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Mostra Científica Interdisciplinar 2014
INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE:

É preciso inovar e as instituições que se adiantarem demonstrando ousadia 
e capacidade de repensar os processos e objetivos de pesquisa irão 
contribuir de forma efetiva no desenvolvimento regional e nacional.

Leia também:
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FACTU em parceria com a Escola Agrícola de Unaí participam da AGROBRASÍLIA 2014

Participe do maior evento 
de extensão da FACTU 
no mês de setembro

18 e 19 – Extensão
20 – Dia da Responsabilidade Social

RESPONSABILIDADE SOCIAL 2014
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Editorial

O ano letivo na Factu iniciou 
com capacitações destinadas aos 
colaboradores da área técnica-
-administrativa e docentes. A 
capacitação técnica-administrativa 
voltou-se para a questão da acessi-
bilidade. A FACTU tem realizado 
adequações em sua estrutura física 
na tentativa de melhor atender 
a comunidade, bem como para 
atender as especificações da ABNT, 
relacionadas à acessibilidade. 

Já a capacitação docente abordou 

Capacitações Técnico-Administrativo e Docente

SEMINÁRIO ABMES 
- Marketing digital 

para as IES: 
geração 3.0

Dia 06 de maio, no Auditório 
Victorio Lanza em Brasília/DF, a 
ABMES (Associação Brasileira de 
Mantenedores de Ensino Superior) 
realizou um seminário com o objetivo 
de levar a mantenedores e gestores 
de IES os fundamentos, conceitos, 
estratégias, ferramentas e cases de 
marketing digital de modo a contri-
buir para que estes possam aplicar 
de forma adequada modelos de baixo 
custo e com alto índice de eficiência 
no marketing das IES. 

O diretor geral da FACTU 
Adalberto Lucas Capanema, o 
coordenador do curso de Ciências 
Contábeis Gabriel Moreira e a asses-
sora de comunicação da instituição 
Elaine Santiago estiveram presentes 
no seminário e afirmaram que o 
aprendizado adquirido foi primordial 
e será transmitido e implantado na 
FACTU. 

O Universitário apresenta as atividades 
acadêmicas da FACTU referentes ao primeiro 
semestre de 2014. É importante que os 
discentes construam seu conhecimento por 
meio de práticas pedagógicas inovadoras e 
emancipadoras, como por exemplo, as atividades 
realizadas durante este semestre e que se 
consolidaram na realização de um grande 
evento: Mostra Científica 2014. Destacam-se 
algumas atividades realizadas neste semestre: 
participação dos discentes e docentes em 
congressos, diversas atividades que envolveram 
viagens e participação na apresentação de 
pesquisas em congressos e na Mostra Científica 
que representa um momento de culminância de 
trabalhos científicos e socialmente responsáveis, 
em prol da comunidade unaiense. 
A FACTU tem se preocupado com a formação dos 
discentes, já que uma boa formação profissional 
não se restringe apenas a conhecimentos 
técnicos, envolve também uma boa formação 
humana, isto é uma formação que desperte 
no discente o sentido da colaboração e 
solidariedade, para que este seja capaz de 
construir com autonomia seus conhecimentos, 
superando conflitos e propondo soluções, 
aprendendo a refletir sobre seus valores morais 
e éticos que conduzirão suas ações na sociedade 
da informação. O papel da faculdade é o de 
ajudar na formação de profissionais competentes 
e cidadãos felizes que tenham coragem de 
enfrentar as adversidades que por acaso surjam 
durante sua atuação profissional e no decorrer de 
suas vidas. Desejamos a todos uma boa leitura!

o assunto Formação de Professores, 
retratando assim, uma preocupação 
constante da FACTU, já que para 
promover um ensino superior de 
qualidade é fundamental ter profes-
sores qualificados, competentes e 

criativos. Assim, todos os anos a 
FACTU promove capacitações aos 
docentes na tentativa de oferecê-los 
aperfeiçoamento e por consequên-
cia, melhorar a qualidade de ensino 
da instituição.

Como tudo começou: Maria José 
Lucas Capanema é natural de Morada 
Nova de Minas – MG, cidade onde 
cresceu. Sua trajetória de vida foi e 
é marcada pela Educação. Começou 
a lecionar aos 13 anos, por ser uma 
aluna de destaque e também porque 
naquela época havia pequeno número 
de professores. Tornou-se Inspetora 
Escolar, ainda em sua terra natal. Mais 
tarde foi convidada a integrar o Minis-
tério da Educação e logo em seguida, 
foi aprovada em concurso público e 
passou a ocupar o cargo de Técnica de 
Assuntos Educacionais, função pela 
qual atuou como supervisora do ensino 
superior brasileiro. Após a aposenta-
doria, ainda atuou como professora de 
Psicologia, na Fundação Educacional 
de Brasília. 

Empreendedorismo é a palavra que 
define sua trajetória. Em 15 de julho de 
1994, sob a coordenação da senhora 
Maria José Lucas Capanema foi criada 
a Associação de Ensino e Pesquisa de 
Unaí (AEPU), sendo esta resultado 
de empenho, dedicação e parcerias, 
tendo como objetivo trazer a Unaí uma 

Instituição de Ensino Superior. 

Início dos trabalhos

Em seguida, o prefeito da época, Dr. 
Adélio Martins Campos liberou por 
decreto a utilização das salas ociosas 
noturnas do CAIC para o início dos 
trabalhos da Associação de Ensino e 
Pesquisa de Unaí. A Sociedade São 
Vicente de Paulo - SSVP de Unaí, 
interessada em promover o bem-comum 
disponibilizou também para o grupo da 
AEPU espaço físico. Então, foi reali-
zada uma parceria e as duas entidades, 
sem fins lucrativos, passaram a traba-
lhar na construção do prédio da Rua 
Eduardo Rodrigues Barbosa, que veio 
acolher os primeiros acadêmicos do 
curso de Ciências Contábeis – Primeiro 
curso superior de Unaí, surgiu assim, a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia de 
Unaí (FACTU).

Hoje ainda, continua a parceria com 
a SSVP e a FACTU oferece 7 (sete) 
cursos superiores, atendendo a Unaí, 
a região Noroeste do Estado de Minas 
Gerais e os Estados vizinhos.

20 Anos da AEPU

Fundadores da AEPU comemorando com os colaboradores da FACTU
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Administração

A FACTU está sempre presente em 
grandes eventos ligados à educação e 
busca parcerias para proporcionar aos 
acadêmicos mais conhecimentos nas áreas 
que eles irão atuar. 

No dia 07 de maio, a FACTU sediou 
o Circuito Mineiro de Administração que 
foi realizado pelo CRA-MG (Conselho 
Regional de Administração de Minas 
Gerais). Estiveram presentes no evento 

alunos e ex-alunos da FACTU, bem como 
empresários do município de Unaí.

O palestrante foi o administrador 
Rosendo Magela Reis que discursou muito 
bem e mostrou que um bom administrador 
pode chegar ao sucesso profissional seja 
ele quem for e onde estiver, apresentando 
assim, um discurso bastante motivador 
para todos que estavam presentes no 
evento. 

FACTU sedia Circuito 
Mineiro de Administração

Agronomia

Sob a orientação do professor Camilo 
Rodrigues, os estudantes do curso de 
Agronomia tiveram duas aulas práticas 
na Agrobrasília 2014. Uma aula sobre 
Olericultura em que os estudantes tiveram 
acesso a conhecimentos teóricos de 
cultivo e manutenção de hortaliças e outra 
aula a respeito de Mecanização Agrícola, 
em que foram repassadas informações 
com o intuito de formar profissionais 
capazes de gerenciar processos agropecu-
ários e de desenvolver, adaptar e aplicar 
novas tecnologias, visando o aumento da 
eficiência das atividades no campo.

A FACTU tem uma visão integrada 
da cadeia agrícola, preparando assim 

Aulas práticas na Agrobrasília 2014

os estudantes para compreender o uso 
de tecnologias a serem empregadas no 
campo, sem descuidar dos fatores ambien-
tais, econômicos e sociais, de modo a 
garantir o desenvolvimento sustentável 
da agricultura e do agronegócio.

Acadêmicos realizam visita 
técnica ao Posto Capim Branco

Os acadêmicos do 5º período dos cursos 
de Administração e Ciências Contábeis 
com a orientação do professor Eloi Castro 
realizaram uma visita técnica ao Posto 
Capim Branco, sendo este o primeiro posto 
ecoeficiente do Noroeste mineiro, o mesmo 
foi inaugurado dia 28 de outubro de 2013.

Os estudantes puderam observar sob 
a orientação do professor Eloi e dos 
funcionários do posto como é constituída 
a logística de funcionamento e o comporta-

mento organizacional da empresa, além de 
receberem explicações sobre as políticas 
organizacionais e o treinamento que é 
destinado aos funcionários. 

A visita teve como objetivo principal 
analisar o dia a dia, os desafios e as 
dificuldades da organização em questão. 
Observa-se que os estudantes tiveram uma 
grande oportunidade de relacionar a teoria 
da sala de aula com as atividades diárias de 
uma organização.

Professor e acadêmicos do curso de Agronomia 
recebem Moção na Câmara Municipal de Unaí
Os acadêmicos Anderson Notine 

Batista, Claudeir Rodrigues Pereira, 
Fernando Jeronimo de Souza e o 
professor Camilo Rodrigues Junior 
do curso de Agronomia da FACTU 
tiveram o resumo expandido, Avalia-
ção do efeito de diferentes fontes 
de nitrogênio e doses de fósforo no 
desenvolvimento e rendimento de 
grãos de milho em solo com baixa 
saturação de bases em Unaí-MG, 
aprovado no XXVIII Congresso 
Brasileiro de Agronomia. O evento 
é considerado o maior e mais tradi-
cional da agronomia brasileira, desde 

1935.
E como forma de homenagear 

os alunos e o professor pela partici-
pação no Congresso Brasileiro de 
Agronomia e pela pesquisa produzida 
a Câmara Municipal de Unaí os 
prestigiaram com uma Moção de 
Congratulação.
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Segundo o Plano de Desenvolvimento Insti-

tucional (PDI) da FACTU, esta tem por missão 
produzir, e difundir conhecimentos, articular 
saberes a partir da iniciação científica, promovendo 
assim a formação integral, humanista e técnico-
-profissional nas várias áreas do conhecimento 
humano com o intuito de contribuir para a melho-
ria de vida, formação de uma consciência crítica, 
empreendedora e de cidadania, colaborando com 
o desenvolvimento sustentável da região em que 
está inserida.

Entre os objetivos da 
FACTU destacam-se:

• Promover o trabalho de iniciação científica 
visando o desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia e a criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive;

•  Promover a divulgação de conhecimentos 
culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
por meio do ensino, de publicações ou de outras 
formas de socialização do conhecimento.
Conforme compromisso firmado no PDI a 

FACTU criou e busca fortalecer o Programa de 
Iniciação Científica (PIC). Este Programa destina-
-se a formação de novos recursos humanos para 
a pesquisa, desenvolvendo não só habilidades de 
investigação como também a consciência crítica 

 Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento

Acadêmicos apresentam trabalho para o público Colaboradores prestigiaram a abertura

Acadêmica Jaciara e professora Iris Acadêmico do 7º ADM -  Natal Sousa Trindade Alunos e convidados durante as exposições

voltada a diferentes áreas do saber, por meio de 
cumprimento de atividades complementares, apoio 
à participação voluntária, e o incentivo à iniciação 
científica nas disciplinas dos cursos de graduação.

A Mostra Científica Interdisciplinar é um evento 
realizado no primeiro semestre de cada ano, desti-
nado a reunir toda a comunidade acadêmica para 
a discussão da produção científica na instituição e, 
sobretudo criar um espaço para difusão dos traba-
lhos de iniciação científica realizado nas discipli-
nas dos sete cursos de graduação, estimulando a 

troca de experiências e a interdisciplinaridade.
A Mostra é resultado da parceria entre direção 

geral, coordenações de cursos e o NUPEX (Núcleo 
de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da 
FACTU), que dentre suas finalidades, destaca-se a 
implementação de políticas de iniciação científica.

Conforme a política de Iniciação Científica da 
FACTU, o objetivo principal da mostra é incenti-
var o desenvolvimento e a realização da pesquisa 
científica institucional, visando o aprimoramento 
dos corpos docente e discente. E também: 

A abertura oficial do evento contou com a participação do Diretor Geral, Adalberto Capanema e coordenadores dos cursos da Instituição
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• Proporcionar aos estudantes a orientação por 
pesquisador qualificado e o aprendizado de 
técnicas e métodos de pesquisa, mediante 
contato direto com os problemas de pesquisa;

• Estimular pesquisadores produtivos a motiva-
remos estudantes de graduação no processo 
de investigação, otimizando a capacidade de 
orientação à pesquisa na Instituição; 

• Promover a interdisciplinaridade das áreas do 
saber através de pesquisas de iniciação científica.
O tema proposto para a Mostra 2014 foi INOVA-

ÇÃO E SUSTENTABILIDADE. É preciso inovar 
e as instituições que se adiantarem demonstrando 
ousadia e capacidade de repensar os processos 
e objetivos de pesquisa irão contribuir de forma 
efetiva no desenvolvimento regional e nacional. 

No dia 08 de maio, foi realizada a palestra de 

abertura: A publicação de trabalhos acadêmicos e 
seus reflexos no currículo, sendo esta ministrada 
pela professora Msc. Michelle Lucas Balbino 
(Mestre em Desenvolvimento sustentável e bacha-
rel em Direito, é servidora da Superintendência 
Regional de Ensino e professora de Metodologia e 
Desenvolvimento Sustentável da FACTU). 

 No dia 09, houve exposição de trabalhos de 
iniciação científica (resumos, resenhas, ensaios e 
coleta de dados); apresentação oral de trabalhos 
acadêmicos (bancas em sala de aula e apresentações 
junto ao público) e palestra no Auditório Professor 
Lozetti (Projeto Mercadológico “Personaliz” 
Empreendedor Individual – Sebrae) que foi minis-
trada pelos professores Msc. Cláudia Machado e 
Harley Gaia (Consultor SEBRAE) juntamente com 
os acadêmicos 5º período do curso de Adminis-

tração, Laís Amorim Carvalho da Silva, Murilo 
Ferreira Gonçalves e Gildo Pereira de Souza Filho.

Finalizando a Mostra Científica Interdisciplinar 
2014, no dia 10 de maio, os alunos deram conti-
nuidade à exposição de trabalhos de iniciação, 
apresentação oral de projetos de pesquisa em 
andamento (TCC) em salas de aula e com banca de 
professores, também aconteceu a palestra A coleta 
e a análise de dados qualitativos na pesquisa de 
campo, ministrada pela professora Ana Carolina 
Ribas (Bacharel em Enfermagem, Msc. em 
Psicologia e professora da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia de Unaí) e por fim,  foi ministrado 
o curso de Oratória:  Como vencer o medo de 
falar em público, este conduzido pelo acadêmico 
do 7º período de Administração, Natal de Sousa 
Trindade.

 Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento Flashes do evento

Grupo de dança fez uma apresentação Exposição de trabalho científico Mostra movimenta a faculdade

Consultor do SEBRAE Harley Gaia e a professora Cláudia Machado Professora Ana Carolina Ribas Orivaldo Capanema e professores atentos aos trabalhos dos alunos

Lançamento de revistas Professor Dener Neves, coordenador do NUPEX Acadêmicos do curso de Administração expondo  
trabalho de iniciação científica
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Ciências Contábeis

O Senado Federal realiza em 
parceria com a Câmara dos Deputados 
um programa de visitas guiadas ao 
Congresso Nacional. Pensando nisso, 
o professor e coordenador do curso de 
Ciências Contábeis Gabriel Moreira 
agendou uma visita para os estudantes 
dos cursos de Ciências Contábeis e 

Administração que foi realizada dia 23 
de maio. 

Durante a visita, os estudantes 
foram conduzidos por um guia e 
tiveram a oportunidade de conhecer 
um pouco mais sobre a história, o 
papel, a estrutura e o funcionamento 
do poder legislativo no Brasil.

Acadêmicos dos cursos de 
Administração e Ciências Contábeis 
da FACTU visitaram, no dia 23 de 
maio, as instalações do Conselho 
Federal de Contabilidade e do Museu 
Brasileiro de Contabilidade, locali-
zados em Brasília-DF. Os estudantes 
participaram de uma visita guiada e 
conheceram um pouco mais da histó-
ria dos profissionais da área contábil e 

conheceram também o Sistema CFC/
CRCs, a estrutura do conselho, sua 
história e a história da contabilidade 
no país. 

O Museu Brasileiro de Contabi-
lidade é uma instituição aberta ao 
público em geral. A entidade adquire, 
conserva, pesquisa, comunica e expõe 
a história da contabilidade para fins de 
estudo, educação e lazer. 

Visita ao CFC – Conselho 
Federal de Contabilidade

Visita ao Senado Federal
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Direito Educação Física

Aconteceu nos dias 25 e 26 de abril, 
no plenário da Câmara Municipal de 
Unaí, o IV Simpósio Prata da Casa. Este 
evento foi realizado pela 27ª Subseção 
da OAB/MG, através da ESA (Escola 
Superior de Advocacia) com o apoio 
da FACTU e desde sua criação tem por 
finalidade prestigiar os unaienses que 
têm se destacado no cenário jurídico 
nacional, além de oferecer aos acadê-
micos e advogados a oportunidade de 
participarem de palestras com temas 
atuais e de grande relevância para a área 
jurídica.

Durante a realização do evento, o 
plenário da Câmara Municipal de Unaí 
esteve lotado de estudantes e operadores 
do Direito que prestigiaram os palestran-
tes unaienses: Dr. Tarley Max da Silva 

(advogado e especialista em Direito 
Processual Civil), Dr. Adriano Soares 
Branquinho (advogado e especialista em 
Política Tributária Nacional), Dr. Juran-
dir Borges Pinheiro (Juiz Federal na 4ª 
Região) e Dr. Onésio Soares Amaral 
(Procurador da República). 

Acadêmicos participam do IV 
Simpósio Prata da Casa

Do dia 03 a 06 de abril de 2014, a 
professora Vanessa Ribeiro e acadê-
micos do curso de Educação Física da 
FACTU participaram do GCF (Goiânia 
Capital Fitness). A professora Vanessa 

é árbitra da federação brasileira de Pole 
Dance e ministrou Curso preparatório 
para certificação da modalidade.

 O evento foi realizado no Centro de 
Convenções de Goiânia-GO.

FACTU na Goiânia Capital Fitness 2014

O coordenador do curso de Direito 
da Factu, Cláudio Thiago Vieira da 
Matta, participou em Belo Horizonte/
MG do 3º Fórum Mineiro de Diretores 
e Coordenadores de Cursos de Direito 
que teve o seguinte tema: “Ensino 
Jurídico em Minas Gerais e no Brasil: 
Perspectivas e Desafios”. 

O evento foi promovido pela 
Comissão de Educação Jurídica da 
Seccional e contou com a presença 
do presidente da entidade, o senhor 
Luís Cláudio Chaves e também do 

presidente da Comissão, Régis André, 
além de autoridades da área de ensino 
de todo país. 

“Em síntese, foi um evento muito 
importante, serviu para demonstrar o 
papel e a influência da OAB junto ao 
MEC, demonstrando suas principais 
propostas e anseios, e também serviu 
para promover uma reflexão quanto 
as dificuldades e desafios enfrentados 
pelas faculdades de Direito do estado 
mineiro”, ressaltou o coordenador 
Cláudio Matta. 

Fórum Mineiro de Diretores e 
Coordenadores de Cursos de Direito 

Aconteceu entre os dias 17 e 20 
de março mais uma edição dos Jogos 
Interperíodos da Educação Física da 
FACTU. O evento foi realizado no 
CIELC (Centro Integrado de Esporte, 
Lazer e Cultura).

Os Jogos Interperíodos da Educação 
Física têm por objetivo dar boas-vindas 
aos calouros dos cursos da FACTU. 
Os veteranos e egressos também são 

convidados a participar. Futsal, volei-
bol, handebol, tênis de mesa, natação, 
xadrez, peteca e corrida rústica fizeram 
parte da edição deste ano. 

A Coordenadora do curso de Educa-
ção Física, Graziela Simões, agradece 
aos acadêmicos, professores, diretores, 
ex-alunos e demais colaboradores. 

FACTU – “Integrando o Noroeste 
Mineiro pela Educação”.

VII Jogos Interperíodos 
da Educação Física
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Pedagogia

O Projeto ETHOS é uma realização dos 
alunos dos 5º e 6º períodos da Pedagogia 
e tem a coordenação do professor Paulo 
Giovanni. 

Este projeto propõe uma reflexão 
sobre a cultura regional e algumas faces 
da identidade social que foram apresenta-
das ao longo deste semestre na disciplina 
Antropologia Cultural, ministrada pelo 
professor Paulo Giovanni. Ao resgatar 
nossa identidade, pretende-se resgatar 
também a identidade do ser humano 
como um todo.

Os acadêmicos de Pedagogia, de modo 

particular os alunos da disciplina Antro-
pologia Cultural oportunizaram a todos 
um contato especial com nossa realidade. 

O termo ETHOS tem origem grega 
e significa de maneira geral os traços 
característicos de um grupo, do ponto de 
vista social e cultural, que o diferencia de 
outros. Seria assim, um valor de identi-
dade social. 

Os alunos do 5º e 6º períodos de 
Pedagogia da FACTU agradecem a cada 
colaborador pela enriquecedora contri-
buição no desenvolvimento do projeto e 
pela presença em cada etapa deste. 

Acadêmicos do curso de 
Pedagogia realizam projeto

Uma parceria forte que vem 
crescendo há anos entre a FACTU e 
a Escola Agrícola de Unaí (Escola 
Estadual Juvêncio Martins Ferreira) 
rendeu mais um fruto. Este ano o 
diretor geral da FACTU, Adalberto 
Lucas Capanema, e o diretor da Escola 
Agrícola, Eloi Castro, firmaram mais 
uma grande parceria, a participação 
destas instituições na Agrobrasília 
2014.

A convite da Emater-DF e 
COOPA-DF as instituições estiveram 
presentes na maior feira dos cerrados, 
levando informações a todos: alunos, 
ex-alunos, visitantes e parceiros.

Intensidade e foco são palavras que 
definem bem a Agrobrasília 2014. 
Foram cinco dias de movimentação 
intensa do público no Parque Tecno-
lógico Ivaldo Cenci, com interesse 
direto de conhecer novas tecnologias 

e efetivar negócios. Segundo balanço 
parcial da organização 95 mil pessoas 
visitaram o evento.  

O evento é uma vitrine das inova-
ções tecnológicas utilizadas nas lavou-
ras do Cerrado brasileiro. 

Um dos organizadores do estande 
da FACTU, o professor Eloi Castro, 
afirmou que “A FACTU vem demons-
trando sua grande capacidade em 
participar de eventos desse porte, que 
proporciona a comunidade acadêmica 
maior integração à realidade tecno-
lógica e agrícola do Brasil, além de 
estimular a obtenção de novos conhe-
cimentos técnico-científicos pelos 
alunos e professores”.

A FACTU agradece aqueles que 
contribuíram para o sucesso de sua 
participação no Agrobrasília 2014, 
principalmente nossos brilhantes 
professores e alunos.

FACTU em parceria com a Escola Agrícola de 
Unaí participa da AGROBRASÍLIA 2014

FACTU

A FACTU (Faculdade de Ciências 
e Tecnologia de Unaí) surpreendeu 
mais uma vez. Pioneira no Ensino 
Superior em Unaí, a instituição 
escreveu mais uma honrosa página 
de sua história ao conceder Outorga 
de Grau aos acadêmicos dos cursos 
de Agronomia, Educação Física e 
Pedagogia, na noite de 25 de julho 
de 2014. Foi uma bela e emocio-
nante solenidade. Esta ocorreu de 
modo organizado e pontual, em um 
salão amplo, o que permitiu boa 
acomodação dos convidados. Com 
isso, o cansaço e o barulho, que 

Os colaboradores Maria 
de Fátima Ferreira Pinto e 
Orivaldo Lucas Capanema 
comemoraram no mês de 

julho mais um ano de vida. 

A FACTU felicita os 
aniversariantes.

Outorga de Grau 1º Semestre 2014

geralmente marcam estas soleni-
dades deram lugar à emoção dos 
formandos, professores, familiares 
e amigos que marcaram presença no 
Salão de Festas do Hotel Fazenda 
Curva do Rio.


