lavras
https://fepi.br/curso-de-ciencias-biologicas-da-fepi-tem-exaluna-aprovada-em-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensuem-microbiologia-agricola-na-universidade-federal-de-lavras/
Publicado por Stela Goncalves em 12/08/2020
A ex-aluna Stefany de Souza Silva que concluiu o curso de Ciências
Biológicas no Centro Universitário de Itajubá – FEPI em dezembro
de 2019, foi aprovada no Curso de Mestrado do Programa de PósGraduação em Microbiologia Agrícola da Universidade de Lavras.
A aluna conta que após formada, decidiu se inscrever no processo
seletivo do programa de pós-graduação devido a sua ligação com
a pesquisa durante a graduação. Segundo Stefany: “Por ter sido
bolsista de iniciação científica PIBIC/FAPEMIG durante a
graduação, com projeto na área de microbiologia, com a qual
sempre desejei trabalhar, desenvolvi o gosto pela pesquisa. Na
minha iniciação científica trabalhei, orientada pela profa. Laiz
Furlan Balioni, trabalhei com o cultivo de cogumelos comestíveis
utilizando resíduos agroindustriais como substrato. A seleção para
o mestrado contou com três etapas, e, descobrir que consegui
passar por todas, foi muito bom. Hoje só tenho a agradecer em
primeiro lugar a Deus, aos meus pais e a todos os meus queridos
professores, em especial a minha orientadora professora Laiz
Furlan Balioni que me deu todo suporte durante a minha bolsa de
iniciação científica. Agradeço também aos funcionários e
professores do NUPI pelo incentivo e auxílio para tornar possível
a realização dessa conquista.”
A profa. Laiz Furlan Balioni coordenadora do curso de Ciências
Biológicas – FEPI, comenta: “A Stefany foi uma excelente aluna na
graduação, o projeto de iniciação científica que desenvolvemos
juntas produziu resultados muito interessantes: foi apresentado
em congressos e foi submetido para publicação em forma de
artigo científico na Revista científica Cadernos de pesquisa do

Departamento de Biologia e Farmácia da Universidade de Santa
Cruz do Sul.
Receber a notícia de que a Stefany continuará seus estudos em
um programa de pós-graduação conceituado, vem coroar o
trabalho do corpo docente do curso de Ciências Biológicas
reforçando nossa contribuição com a manutenção da nova
geração de jovens pesquisadores do país. Em nome do Centro
Universitário de Itajubá – FEPI e do corpo docente do curso, quero
desejar muito sucesso a Stefany em sua nova trajetória
profissional.”

Stefany de Souza Silva

Ex-alunos do curso de Engenharia Mecânica são aprovados no mestrado
Publicado por Stela Goncalves em 21/08/2020
https://fepi.br/ex-alunos-do-curso-de-engenharia-mecanica-saoaprovados-no-mestrado/
Guilherme Augusto Vilas Boas Vasconcelos e Pietro Olegário da Silva,
formandos em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário de Itajubá –
FEPI, foram aprovados no mestrado da Universidade Federal de Itajubá –
UNIFEI.
Para Guilherme Vasconcelos, aprovado PMP – Projeto, Materiais e
Processos, a conquista foi muito significativa, ele foi aprovado em 3º lugar.
“Atribuo essa conquista a Deus, a todo meu esforço e também a todo o
corpo de Professores da FEPI em especial: Prof. Dr. Luis Felipe Dos Santos
Carollo, Prof. Carlos Adriano Correa e ao Prof. Túlio Paiva que sempre nos
apoiaram, nos incentivando e dando o melhor deles para que pudéssemos
avançar” disse o ex-aluno que contou ainda, o quanto sua mentalidade
mudou ao longo do curso: “Ingressei na instituição apenas para ter um
curso de graduação, porém, foi conhecendo professores e cada um com sua
contribuição foi me inspirado a estudar e me interessar mais, desde então,
decidi que quando me formasse, nunca mais pararia. Meu objetivo é ser
tanto uma pessoa melhor, quanto um profissional mais qualificado e no
futuro, atuar na área acadêmica” concluiu.

Pietro Olegário da Silva, aprovado no programa de Engenharia mecânica na
área Térmica, Fluidos e Máquinas de Fluxo, reforçou a importância do
incentivo à pesquisa e a continuidade nos estudos que teve durante a
graduação. “A Fepi foi o início de tudo, ela me apresentou a grandes
professores que me estimularam e buscar a pesquisa e desenvolver vários
projetos nesse sentido. Agora é seguir adquirindo o máximo de
conhecimento possível, aprendendo as ferramentas que podem ser
utilizadas para o entendimento da física envolvida.

Para o coordenador do curso, Prof. Marcio de Oliveira, o resultado destas
aprovações é o reflexo do empenho, dedicação, perseverança destes
alunos e do quadro de professores do curso que além de instruir para novos
conhecimentos, são fundamentais como impulsionadores e incentivadores
dos alunos lançando-os a novos desafios para sua formação. A coordenação
deseja aos alunos sucesso nesta nova caminhada.
Um dos professores apontado por ambos os aprovados como um grande
incentivador, Dr. Luis Felipe Carollo destacou: “Ao longo da graduação,
Pietro e Guilherme apresentaram um interesse diferenciado em relação as
disciplinas técnicas. Esse comportamento permitiu que ambos se
destacassem em suas trajetórias e ingressassem no mestrado, que
possibilitará novas oportunidades em suas carreiras” disse o Professor.
Guilherme e Pietro começam as aulas no mestrado ainda este mês. Toda
comunidade FEPI deseja que tenha muito sucesso nesta nova fase.

Ex-aluno de Engenharia de Produção é aprovado em processo
seletivo de mestrado
https://fepi.br/ex-aluno-de-engenharia-de-producao-e-aprovadoem-processo-seletivo-de-mestrado/
Publicado por Stela Goncalves em 29/09/2020 - (FOTO)
O ex-aluno do curso de Engenharia de Produção do Centro
Universitário de Itajubá – FEPI, Patrick Alisson da Silva Gonçalves,
formado em 2018, foi aprovado no processo seletivo do mestrado na
área de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Itajubá –
Unifei.
Conforme relatou Patrick, eram 4 vagas para a área de Processos,
Materiais e Projetos e 10 concorrentes. “Passei em 1° lugar!
Agradeço a Deus, pelo dom da vida e por me dar oportunidades, a
minha família pelo apoio e carinho, amigos pela força e incentivo”.
Patrick, atua como docente no ensino técnico e tem como meta ser
Professor universitário. “A expectativa é concluir o mestrado para
lecionar no Ensino Superior, buscando mais conhecimento técnico e
pedagógico e aperfeiçoar a pesquisa científica. Trabalhei mais de 10
anos na indústria, adquiri uma experiência profissional que me ajuda
a falar de conhecimentos técnicos com certa propriedade, há dois
anos, leciono na área do ensino profissional, onde consigo usar a
minha vivência de indústria para contextualizar e dar significado ao
aprendizado dos meus alunos. Optei pelo mestrado, pois pretendo
continuar a caminhada da docência e vir a se tornar um professor
universitário capaz de ensinar com qualidade técnica e pedagógica;
me inspiro muito no Prof. Luis Felipe Carollo, o qual tenho como
modelo” ressaltou.
Como parte fundamental de sua conquista, Patrick destacou pontos
relevantes de sua vivência na instituição: “A FEPI foi a faculdade que
me ajudou abrindo portas para o meu crescimento profissional, tive
bons professores como: Professor Carollo e Danillo Nunes que
ajudaram muito no desenvolvimento da minha graduação e serviram
como espelho para seguir o caminho da docência”, concluiu Patrick.
O Coordenador do curso de Engenharia de Produção, professor
Danillo Nunes ressalta que “é muito gratificante ver nossos alunos

ingressando em cursos de Mestrado, principalmente com excelente
desempenho frente à grande concorrência. Isso mostra o quanto
nossos alunos são dedicados e qualificados para qualquer vaga que
venham a disputar. O Patrick será, sem dúvida, um grande
profissional na área da Educação Superior, já tem experiencia na
docência e se desenvolverá ainda mais durante o Mestrado. Desejo
todo sucesso, e me alegro muito com sua conquista”.

Patrick Alisson da Silva Gonçalves

Ex-alunos do curso de Engenharia Civil são aprovados em pósgraduação
Publicado por Stela Goncalves em 20/10/2020
https://fepi.br/ex-alunos-do-curso-de-engenharia-civil-saoaprovados-em-pos-graduacao/
A FEPI parabeniza os ex-alunos Lucas Ramon R. da Silva e Matheus
David G. Barbedo por terem sido aprovados em cursos de pósgraduação stricto sensu da UNIFEI.
Lucas Ramon, graduado em 2018, obteve o título de Mestre em
Materiais para Engenharia e atualmente é doutorando em Engenharia
Mecânica pela UNIFEI e está iniciando sua carreira acadêmica como
professor universitário. “No período de minha graduação na FEPI
obtive contato com uma estrutura excelente, funcionários dedicados e
biblioteca com ótimo acervo. A FEPI me proporcionou a oportunidade
de me qualificar não somente como profissional, mas acima de tudo
como ser humano”. Complementa o aluno: “Tive a oportunidade de ter
aula com grandes professores, excelentes profissionais que me
inspiraram a seguir a carreira de professor universitário e cursar
mestrado e doutorado.”
Matheus David G. Barbedo, graduado em 2020, foi aprovado no
programa de mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O
aluno agradeceu a instituição FEPI pelos anos de graduação na
Engenharia Civil.
O coordenador do curso Prof. Demarcus Werdine enfatizou: “A FEPI
está muito bem representada por esses alunos que durante o período
de graduação se mostraram comprometidos com a qualidade do
aprendizado e hoje colhem frutos para uma vida profissional de muito
sucesso.”

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS DE EX-ALUNOS E PROFESSORES
Equipe de professores e ex-alunos do Curso Educação Física da FEPI
publicaram um artigo em uma importante Revista Científica.
https://fepi.br/equipe-de-professores-e-alunos-do-curso-educacaofisica-da-fepi-publicaram-um-artigo-em-uma-importante-revistacientifica/
Publicado por Stela Goncalves em 15/05/2020
O ex-aluno Allan Henrique de Souza Salles, bolsista do Programa PIBIC
FAPEMIG (2018-2019), publicou o trabalho intitulado “Effect of PostActivation Potentiation and Carbohydrate Mouth Rise on Repeated
Sprint Ability in University Futsal Players”, no Journal of Exercise
Physiologyonline da American Society of Exercise Physiologists. A
pesquisa foi desenvolvida por uma equipe composta pelos professores
do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, José Jonas de Oliveira, Jasiele
Aparecida de Oliveira Silva, Ricardo de Melo Dias, Fábio Vieira Lacerda
e Alexandre de Souza e Silva, e pelos ex-alunos do Curso de Educação
Física, Allan Henrique de Souza Salles, Anna Gabriela Silva Vilela
Ribeiro e Jean Marinho da Silva.
O artigo foi publicado no volume 23, número 2 e está disponível
em https://www.asep.org/asep/asep/JEPonlineAPRIL2020_Oliveira.p
df.
O Centro Universitário de Itajubá/FEPI e o Núcleo de Pesquisa
Institucional, parabenizam os pesquisadores.

Ex-alunos e Professor do curso de Educação Física da FEPI
publicam artigo em revista Internacional sobre Atividade Física e
COVID-19
Publicado por Stela Goncalves em 18/12/2020
https://fepi.br/ex-alunos-e-professor-do-curso-de-educacaofisica-da-fepi-publicam-artigo-em-revista-internacional-sobreatividade-fisica-e-covid-19/
O ex-aluno do curso de Educação Física da FEPI, Jean Marinho da
Silva, mestrando em Ciências do Movimento Humano e a ex-aluna
do curso de Educação Física da FEPI, Anna Gabriela Silva Vilela
Ribeiro, doutoranda em Ciências do Movimento Humano, ambos
na UNIMEP e o Professor José Jonas de Oliveira, do curso de
Educação Física da FEPI, publicaram um artigo referente a
atividade física e COVID-19 em uma importante revista
internacional, intitulado “Associations between sociodemographic
factors and physical activity and sedentary behaviors in adults
with chronic diseases during COVID-19 pandemic”, na revista
internacional Sports Medicine and Health Science.
O estudo pode ser acessado aqui.

SEMANA ACADÊMICA DOS CURSOS X PARTICIPAÇÃO EX-ALUNOS

CURSO: FARMÁCIA
https://fepi.br/aula-magna-do-curso-de-farmacia-aborda-diversaspossibilidades-de-atuacao/
Aula Magna do curso de Farmácia aborda diversas possibilidades de
atuação
Publicado por Rosi Alkmin em 12/03/2019
Foi realizada no Centro Universitário de Itajubá – FEPI, a Aula Magna
do curso de Farmácia ministrada pelo Prof. Tarcísio Liberato, ex-aluno
da Instituição, no dia 25/02.
Dando as boas-vindas oficialmente aos alunos, o Coordenador do
curso, Prof. Valdomiro Vagner de Souza, esclareceu que o intuito da
Aula Magna desse semestre foi o de apresentar o novo Professor que
teve experiências relevantes em diversas áreas da Farmácia e
desenvolve pesquisas que podem ser interessantes aos alunos.
Prof. Tarcísio Liberato falou de sua trajetória profissional, em grandes
redes de drogarias, especializações e as pesquisas realizadas
especialmente no Butantan. Ele falou também das tendências do
mercado e crescimento que a área espera com a possibilidade de o
farmacêutico realizar prescrições.
Sobre a época da graduação o professor contou: “Quando fui
assumindo responsabilidades ao longo do curso, fui aprendendo,
tendo mais segurança e com isso, oportunidades foram surgindo, de
pesquisas e estágios. Buscarmos conhecimento permanentemente é
um diferencial, não podemos parar nunca”.

CURSO: DIREITO
https://fepi.br/xii-semana-juridica-do-curso-de-direito-conta-compalestrantes-renomados-e-e-sucesso-de-publico/
XII Semana Jurídica do Curso de Direito conta com palestrantes
renomados e é sucesso de público
Publicado por Francine Carmo em 30/04/2019
Do dia 24 a 26/04 os alunos, ex-alunos, professores e comunidade,
participaram de mais uma edição da SEJUR – Semana Jurídica do Curso
de Direito do Centro Universitário de Itajubá – FEPI. Grandes nomes do
mundo jurídico foram trazidos com a missão de ensinar, instruir e
inspirar os alunos que, em todos os dias do evento, lotaram o auditório.

Abrindo o evento, a Magnífica Reitora do Centro Universitário de Itajubá
– FEPI, Profª Cidélia Maria Barbosa Lima, declarou: “É uma honra
prestigiar esse evento de um curso que não para de crescer e tem se
tornado referência no Sul de Minas e Vale do Paraíba. O
comprometimento que vocês têm com o curso o fazem ter tanto sucesso.
Aproveitem as palestras que foram cuidadosamente escolhidas e sobre
temas tão atuais”.
Em seguida o Coordenador do curso de Direito, Prof. Fabiano Franklin
dirigiu-se aos alunos dizendo: “Nossa meta é proporcionar o que tem de
melhor para vocês, pode ser que tenham dúvidas a respeito do próprio

potencial, mas nós não temos e, por isso, nós decidimos investir no
melhor, certos de que colheremos frutos abundantes, dos
conhecimentos que serão apresentados aqui”. E exaltou a persistência e
dedicação dos alunos: “Investimentos extraordinários trazem frutos
extraordinários, reconhecemos as dificuldades que enfrentam para
estarem aqui estudando, nosso papel é colaborar com essa trajetória
sempre, mesmo quando nos tornarmos colegas de profissão”.
Pela segunda vez na FEPI, o Juiz e Prof. Marcos Scalércio, foi o primeiro
palestrante da SEJUR, e falou sobre “Aspectos Polêmicos da Reforma
Trabalhista”. Ressaltou alguns pontos positivos tais como: férias poderão
ser parceladas em até três vezes, contribuição sindical deixa de ser
obrigatória e passa a ser facultativa, honorários de sucumbência etc. E
pontos negativos: Redução no horário de almoço, de uma hora para 30
minutos; possibilidade de terceirização em qualquer área, trabalho
intermitente dentre outros. Além da reforma trabalhista, Prof. Scalércio
falou de sua trajetória, encorajando os alunos: “É nessa fase que vocês
constroem sonhos, não deixem ninguém sabotar seus sonhos, ninguém
tem legitimidade para isso. Vocês podem construir uma nova realidade,
todo desafio tem suas dificuldades, mas vocês são capazes” concluiu.

No segundo dia do evento, o Promotor que atua na Procuradoria de
Justiça de Direitos Difusos e Coletivos em São Paulo – SP, Prof. Dr.
Roberto Livianu, palestrou sobre “Corrupção: Desafios, angustias e
caminhos de enfrentamento”, enfatizando: “Não há um período na
história do Brasil em que a corrupção não estivesse presente, é
impossível calcular os danos causados por ela, mas não podemos tolerála deliberadamente, só nos incomodando quando diz respeito ao outro e
sermos coniventes quando podemos ser beneficiados. Precisa ser
colocada em discussão e ser duramente combatida, não podemos calar
diante dela. ” E reforçou: “Falta de liberdade de expressão facilita a
corrupção”.
No último dia do evento apresentou-se o palestrante internacional,
Fernando Fita, Professor de Direito do Trabalho e Previdência Social na
Faculdade de Direito da Universidade de Valência (Espanha). Ele falou
sobre as novas tecnologias e o Direito Coletivo, alertou sobre as
mudanças que o mercado tem enfrentado, alertando que elas serão mais
acentuadas daqui por diante. Citou os problemas da robotização
dizendo: “as projeções é de que 50% dos trabalhos manuais que exigem

pouca especialização sejam extintos, será necessário pensar em
impostos para a robotização; serão valorizados e preservados os ofícios
que exigem maior formação e conhecimentos mais complexos” e
discorreu mostrando que a crise mundial está alterando a estrutura da
Espanha, afetando tudo especialmente o sistema social, e fez um
paralelo com o Brasil; segundo ele, ambos estão em tempos difíceis,
reflexo da crise que atinge o mundo todo.
Douglas Fernandes, aluno do curso destacou a relevância da SEJUR para
os acadêmicos: “Geramos muita expectativa em relação a esse evento, o
auditório lotado confirma isso. Os palestrantes foram ótimos, com
certeza saímos muito satisfeitos; coordenação e os alunos estão de
parabéns”.
No encerramento da XII Semana Jurídica o Prof. Fabiano Franklin
agradeceu os envolvidos, a Reitoria da instituição ressaltando a unidade
dos professores, alunos e funcionários para o sucesso do evento.

“Retrocessos Constitucionais” é tema da Aula Magna do curso de Direito
https://fepi.br/retrocessos-constitucionais-e-tema-da-aula-magna-docurso-de-direito/
Publicado por Stela Goncalves em 24/08/2019
A Aula Magna do curso de Direito do Centro Universitário de Itajubá – FEPI,
realizada no dia 20/08, às 19h no FEPI Eventos, teve como convidado o Prof.
Dr. Flávio Martins que falou sobre o tema: Retrocessos Constitucionais.
A respeito da sociedade em que vivemos o palestrante expos exemplos da
violência gratuita difundida tão abertamente nas redes sociais, apontando
o Patriotismo Constitucional como uma saída para tempos difíceis. Ele
explicou que o conceito surgiu na Alemanha depois da 2ª Guerra Mundial,
opondo-se a noção tradicional de nacionalismo; afinal, como o país se
reergueria após a vergonha histórica vivida? Algumas medidas tomadas
foram: Não esquecer o passado e, com isso, aprender com os erros,
inclusive criando monumentos alusivos aos eventos de que se
envergonham; gerar um sentimento na população de respeito à
Constituição, aos valores institucionais e instituições democráticas.

“Estudos mostram a democracia como um pêndulo que evolui e,
aproximadamente em um período de 30 anos, regride, podemos ver
essa regressão justamente no período em que estamos e observar
uma queda em outros países também, é algo cíclico. Precisamos de
unidade quanto aos pontos comuns e não usar nossas divergências
para nos digladiar, fiscalizar, nos unir contra um constitucionalismo
abusivo, prestar atenção se estamos correndo esse risco e estruturar
medidas para evitá-lo” advertiu Dr. Flávio.

Ao final da palestra encorajou o público: “Temos o dever de difundir
urgentemente, os conhecimentos que possuímos, conhecer a
Constituição pode ser uma questão de vida ou morte (quando nos
referimos ao direito à saúde por exemplo) e, quem salva uma vida,
salva a humanidade.” Concluiu o Professor.
O coordenador-adjunto do curso de Direito, Prof. Rodrigo Ferrini da
Rocha Costa, agradeceu o palestrante, frisando a excelência da
palestra ministrada, o despertamento para a responsabilidade dos
profissionais da área e as reflexões trazidas; destacou o empenho dos
alunos o que tem refletido no crescimento do curso.
Satisfeita com a palestra, a aluna Bruna Xavier Medeiros disse: “O
professor Dr. Flávio Martins, a partir de uma breve análise da atual
conjuntura política, nos trouxe várias ponderações muito pertinentes
no que diz respeito a constituição e a sua importância”.

O evento foi gratuito, aberto à comunidade e contou com a presença
de alunos de todos os períodos do curso, professores e ex-alunos.
Prof. Dr. Flávio Martins. Possui Pós-Doutorado em Direito
Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, Doutor
em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
autor do livro: “Curso de Direito Constitucional”, da Editora Saraiva.

Aula Magna do curso de Educação Física aborda o efeito da genética
na performance esportiva
Publicado por Stela Goncalves em 08/03/2021
https://fepi.br/aula-magna-do-curso-de-educacao-fisica-aborda-oefeito-da-genetica-na-performance-esportiva/

Jonas Henrique dos Santos – ex-aluno FEPI, ministrou a aula magna do
curso de Educação Física na quarta-feira 24/02/2021.
Em sua aula ele abordou marcadores genéticos relacionados ao
desempenho de atletas, esclareceu que a genética é importante, mas
não é um fator decisivo para o desempenho de atletas, pois outros
fatores, podem influenciar na performance. Concluiu enfatizando a
importância de envolver com os estudos, com a profissão de Educação
Física e instituição.
Inspirada pela palestra a aluna Carla Nunes da Silva declarou:
“Começar a vida acadêmica é uma escolha muito difícil. No entanto, a
partir do momento que você está inserido nela, as coisas começam a
fluir, e o que nos faz ter vontade de ir mais longe e sonhar, é a troca
de experiências com professores e ex-alunos.

A aula magna me fez almejar exercer mais ainda a profissão de
Educação Física. O entusiasmo e propriedade com que o palestrante
falava me fez querer estar ali algum dia, e poder compartilhar do
mesmo conhecimento com outros alunos. Com essa palestra, pude ter
a certeza, que estou no curso certo e na instituição certa, que forma
profissionais tão competentes e abertos ao conhecimento!”.
Sobre a aula inaugural o coordenador do curso de Educação Física Prof.
Dr. Alexandre de Souza e Silva comentou: “Além de sua pesquisa que
está relacionada com o efeito da genética na performance esportiva,
o ex-aluno Jonas Henrique dos Santos falou do curso de Educação
Física da FEPI e relatou sua experiência como aluno. Agradecemos a
disponibilidade e participação e desejamos um futuro brilhante para o
profissional” concluiu o professor.

XV SEBIO – Semana acadêmica do curso de Ciências Biológicas cujo
tema foi:
“Um olhar biológico sobre o mundo contemporâneo”
https://fepi.br/xv-sebio-semana-academica-do-curso-de-cienciasbiologicas-cujo-tema-foi-um-olhar-biologico-sobre-o-mundocontemporaneo/
Publicado por Stela Goncalves em 26/08/2019

A XV SEBIO – Semana Acadêmica do curso de Ciências Biológicas do
Centro Universitário de Itajubá – FEPI aconteceu nos dias 28, 29 e
30/08. A Instituição recebeu alunos, ex-alunos, professores,
profissionais e interessados em conhecer mais sobre as Ciências
Biológicas. Na abertura da SEBIO a Magnifica Reitora do Centro
Universitário de Itajubá – FEPI, Profª Cidélia Maria Barbosa Lima,
destacou a organização da semana acadêmica e a importância de
eventos desse tipo para agregar mais conhecimentos à formação dos
alunos.
Na tarde do primeiro dia da semana acadêmica aconteceu o minicurso,
“Ecofisiologia Vegetal”, ministrado pela Profª Dra. Vanessa da
Fontoura Custódio que abordou a fisiologia de plantas C3, C4 e CAM e
aspectos sobre o trabalho de campo do ecofisiologista vegetal. As 19h

aconteceu a palestra de abertura do evento, o Biólogo Mestre e exaluno da FEPI, Rafael Albo de Oliveira abrilhantou o evento com sua
palestra: “A biologia em ambientes selvagens”, contando sua
experiência como guia de ecoturismo no Pantanal Matogrossense. Em
seguida, a Psicóloga Andressa Vince, também ex-aluna da FEPI,
ministrou a palestra “Como lidar com a depressão e ansiedade na
gestão das tarefas de estudo e trabalho”.
Na segunda tarde da SEBIO a coordenadora do Curso de Ciências
Biológicas, Profª Ma. Laiz Furlan Balioni, ministrou o minicurso:
“Cultura celular primária – técnica de preparo e uso como modelo
experimental”, abordando uma discussão sobre as alternativas aos
modelos animais em experimentação na área biológica, bioética e os
protocolos de preparo de culturas celulares primárias de células
eucarióticas. Na noite do segundo dia, o Prof. Dr. Ricardo Mendonça
Neves dos Santos falou sobre “Palentologia no século XXI: uma ciência
do passado?” onde instigou a discussão sobre as aplicações atuais da
paleontologia e os trabalhos na bacia de Taubaté. Em seguida, o Prof.
Me. José Roberto da Silva Filho ministrou a palestra: “Serpentes”,
instruindo sobre as diferenças anatômicas entre as espécies de
serpentes venenosas, picada e primeiros socorros, procedimentos que
podem auxiliar no trabalho de campo.
Na tarde do dia 30/08 aconteceu no Centro Veterinário da FEPI o
minicurso prático: “Manejo de Serpentes” com o prof. Me. José
Roberto da Silva Filho, onde os alunos aprenderam as técnicas de
contenção e aspectos importantes sobre o manejo. A última noite do
evento teve a presença do Prof. Dr. Leopoldo Uberto Ribeiro Junior,
mediando uma mesa redonda sobre “Aquecimento global e alterações
climáticas”, que contou como a presença da Profª Dra. Michelle
Simões Rebiota e o Prof. Dr. Benedito Cláudio da Silva, foram
discutidas as alterações atuais no clima, o aquecimento global, gases
do efeito estufa e as perspectivas para o clima da cidade de Itajubá e
região.
Segundo relato da aluna do curso, Isabelly Modro Silva: “Todos os
minicursos e palestras foram muito bons, o que tivemos de manejo de
serpentes foi o que eu mais gostei, o professor nos ensinou de forma
incrível, não devemos ter medo das serpentes, são animais que
somente atacam se ameaçados, aprendemos muito.”

Na visão da coordenadora do curso, Profª Laiz Furlan Balioni, a SEBIO
é uma oportunidade maravilhosa de discussão de temas relevantes,
trazendo profissionais de outras instituições e principalmente nossos
ex-alunos, com outras expertises e contando um pouco sobre sua
experiência na área onde decidiram se especializar, para apresentar
seu ponto de vista sobre aspectos que os alunos manifestaram
interesse em conhecer mais a fundo, uma vez que os mesmos quem
indicam seus temas preferidos para a semana, nas reuniões de
colegiado de curso e de organização da SEBIO.
“O evento renova o interesse no curso, desperta novas curiosidades e
pode inclusive inspirar novos talentos profissionais para continuidade
dos estudos em uma pós-graduação. A SEBIO desenvolve novas
competências e habilidades, estimulando discussões e favorecendo
outras formas de aprendizado, além do cotidiano da sala de aula. Ouvir
o depoimento de profissionais que contam suas experiências com
paixão pela profissão que escolheram, estimula a superar os desafios
que por ventura possam surgir” concluiu a coordenadora.

20º ano do curso de Psicologia é comemorado na Semana Acadêmica
Publicado por Stela Goncalves em 09/09/2019
https://fepi.br/20o-ano-do-curso-de-psicologia-e-comemorado-nasemana-academica/
Psicologia e Práticas emergentes: desafios contemporâneos; com essa
temática, o Curso de Psicologia do Centro Universitário de Itajubá –
FEPI realizou, de 21 a 23 de agosto, a Semana Acadêmica comemorou
o aniversário de 20 anos do curso.
Com assuntos voltados às áreas de interesse dos alunos, o evento
proporcionou também, a integração do curso com a comunidade,
sendo aberto para ex-alunos e profissionais da área.
“É sempre um prazer estar com os alunos em eventos, mas este
certamente é especial pela comemoração de 20 anos do curso, que
todos esses anos tem formado profissionais respeitados no mercado e
confirmado na prática, sua qualidade” disse a Magnifica Reitora, Profª
Ma. Cidélia Maria Barbosa Lima que emocionou-se relembrando a
origem do curso, os primeiros coordenadores, e professores que
colaboraram com sua criação.

A Coordenadora do Curso de Psicologia, Profª Drª Rosana Mohallem
declarou: “É um com muita honra recebemos pessoas tão especiais
que fizeram e fazem parte do curso, agradeço aos gestores,
professores, e alunos por essa história com momentos de muita
aprendizagem e afeto”. Em seguida, exibiu um vídeo com fotos dos
eventos principais e de todas as turmas que se formaram ao longo
desses 20 anos.
A palestra de abertura, ministrada pelo Prof. Dr. Aidecivaldo
Fernandes de Jesus. Falou das “Contribuições da Psicologia na
sociedade contemporânea: reflexões e desafios”, destacando o papel
do psicólogo ante a uma sociedade cada vez mais ansiosa, que exige o
máximo de rapidez nas respostas e soluções, não necessariamente,
respeitando o tempo do próprio corpo assimilar o conflito vivido.
“Nosso desafio é desconstruir o senso comum, cabe a ciência fazer a
retomada da criatividade, ideias pré-concebidas são prejudiciais” E
complementou: “os conflitos da humanidade continuam os mesmos
basicamente, só que potencializados, aumentando nosso desafio
enquanto profissionais da saúde, precisamos acolher as diferenças
para saber como lidar com elas”. E em seguida, os presentes puderam
participar de um coquetel em comemoração ao aniversário do curso.
No segundo dia da semana acadêmica, o Psicólogo e Psicanalista, exaluno da FEPI, Renne Nunes, levou os alunos a reflexões sobre “Um
estado crônico de infelicidade e os tempos modernos. Após Renne,
Louise Campos também ex-aluna da instituição, relatou sua
experiência atuando no CRAS – Centro de Referência em Assistência
Social citando os desafios, perspectivas e impasses.
“Psicologia e práticas emergentes: um diálogo entre a ética e a
epistemologia”, foi a palestra ministrada pelo Psicólogo Reinaldo da
Silva Júnior, membro do CRP – Conselho Regional de Psicologia. Ele
elogiou a postura da FEPI em abrir as portas para o conselho,
promovendo debates e reflexões importantes para o crescimento do
curso.
A Profª Drª Carine Naldi Sawtschenko encerrou o ciclo de palestras
falando sobre o Plantão psicológico em Fenomenologia
Daseinsanalítica: território de desconstrução.

Além das palestras ocorreram minicursos: Psicossomática, Arteterapia
e Mal-estar na Civilização: emoção, pensamento e elaboração.
A semana acadêmica foi organizada por uma comissão formada por
alunos de vários períodos do curso. “Foi um prazer fazer parte disso e
poder promover um evento tão rico, com temas atuais e tão
diversificados, sugeridos pelos colegas; crescemos em vários
aspectos” disse Juliana Zaroni Pinto, presidente da comissão.
Em todos os dias do evento, no intervalo para o coffee break os alunos
do curso puderam se expressar por meio da arte, expondo fotografias,
pinturas, poemas, danças e músicas.

Variações linguísticas e o ensino de Língua Portuguesa é tema da
XVIII Seletras
Publicado por Stela Goncalves em 15/10/2019
https://fepi.br/variacoes-linguisticas-e-o-ensino-de-linguaportuguesa-e-tema-da-xviii-seletras/
Na Semana Acadêmica do curso de Letras – Seletras, alunos,
professores, ex-alunos e convidados puderam aprofundar
conhecimentos relacionados à Língua Portuguesa. O evento aconteceu
dos dias 07 a 09/10, no Centro Universitário de Itajubá – FEPI.

A palestra de abertura abordou o tema da Seletras: “Variações
linguísticas e o ensino de Língua Portuguesa: práticas docentes
idealizadas e realizadas”, ministrada pela Profª Drª. Adriana Cintra de
Carvalho Pinto.
“A 18ª Seletras foi um grande sucesso, nos três dias de evento, os
alunos puderam aprender muito sobre a prática docente, as variações
linguísticas, a lexicografia e conhecerem mais sobre a carreira docente,
encerramos com uma palestra de comunicação eficiente em sala de
aula, ministrada pelo Prof. André Mancilha; tenho certeza de que os
alunos, convidados e ex-aunos tiveram oportunidades de adquirirem

novas experiências e novos conhecimentos”. Destacou a
coordenadora do curso, Profª Ma. Patrícia de Lucas Caldeira Rocha.
A relevância do evento foi confirmada pela aluna Karla Viviane Serpa
Ferreira: “A semana de Letras significou muito para mim, as palestras
foram incríveis, certamente nos proporcionaram uma nova visão para
quando estivermos em sala de aula, tivemos acesso a teorias e práticas
linguísticas e pedagógicas que nos incentivam a buscar a excelência no
trabalho com os alunos que teremos em breve” disse a aluna.
Além das duas palestras, a semana contou com três minicursos: “O que
é uma palavra? Um percurso da Lexicografia até os Softwares de
Extração Automática de palavras?” ministrada pela Profª Pâmela
Teixeira Ribeiro; “Variação Linguística e Avaliação Social” ministrada
pelo Prof. André Poltronieri Santos e “Jovem também é professor de
língua portuguesa: aspectos teóricos da Gramática SistêmicoFuncional e do Sistema de Avaliatividade” ministrada pelo Prof. Alex
Júnior Bilhoto Faria.

XIX Seletras aborda Ensino de Línguas no Contexto Digital
Publicado por Stela Goncalves em 27/10/2020
https://fepi.br/xix-seletras-aborda-ensino-de-linguas-no-contextodigital/
O curso de Letras do Centro Universitário de Itajubá – FEPI celebra o
sucesso da 19ª edição da Seletras – Semana do Curso de Letras que esse
ano, aconteceu de forma remota, dos dias 05 a 08/10.
O novo formato não impediu os alunos de aproveitarem o evento e
serem enriquecidos com diversos conteúdos inéditos, o evento propiciou
múltiplas aprendizagens, como salientou a aluna Karla Viviane: “A
Seletras esse ano foi muito especial, todas as palestras e apresentações
foram muito atrativas, as apresentações culturais foram emocionantes e
nos fizeram recordar de todos os momentos felizes e dos aprendizados
que tivemos no curso e que iremos levar para vida toda. A Seletras é
muito enriquecedora para alunos do curso, pois é uma oportunidade de
interação e aprendizado”.
Para a aluna Ana Beatriz Costa a experiência foi enriquecedora: “A
Seletras 2020 superou todas as expectativas. As palestras com temas
atuais e relevantes foram apresentadas de forma leve e dinâmica, as
apresentações de excelentes pesquisas desenvolvidas por alunos do
Curso de Letras tornaram a experiência virtual um mero detalhe. Mesmo
que fisicamente distantes, sentimos o carinho e o comprometimento de
todos durante esta semana de muito aprendizado” concluiu a aluna.
“A 19ª Seletras foi um grande sucesso, nos quatro dias de evento, os
alunos puderam aprender muito sobre a prática docente no contexto
digital, o uso de séries em aulas de Língua Inglesa e apresentaram, com
desenvoltura, excelentes pesquisas desenvolvidas no decorrer deste
ano. Tenho certeza de que os alunos, convidados e ex-alunos tiveram
oportunidades de adquirirem novas experiências e novos
conhecimentos”. Destacou a coordenadora do curso, Profª Ma. Patrícia
de Lucas Caldeira Rocha.
A semana acadêmica do ano contou com uma palestra relacionada aos
desafios para a formação docente, uma oficina sobre o uso de séries no
ensino da Língua Inglesa, além de apresentações culturais e de pesquisas
científicas desenvolvidas por alunos do Curso de Letras.

Diversas possibilidades de atuação são apresentadas aos alunos na
XVI Jornada Sul Mineira de Fisioterapia
Publicado por Rosi Alkmin em 10/05/2021
https://fepi.br/diversas-possibilidades-de-atuacao-sao-apresentadasaos-alunos-na-xvi-jornada-sul-mineira-de-fisioterapia-2/
Do dia 05 a 07/05 foi realizada a XVI Jornada Sul Mineira de
Fisioterapia do Centro Universitário de Itajubá – FEPI, evento bastante
esperado por alunos e professores por trazer, assuntos
complementares aos vistos em sala de aula e por também expor as
diversas possibilidades de atuação do Fisioterapeuta.
Na abertura da Jornada, o Reitor da instituição, Prof. Erwin Rolf
Mádisson Júnior, destacou o papel fundamental dos fisioterapeutas,
especialmente, os professores, alunos e ex-alunos que têm atuado na
Santa Casa de Misericórdia de Itajubá e Hospital de Clínicas de Itajubá.
Essa imprescindível colaboração também foi exaltada pelo Pró-Reitor
Acadêmico, Prof. Dr. Alexandre Souza e Silva, que falou da excelência
dos profissionais que a FEPI tem formado.
“O Fisioterapeuta Empreendedor” foi a palestra que abriu a Jornada.
O consultou do Sebrae, Wilson Caldeira, compartilhou conceitos sobre
empreendedorismo e experiências práticas com empreendimentos na
área da saúde. Em seguida, a Dra. Ana Carolina Brizola Brizzi falou
sobre: “Neuromodulação: Estimulação Transcraniana por Corrente
Contínua e Estimulação Transcraniana Magnética no tratamento
fisioterapêutico das alterações neuromotoras” enfatizando a
eficiência e importância desses tratamentos, suas possibilidades,
aplicabilidade, destacando que é uma área que tem ganhado muita
notoriedade na Fisioterapia.
No segundo dia de Jornada aconteceram as palestras, “Avaliação
Fisioterapêutica da Dor Musculoesquelética” tema trazido pela Dra.
Dafne Karen da Silva. Além dos aspectos técnicos da dor, ela inspirou
os espectadores a levarem em conta a subjetividade da dor e sempre
olharem para o paciente com empatia: “O bom profissional sabe ouvir
o paciente, considerar suas palavras e sinais, é preciso nos importar de
fato e ter afeto, além de contarmos com a segurança do conhecimento
teórico”.

Trazendo um tema bastante atual, Dra. Samira Martines Ciarrochi
Monteiro falou da “Atuação do Fisioterapeuta na Reabilitação PósCovid – 19”. Após contextualizar sobre a doença explicando sua
complexidade e comportamento no corpo humano, ela reforçou a
necessidade da atenção devida ao paciente que contraiu o Covid
quanto à reabilitação, mostrando os procedimentos usados para a
total recuperação.
No último dia do evento: “Fisioterapia na ruptura de tendão calcâneo
em atletas: Experiência prática”, foi a palestra ministrada pelo Prof. Dr.
Miguel Ambrósio Neto. Ele mostrou o trabalho realizado na
recuperação de atletas de alto rendimento, como são feitos os
diagnósticos, reforçou a importância do trabalho de uma equipe
multiprofissional, os tratamentos e resultados. E a Dra. Flávia Doná
encerrou o ciclo de palestras com o tema: “Avaliação Funcional do
Equilíbrio Corporal e do Andar” especialmente em pacientes idosos;
ela apresentou testes que auxiliam no diagnóstico e os tratamentos
que podem ser implementados.
Sobre a Jornada, a aluna Annie Pontes falou: “Essa foi a minha primeira
experiência com a jornada e estou ansiosa para participar das
próximas, contribuindo como congressista e adquirindo o máximo de
conhecimento que as palestras trazem. Desta forma, expresso minha
enorme satisfação e gratidão. Tenho grandes expectativas com o curso
que nos transforma e tornará excelentes profissionais”.
O Coordenador do curso e Vice-Reitor, Prof. Dr. Luís Henrique Sales
Oliveira destacou o interesse e empenho dos alunos que prestigiaram
o evento: “Tivemos mais de 90% dos alunos do curso participando da
Jornada, é satisfatório ver o interesse e empenho em honrar as
atividades propostas. O curso tem 20 anos e nos 16 anos em que faço
parte deste seleto grupo, pude ver e compartilhar do crescimento de
todos os envolvidos. Temos inserido ótimos profissionais no mercado
de trabalho, no âmbito regional e até nacional. Temos um time forte e
focado em exercer a Fisioterapia com a máxima competência, levando
muito a sério o cuidado com as pessoas” concluiu o coordenador.

Curso de Engenharia Civil realiza Semana Acadêmica
Publicado por Stela Goncalves em 24/05/2021
https://fepi.br/curso-de-engenharia-civil-realiza-semana-academica/
Na semana de 10 a 14/05, foi realizada a Semana Acadêmica do curso
de
Engenharia
Civil.
Professores e alunos participaram de uma rica programação com 14
minicursos de diferentes temas da Engenharia Civil, ministrados por
profissionais da engenharia, ex-alunos e professores do próprio curso.
A palestra de abertura foi ministrada pelo consultor SEBRAE, o Sr.
Rodrigo Leonardo Moreira, com o tema “O segredo do sucesso na
indústria da construção civil”. O palestrante levou os alunos a
reflexões sobre a postura de um bom profissional, os diferenciais mais
valorizados e características empreendedoras importantes para se
destacarem
no
mercado
de
trabalho.
No dia 14/05, a Semana Acadêmica do curso de Engenharia Civil foi
encerrada com o tour virtual à Usina de Itaipu.
Na visão da aluna Karen Bragança: “A semana da Engenharia Civil foi
simplesmente genial, ao fornecer esses minicursos, gera em nós mais
motivação. Foi ótimo para nos dar um norte quanto a qual área
focarmos dentro de nossa profissão”.
O Coordenador do curso, professor Demarcus Werdine concluiu:
“acredito que este tipo de evento é extremamente importante para a
complementação do conhecimento dos alunos. Fiquei muito feliz com
o grande número de alunos participantes e que se demonstraram
bastante satisfeitos com o evento. Vários temas foram abordados e
conduzidos por professores e profissionais de indiscutível
competência e conhecimento da área. Agradeço a todos os alunos,
professores e convidados especiais. ”

XVII JUFAR têm convidados ilustres e expressiva participação dos
alunos do curso
Publicado por Stela Goncalves em 26/05/2021
https://fepi.br/xvii-jufar-tem-convidados-ilustres-e-expressivaparticipacao-dos-alunos-do-curso/
De 12 a 14/05 foi realizada, via Microsoft Teams, mais uma edição da
JUFAR – Jornada Universitária Farmacêutica, evento que anualmente
reúne alunos, ex-alunos, professores e interessados em obter mais
conhecimentos e trocarem experiências.
Na abertura do evento estiveram presentes: o Magnífico Reitor, Prof.
Erwin Rolf Mádisson Junior e o Ilmo. Pró-Reitor Acadêmico, Prof. Dr.
Alexandre de Souza e Silva, além de docentes e discentes.
“Prescrição e dispensação de sedativos e sedoanalgésicos para
pacientes hospitalizados em UTI – COVID” foi a palestra de abertura,
ministrada pela Profª Drª Juliana Savioli Simões, com a colaboração
dos farmacêuticos: Prof. Dr. Renan Bastos, Profª Drª Lilian P. Franco e
César Augusto Ribeiro. Os aspectos técnicos e a vivência prática dos
profissionais da área ante a esse expressivo desafio foram abordados.
A professora Juliana reforçou a importância do conhecimento sobre as
dosagens, reações, medicamentos alternativos, a segurança e o “jogo
de cintura” necessários para, quando necessário, conversar com a
equipe médica sobre equívocos nas prescrições. Um ponto em comum
na fala de todos, foi a importância da atuação de uma equipe
multidisciplinar.
“A atuação dos farmacêuticos da Farmácia-Escola – FEPI na Pandemia
do Covid – 19” foi o tema da mesa redonda. O coordenador do curso
de Farmácia, Prof. Dr. Valdomiro Vagner de Souza foi o moderador e
todos relataram suas experiências. Participaram da mesa redonda, os
Farmacêuticos César Augusto Ribeiro, Kelly Cristina Gonçalves, Profª
Juliana Savioli Simões e os estagiários Anderson Júnior Ribeiro e Rúbia
da Silva Teodoro, alunos do curso de Farmácia.
“A pandemia foi uma situação extrema, que testou diversas
capacidades dos profissionais farmacêuticos. Nós conseguimos
atender as demandas, mas não foi fácil. Tivemos que buscar

alternativas para os medicamentos em falta, entre outros desafios”,
disse César.
No segundo dia, ocorreram as seguintes palestras: “A atuação do
Farmacêutico na área veterinária”, pela Profª Mônica Esselin de Souza
Lino, “Requisitos Legais para atuação do Farmacêutico na Estética e
Fisiologia do envelhecimento com ênfase na em toxina botulínica”
pela Profª Drª Flaviana Ribeiro Fernandes e “Cuidado farmacêutico ao
paciente idoso” ministrada pelo Prof. Dr. Gustavo Alves Andrade dos
Santos.
No último dia, os participantes contaram com um webinar sobre “O
comportamento empreendedor e a redefinição do profissional
farmacêutico + Talk Conhecendo o setor Farmácia”, assunto abordado
pelo Consultor do Sebrae, George Henrique Rubadel. Fechando
jornada, a Farmacêutica e ex-aluna Lázara Luana Costa, ministrou a
palestra: “Papel do farmacêutico em agências transfusionais: Um novo
campo de atuação”
A respeito de sua experiência em participar pela primeira vez de um
evento acadêmico como a Jufar, o aluno Charles Oliveira disse:
“Certamente foi o primeiro de muitos, um evento rico e inspirador,
palestras excepcionais, com profissionais de altíssimo nível. Permitiu
deslumbrar possibilidades, ideias, vivências e ciências. Foram 3 dias
incríveis. Muito bacana! Parabéns a todos que trabalharam para nos
proporcionar essa experiência”.
Grato e orgulhoso, o Coordenador do curso, Prof. Dr. Valdomiro
Vagner salientou: “A qualidade de um evento se mede pelo
envolvimento do público e pelo nível das palestras. Tivemos mais de
100 participantes. Tivemos palestrantes conhecidos nacionalmente,
participantes de programas de TV. Tivemos os melhores profissionais
da região, dividindo suas experiências. Foi excelente!”

Temas diversificados e debates construtivos marcam a XVII Semana
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas
https://fepi.br/temas-diversificados-e-debates-construtivos-marcama-xvii-semana-academica-do-curso-de-ciencias-biologicas/
Publicado por Stela Goncalves em 31/08/2021
Do dia 23 a 25/08 foi realizada, no Centro Universitário de Itajubá –
FEPI, a Semana Acadêmica do curso de Ciências Biológicas – SEBIO.
Alunos, ex-alunos, interessados na área e professores, puderam
compartilhar momentos de muito aprendizado.
“Nosso país passa por uma fase complicada, algumas áreas
importantes têm sido deixadas de lado. Precisamos olhar para nosso
bioma de forma diferente, pensando nas demais gerações.” declarou
aos alunos, o Magnífico Reitor Prof. Erwin Rolf Mádisson Júnior, na
abertura do evento.
O Vice-Reitor, Prof. Luís Henrique Sales Oliveira também participou do
evento e encorajou os alunos: “Desejo que vocês aproveitem as
oportunidades existentes até mesmo nas crises e utilizem o
conhecimento adquirido no curso para encontrarem alternativas para
os desafios que surgirão”!
Na primeira palestra da noite, ministrada pelo Prof. Fábio Vieira
Lacerda: “A função do biólogo da epidemiologia e vigilância sanitária”
foram expostas algumas das contribuições de cientistas atuais que têm
tido destaque mundial. O conceito de Saúde Única também foi
trabalhado, afinal, saúde humana, animal e ambiental precisam ser
vistas com a mesma atenção pois estão interligadas.
Em seguida o Prof. José Roberto da Silva Filho falou sobre “Os
principais erros no manejo de animais silvestres em cativeiro”, listando
os que considera como sendo os piores: erros de recinto, erros por
falta de conhecimento da legislação, erros nas categorias de utilização
animal e erros na dieta.
No dia 25/08, em parceria com o Sebrae, foi realizada a palestra:
“Comportamento empreendedor: Técnicas e ferramentas para o
mapeamento e desenvolvimento de atitudes e características
empreendedoras”. Paulo Sarto Neto, que conduziu o momento frisou:

“Empreender está atrelado ao minset de confronto e não de conforto.
É preciso passar pela parte mais difícil e perseverar. É necessário
desenvolver habilidades como: criatividade, empatia, resiliência”. Ele
propôs ainda, desafios práticos para que os alunos pudessem pensar
soluções que despertassem o potencial criativo deles.
O Prof. Michel Ruan dos Santos Nogueira ministrou a palestra sobre
uma das possíveis áreas de atuação para o biólogo: “Melhoramento
genético animal”. Ele mostrou o crescimento da população mundial,
uma das principais justificativas para o investimento em maior
eficiência na produção animal: mais pessoas para suprir. “O
melhoramento genético consiste em alcançar a máxima eficiência.
Para isso, não podemos abandonar o conceito de sustentabilidade. A
produção precisa estar baseada nos pilares: nutrição, manejo,
genética e bem-estar animal” disse o professor que expos diversos
dados sobre a eficiência de algumas espécies.
No último dia da Sebio José Maurício Campos Ribeiro falou sobre o
“Ecoturismo no Sul de Minas Gerais: Desenvolvimento e
oportunidades”, mostrando o que tem sido realizado e as
possibilidades para que os biólogos atuem nessa área que necessita de
profissionais que agreguem ao turismo, conhecimento e consciência a
respeito da sustentabilidade.
O Prof. Gustavo Rodrigo Thomazine finalizou o ciclo de palestras da
SEBIO trazendo perspectivas sobre a “Ciência e Saúde Pós-Pandemia:
O futuro da humanidade”. Instigando reflexões sobre o déficit da
população brasileira sobre o conhecimento científico, o quanto isso
tem sido prejudicial ao passo que é também, uma oportunidade para
profissionais competentes mostrarem a importância da Ciência e
trabalharem para mudar paradigmas.
Para o aluno Iago Jorge, ter participado da Sebio foi enriquecedor.
“Foram 3 dias de muito aprendizado, cada palestrante contribuiu de
maneira única e muito didática, foi uma semana muito rica, agradeço
à instituição, e todos os envolvidos na realização desse evento”
concluiu.

Seletras trata da “Linguagem como escolha”
Publicado por Stela Goncalves em 15/10/2021
https://fepi.br/seletras-trata-da-linguagem-como-escolha/
A Semana do curso de Letras – Seletras, realizada no Centro
Universitário de Itajubá – Fepi, do dia 04 a 06/10, abordou, por meio
de palestras e oficinas, “A Linguagem como Escolha”; escolha que
torna possível explorar o mundo, conectar-se às pessoas e criar novas
realidades.
O primeiro dia da Seletras foi realizado juntamente com a Juped –
Jornada Universitária Pedagógica. O Magnifico Reitor do Centro
Universitário de Itajubá – FEPI, Prof. Erwin Rolf Mádisson Júnior, falou
a respeito da profissão: “O profissional de Letras é um estudioso do
funcionamento da língua e vocês aceitaram o desafio de estudar a vida
toda, é uma enorme responsabilidade. Espero que sempre pensem
sobre o porquê escolheram esta profissão”.
O Vice-Reitor, Prof. Luís Henrique Sales, destacou a importância de
trabalharem forte no incentivo à leitura e no desenvolvimento da
linguagem. “Vocês têm um grande desafio e uma responsabilidade
grande pela frente. Desejo que sejam os professores que mudarão o
mundo e que sejam capazes de se expressar, uma nação evoluída
precisa evoluir tanto quanto sua linguagem”.
Saudando os presentes, a Profª Stella Maris Rodrigues Simões,
coordenadora dos cursos de Letras e Pedagogia, declarou: “Iniciamos
simultaneamente as duas semanas acadêmicas, com suas
especificidades, mas com a semelhança de serem licenciaturas. Falar
de licenciatura na atualidade é falar de resistência e a Fepi tem sido
referência, por resistir na formação de professores, cumprindo esse
papel há mais de meio século com muita excelência”.
A primeira palestra da Juped contou com a participação especial do
Prof. Romualdo Dias, professor e pesquisador que foi aluno e amigo
de Paulo Freire. Abordando o tema, “Paulo Freire: o vilão da
educação? ” Prof. Romualdo desmistificou a questão, apontando uma
série de equívocos relacionados à interpretação sobre a vida e a obra
de Paulo Freire. O convidado contribuiu trazendo conceitos essenciais

para um entendimento coerente do que de fato o autor quis deixar
como legado.
“Todos os caminhos levam à linguagem” foi a oficina ministrada por
Eulália Rezende Cunha, cuja formação em Linguística e Fonoaudiologia
possibilitou uma rica discussão com os graduandos. Em seguida, Carol
Luz, ex-aluna, professora de língua inglesa e empresária, conduziu a
oficina de “Letras e Empreendedorismo”, que fechou de modo
brilhante o segundo dia de evento.
Encerraram a Seletras, os ex-alunos Diego Viana Venturelli e Gustavo
Costa com as oficinas: “O a(traz) do texto” e “Literatura Urbana: O Rio
de Janeiro de João do Rio”, respectivamente. As últimas oficinas
abordaram os estudos linguísticos e literários que os dois professores
têm realizado atualmente, discussão que despertou sonhos nos
acadêmicos, que já começaram a planejar estudos posteriores à
graduação.
“A Seletras deste ano marca uma edição comemorativa, pois o evento
existe há vinte anos. Então, pensamos na escolha que realizamos ao
escolher estudar a linguagem e na escolha que outros profissionais
fizeram antes de nós. Foi uma semana de muito aprendizado e
conhecimento sobre muitas áreas que um profissional de Letras pode
atuar. Já estou com saudade do evento e ansiosa pelo próximo”,
descreveu a aluna do 4° período de Letras, Vitória Helena Leite dos
Santos.

Vem aí! Dia dos Namorados Diferente
https://fepi.br/vem-ai-dnd-dia-dos-namorados-diferente/
Alô, futuristas! Está na hora de voltar. O evento mais amável e
moderno está de volta!
O DND convoca seus ETERNOS ALUNOS para não apenas assistirem ao
espetáculo em comemoração à Semana de Arte Moderna, mas para
participarem ativamente DECLAMANDO um poema deste importante
momento
histórico
da
Literatura
Brasileira.
Não importa se você está em São Paulo, no Capote ou nos States,
declame. Entre em contato com o @comlicencia ou com a Professora
Giuliana (@giulianacapistrano).
A modernidade lhe aguarda.
Dia 14 de junho, a partir das 19h.

