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EDITORIAL

Em momentos propícios a reflexão referente à um Novo Tempo, a
sociedade se movimentou em busca dos acertos na vida cotidiana.
Não foi diferente nos diversos setores da economia, sejam eles quais
forem.
Nesse sentido, o setor educacional passou por diversas mudanças
durante o isolamento social em virtude da pandemia do COVID19.
O objetivo primordial, no setor de ensino, foi a adaptação para o
atendimento ao mundo acadêmico, propiciando dessa forma, a
continuidade da vida estudantil.
Os professores de maneira geral, bem como os agentes educacionais se
empenharam e ajustaram a nova realidade dando assim, vida as
Instituições de Ensino. No início, ocorreram várias dúvidas e anseios.
O que era palpável, em um primeiro momento, nos foi apresentado de
forma intangível.
Em um cenário, sob ameaças à saúde, educadores e educandos
mostraram-se talentosos, persistentes e não desanimaram com as
novidades. Das dificuldades aparentes surgiu um novo aprendizado.
As aulas bem como outras atividades docentes, foram ministradas em
plataforma remota.
Na linha de atuação, o professor tornou-se artista educacional e os
discentes atuaram como protagonistas atentos e colaborativos. Assim,
em tempos de pandemia ocorreram mudanças estruturais em todo
país. Com isso, o mundo contemporâneo passou por mudanças
significativas. Nas nossas faculdades ISEED-FAVED, não foi diferente.
Em tempo recorde, menos de um mês, nos ajustamos a nova realidade
para que nossos alunos não ficassem prejudicados. Estivemos de
maneira efetiva todo o tempo, estudando em busca de soluções
modernas e ajustes para um novo ensinar e aprender.

PROFª MARIA DE FÁTIMA MESQUITA DE MIRANDA

Foi fácil? Não, não foi. Na condição de uma Instituição de Ensino
Superior Regional, encontrar alternativas foi incansável, objetivando
dessa forma, a oferta responsável do ensino superior, associado à larga
experiência docente, que nos é peculiar, com o uso da tecnologia de
qualidade, de maneira construtiva de um processo educacional
respeitoso e com colaboração de todos os atores envolvidos.
Hoje, de volta às carteiras escolares, as mudanças ocorridas não foram
em vão, pois, as mesmas somaram excelência ao processo educativo,
deixando a certeza de um acréscimo nas adaptações necessárias a um
NOVO FAZER!
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QUEM SOMOS NÓS:
L P. M

UMA EMPRESA FAMILIAR.
Historicamente o raio de abrangência econômico das empresas, nas
cidades que convergem à influência das faculdades Iseed-Faved, são
predominantemente, empresas familiares. Dos diversos conceitos
defendidos por autores consagrados sobre a temática, como por exemplo,
Lodi (1994), a empresa familiar nasce da fundação de familiares ou ainda, são
aquelas sobreviventes à segunda geração. Dessa forma, estima-se que na
região mais de 90% das empresas estabelecidas são familiares.
Não é de estranhar, que ao observamos o contingente empresarial
regional observa-se pais, filhos ou sobrinhos no labor. Diante disso,
levanta-se nesse resumo a seguinte questão: estas empresas estão
preparadas para passar o bastão aos seus descendentes com o objetivo da
perenidade?
Para responder essa interrogação seriam necessárias páginas de estudo,
ou mesmo análise das teorias clássicas às teorias modernas, acerca do
tema.
Pois bem, deixa-se aqui a colaboração fundamentada em anos de
pesquisa científica. De toda sorte, a região padece do preparo na
formação dos sucessores. Esse é um processo longo e doloroso. O negócio
que absorveu energia e forças do fundador no empreendimento, nem
sempre é o talento dos parentes, que poderão sentir desmotivados na
continuidade do mesmo. Observa-se nesse sentido, que na região nascem
novos negócios, da mesma forma, que padecem outros. A modernidade
traz ferramentas na administração destes negócios que, podem não ser, a
atração da geração mais madura.

DIEGO MESQUITA DE MIRANDA

Justifica no contexto, o conflito de gerações recorrentes nas empresas
familiares que, se não administrado com maestria pode trazer sérias
consequências negativas culminando com o fim do negócio. Portanto,
recomenda-se que o preparo do sucessor ou passagem do bastão seja
planejado de maneira gradativa e profissional.
Professor Especialista Diego Mesquita de Miranda
Bacharel em Administração de Empresas.

Informe

Iseed-Faved

2022

ROFª ELANE PESSOA DA COSTA

UMA HISTÓRIA QUE FAZ O SUCESSO DE
MUITOS OUTROS PROFISSIONAIS
Há mais de 21 anos as Faculdades Iseed-Faved, vem se inovando no Ensino
Superior. Aqui a teoria e prática se unem para que o nosso acadêmico tenha
experiências incríveis e se preparem para chegar ao Mercado de Trabalho.
A Sociedade Civil foi estabelecida no ano de 2001, na qual se criou a Sociedade
Educacional Elvira Dayrell-SOED. Completou no dia 17 de maio, vinte e um
anos de existência. O ISEED - Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell, foi
Credenciado pela Portaria Ministerial, n.º 3.445, de 19 de novembro de 2003,
que por meio de Edital, ocorreu o primeiro vestibular. Foi a primeira
Instituição de Ensino Superior criada pela Sociedade de Ensino Elvira Dayrell–
SOED e, mais tarde, de acordo com a Portaria nº 1.990/2006 credenciou a
Faculdade do Vale Elvira Dayrell - FAVED, a segunda Instituição Superior
criada pela SOED.
O campus fica na Rodovia de Ligação da BR 259 à BR-120, Km 001, na cidade de
Virginópolis, Estado de Minas Gerais, com edificação própria, gerida pelo Sr.
Paulo Campos de Miranda, cujas unidades arquitetônicas são capazes de
atender à demanda imediata com a possibilidade de expanção.
Em duas décadas, o Iseed-Faved se consolidou, cresceu e ampliou a oferta dos
cursos presencias e EaD. Os cursos de Licenciatura em Educação Física,
Ciências Biológicas, Pedagogia, Matemática, História, Letras e Geografia foram
primeiros. Na sequência, vieram os cursos de Bacharelado em Administração e
Enfermagem e Tecnólogo de Alimentos. O último ato legal publicado foi o
credenciamento do Ensino à Distância. Oferecemos cursos de Pós-Graduação
na área da Saúde, Educação, Engenharia, Gestão, Direito entre outros, na
modalidade presencial e EaD. Aqui a Segunda Graduação tem o ingresso
simples e fácil sem a necessidade de vestibular. Conta com professores mestres
e
doutores,
atuantes
no
mercado.
As Faculdades Iseed-Faved fazem parte de um contexto social, econômico e
político que se envolvem desde a sua criação, a formação de professores,
administradores e enfermeiros em nível de ensino superior com graduação de
excelência.
Com a pandemia - Covid-19 - em 2020/2021, o prolongamento das medidas de
distanciamento físico entre pessoas impuseram a adaptação do ensino
presencial ao formato remoto. Isso exigiu das Faculdades Iseed-Faved
planejamento, inovações tecnológicas e criatividades para que os nossos
estudantes e professores tivessem alternativas rápidas e promissoras para
adquirirem e ministrarem as aulas através do sistema remoto.
O Iseed-Faved é mais do que um sonho realizado por muitos, é a
materialização de que o ensino, a dedicação e o conhecimento multiplicam
oportunidades, fazendo evoluir histórias de sucesso de milhares de
profissionais.
Professora Elane Pessoa da Costa
Diretora Acadêmica Iseed-Faved
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UNIDADE ISEED-FAVED BELO HORIZONTE
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Funciona como um braço avançado do complexo educacional das
faculdades, com sede na cidade de Virginópolis/MG.
A unidade em Belo Horizonte tem um importante papel para a
comunidade acadêmica, pois é a sede da Central de Comunicação das
faculdades.
Todas as solicitações e atendimentos telefônicos são feitos pela unidade
Belo Horizonte, através da nossa atendente virtual Isi e pelo WhatsApp
Business, que distribui a ligação ou as mensagens para o setor responsável
e/ou orienta o melhor caminho a seguir, funcionando, assim, como um
elemento de conexão entre o campus em Virginópolis/MG, seus alunos,
ex-alunos e comunidade acadêmica.
Além disso, a unidade Belo Horizonte concentra o departamento de
Marketing Digital do núcleo de educação à distâncias das Faculdades
Iseed-Faved, inaugurado em 2019.
Contamos com três perfis públicos: FACEBOOK, INSTAGRAM E
LINKEDIN, destinados a divulgar os cursos oferecidos pela faculdade, criar
um Marketing de Conteúdo forte, com o objetivo de que nossos atuais
alunos e futuros, adquiram conhecimentos e sintam orgulho da instituição
que escolheram para estudar.
O departamento de Marketing desta unidade também tem como objetivo
manter uma identidade visual única, das faculdades, em todos os perfis
público, consolidando, assim, a instituição como marca de referência na
educação à distância(EaD) dentro do cenário regional e nacional.
É importante dar-se ênfase para o Perfil do LINKEDIN - a mais famosa e
maior rede social profissional do mundo, focada em gerar conexões e
relacionamentos profissionais. Ter um perfil corporativo no LinkedIn
transmite credibilidade e profissionalismo, uma vez que a rede social
possui um foco profissional, muitos clientes em potencial realizam buscas
no LinkedIn na tentativa de verificar se as empresas que desejam contratar
estão nas redes sociais e se ainda estão ativas e atuantes no mercado.
ADVOGADA E PROFESSORA ESPECIALISTA
MARIANA LOPES PINTO

Professora Especialista Mariana Lopes Pinto
Coordenadora Geral
+55 (31) 9 9595-5475
LopesPinto.m@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/lpmariana/

EaD ISEED-FAVED:
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Estamos com preços
promocionais, entre em
contato e venha fazer parte
deste time!
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O QUE É A CPA?
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é um setor constituído em todas as
Instituições de Ensino Superior (IES), em cumprimento à Lei nº
10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior (SINAES). A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é formada por
professores, alunos, técnicos-administrativos e representantes da
sociedade civil organizada, com atribuições de coordenação dos processos
de avaliação internos da instituição e sistematização dos dados solicitados
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da Educação.
A CPA realiza anualmente o levantamento de informações através da
aplicação do instrumento (questionário) de Avaliação Institucional
através dos sistemas on-line SIG (SIGRH, SIPAC e SIGAA) com toda a
comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos-administrativos)
no intuito de conhecer suas opiniões e demandas, tendo como objetivo
melhorar o mérito e o valor da Instituição, os cursos e seus programas, as
dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação, além de
promover a melhoria da qualidade da educação superior e
responsabilidade social da Instituição.
Destaca-se que a Avaliação Institucional (Interna - questionários
aplicados on-line) realizada pela CPA serve de subsídios para o
reconhecimento, credenciamento e recredenciamento de cursos e
Instituições de Ensino Superior (IES), ou seja, serve para a Avaliação de
Cursos de Graduação (Externa - feita pelos avaliadores do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP), e
que juntamente com o Exame Nacional de Avaliação dos Estudantes
(ENADE) formam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), constituindo dentre outros o Índice de Curso de Graduação
(IGC), conhecido como nota ou conceito do curso.
Professor Especialista Clóves José Maciel Júnior
Presidente da CPA

PROFESSOR CLÓVES
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CAÇA AO TESOURO

OU

A interdisciplinaridade é a união de disciplinas e conteúdos
contextualizados com o cotidiano do aluno. Um projeto interdisciplinar
parte do princípio que os interesses dos estudantes e a busca de soluções
para problemas reflitam o desejo coletivo de pesquisar os temas a fundo.
Neste contexto, alunos do Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell,
dos cursos de Educação Física, Pedagogia e Letras, orientados pelo Prof.
Ms. Jairo Júnior, propuseram um projeto interdisciplinar, um Caça ao
Tesouro. O projeto tem como objetivo trabalhar questões voltadas para o
meio ambiente, estimulando a conscientização dos participantes com
atividades divertidas voltadas para a sustentabilidade. É de suma
importância resgatar na população a conscientização da preservação ao
meio ambiente, pois a sobrevivência do ser humano depende de ações
sustentáveis. O evento foi realizado no dia 04 de julho de 2022 na
Faculdade Iseed-Faved, iniciando às 19h e término previsto às 22h30min.
O projeto contou com 36 participantes, alunos do Ensino Médio da Escola
Estadual Nossa Senhora do Patrocínio, Virginópolis/MG.
Professor Mestre Jairo José Junior

Pedagogia
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CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA
Cada vez mais, a população está atenta à importância das atividades
físicas para a saúde e o bem estar. O Instituto Superior de Educação Elvira
Dayrell-Iseed oferece o Curso de Graduação, Licenciatura em Educação
Física.
Você sabe o que é um curso de Licenciatura em Educação Física? Tem foco
na Educação Básica e Ensino Profissionalizante. Então, corresponde a
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
O curso tem uma duração média de 4(quatro)anos e o currículo equilibra
em matérias teóricas e práticas. As atividades e as disciplinas tem um
caráter não só técnico, mas também, voltado para a questão do campo da
Educação Física, correlatas com a Educação, a Ciências e a Saúde.
Desde o primeiro período a matriz curricular do curso em Educação Física
do Iseed, oferece disciplinas na área da saúde, práticas voltadas à saúde
bem como, processo de formação do professor. É um processo que vem
sendo muito discutido como será a inserção do professor de Educação
Física nas escolas e até mesmo no âmbito esportivo.
O espaço físico do Iseed conta com salas de aulas arejadas e iluminadas,
laboratórios de química, física, anatomia, quadras de esportes, piscinas e
academia. Para o aluno, o desafio é tirar proveito de tudo isso.
O estágio é enriquecedor pois conta com a teoria e a prática pedagógica no
ensino-aprendizagem na Educação Básica. O estágio na Educação Infantil
é sempre prazeroso pois desperta a imaginação, a fantasia e vai além de
conhecer o movimento e, a expressão corporal.

MATEMÁTICA

Depois de formados os Licenciados podem atuar tanto em escolas Públicas
quanto Privadas. Quer saber mais? Acesse o site: www.iseed-faved.com.br
e confira tudo que o curso de Licenciatura em Educação Física pode lhe
oferecer.
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Workshop Outubro Rosa

Visita Técnica ao Hospital
de São João Evangelista

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Laboratórios
Sabia que o Curso Graduação em Enfermagem da Faculdade do Vale Elvira
Dayrell-Faved, conta com práticas que irão fazer total diferença em sua
carreira? Pois é !!!! A Faved é isso! Excelência que te leva mais longe. Venha
conhecer?
O Curso de Enfermagem é um dos primeiros cursos da Faved em
Virginópolis conta com uma metodologia ativa, promovendo conexão com
a teoria, experiências laboratorial e prática.
E, para engradecer ainda mais a experiência do aluno a faculdade conta
visitas técnicas, projetos de extensão essenciais para diferenciar o
currículo no mercado de trabalho.
As Faculdades Iseed-Faved conta com laboratórios completos, convênios
com empresas parceiras, com grandes hospitais, laboratórios e
ambulatórios e secretarias de saúde. Os alunos da Faculdade Faved tem
chance de alcançar o seu primeiro estágio com facilidade.
Ao final do curso, o graduando em Enfermagem poderá atuar em diversas
áreas: saúde pública, hospitais, estética e home care com reais
possibilidades de saírem da faculdade com emprego garantido.
Quer saber mais?
Acesse o site: www.iseed-faved.com.br e confira tudo que o curso tem para
te oferecer.

GEOGRAFIA
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SEMANA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
Instituto Superior De Educação Elvira Dayrell e a Faculdade Do Vale Elvira
Dayrell organizou nos dias 23,24,25,e 26 de maio de 2022, à XVIII Semana
Acadêmica de Cursos de Graduação –SEMADE.
Essa semana têm por objetivo complementar a formação acadêmica dos
estudantes, possibilitando o contato entre alunos, professores,
profissionais de diversas áreas e comunidade em geral, promovendo a
integração entre o Ensino Superior e a Comunidade Acadêmica.
A Semana Acadêmica ressalta a Cerimônia do Jaleco que é uma tradição
dos cursos da área da saúde, simboliza o compromisso dos alunos com sua
formação e, principalmente, com a saúde de seus futuros pacientes. Dessa
forma, a celebração é o momento onde o estudante se compromete em
cumprir com eficiência suas responsabilidades profissionais,
comprometendo-se a utilizar de forma correta o equipamento de proteção
individual – EPI, através do juramento como futuros Enfermeiros e
Educadores Físicos.
O tema do Evento foi “Os Efeitos Da Pandemia Na Saúde Mental e
Socioemocional: depressão, ansiedade, violência e déficit de
aprendizagem”. Que Lições Aprendemos?
Cursos sobre a Lei Lucas 13722/18 e Controle de Hemorragia no APH ,
ministrado por Daniela Silva de Oliveira, instrutora credenciada pelo
IBRAPH-Instituto Brasileiro de APH.
As Faculdades Iseed/Faved em sua programação buscou a integração entre
cursos de graduação, destacando a volta ao novo tempo em que a
resiliência emocional tem como superação de limites, enfrentar desafios
rompendo preconceito e as dificuldades psicossociais. Foram quatro dias
de muita reflexão, conhecimentos e resiliência.

História

Dr. Mangélstron Alcântra
Cirurgião Dentista, Master Trainer, Especialista em PNL e Reprogramação
Emocional

Informe

Iseed-Faved

2022

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Como atividades, foram ministradas palestras, seminários, oficinas,
apresentações culturais e científicas. Os assuntos abordados durante a
Semana Acadêmica foram recorrentes à saúde mental e socioemocional da
comunidade em decorrência do impacto da pandemia de COVID-19 de
populações vulneráveis, como jovens, crianças, mulheres, pessoas com
transtornos mentais pré-existentes, bem como, trabalhadores da saúde da
linha de frente, pessoas com menor status socioeconômico.
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PRIMEIRO LUAU UNIVERSITÁRIO DO
ISEED-FAVED
O plano dos idealizadores da festa é oferecer boas vindas para os
Estudantes Universitários das Faculdades ISEED/FAVED e estabelecer um
novo conceito de evento universitário. Lembrando que esse é o nosso
PRIMEIRO LUAU e que vale a pena curtir com moderação e resiliência.
O evento contou com uma programação diversificada e, ao longo das
quatro noites, os participantes assistiram às palestras sobre diferentes
temáticas que impactaram às atividades profissional de cada um.

Informe

Iseed-Faved

2022
A ARTE DE ESCREVER.
Na carreira de escritor faz-se
necessário ter em mente que, a
escrita é uma forma de expressar
sentimentos
de
maneira
compreensível para o leitor. O
escritor não escreve somente para
ele e sim para o público. A
habilidade
esclarecedora
e
compreensível é inerente a esse
profissional
das
letras.
As
faculdades ISEED-FAVED têm
desenvolvido, por seleção de
qualidade
DOS
EGRESSOS,
patrocínio e apoio aos ex-alunos
que publicam suas obras.

Letras

Foi o caso da egressa do curso de
Letras, Kátia Jaqueline Carvalhais
Mesquita, que desbravou o sertão
mineiro e lançou seu livro Mundo
Antigo X Mundo Moderno na Bienal,
do Rio de Janeiro, em 2019. Após
lançamento
a
escritora
foi
homenageada na sede do campus
João Paulo II, onde demonstrou seu
talento e habilidade. O exemplar do
livro encontra-se na biblioteca da
faculdade
disponível
para
empréstimo.
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Endereço: Avenida Governador Milton Campos - 2852 - Sala
101 - Centro - Guanhães - Minas Gerais - CEP 39.740-000
Telefone (33) 9 8850 0571

CURIOSIDADES:
APRENDA MAIS UM POUCO COM A ENFERMAGEM.

Nos homens, o ângulo sub púbico mede cerca de 70 graus (medidos pelos
2 e 3 dedos), já nas mulheres mais de 80 (1 e 2 dedos). DIFERENTES
TIPOS DE PELVES GINECÓIDE: abertura superior oval e diâmetro
transversal grande.
RÉPLICA DE MODELO ANATÔMICO DE SEIO Modelo de seio tamanho real,
ilustrando as estruturas anatômicas normais e diversas patologias como
ADENOCARCINOMA, cisto e FIBROADENOMA.
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GRADUAÇÃO:
BACHARELADO:

TECNÓLOGO:

Educação
Física
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SEJA PROFESSOR:
Formação Pedagógica
A Complementação Pedagógica é um curso integrante do Programa
Especial de Formação Docente, para as disciplinas do currículo do ensino
fundamental I e II, do ensino médio e da educação profissional em nível
médio. Destina-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados,
em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial. O
concluinte do programa será certificado, conforme legislação vigente, e
terá direito a registro profissional equivalentes á Licenciatura Plena.
NOSSOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA
encontram-se em atualização permanente, atualmente atendendo às
exigências da resolução CNE/CEB Nº 02/2019.
O Passo certo para seu êxito!
Áreas Correlatas - Formação Pedagógica para mesma área da graduação.
Outras Áreas - Formação Pedagógica para área diferente da graduação.

🚀Faça a sua evolução!
🔸 Treinos personalizados
e com acompanhamento de
personal trainer.

📍Rua G, n°72 - Cidade Nova
📲 (33) 3421-1152

Tecnólogo
de
Alimentos
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CRBio
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SEGUNDA LICENCIATURA:
Geografia, Letras, Matemática, Ciências Biológicas, História e
Pedagogia
O Programa de Segunda Licenciatura proporciona aos licenciados
professores, a oportunidade de ampliar a sua atuação profissional em
outra área de conhecimento.
O programa funciona de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de
dezembro de 2019 , tem por objetivo viabilizar, uma outra Graduação
(Licenciatura) para aqueles que já concluíram um curso de Licenciatura,
você precisa possuir diploma e histórico de Licenciatura, em qualquer
área de formação.
O Passo certo para seu êxito !

NÃO
SE
CALE!

~

Iseed-Faved
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CONTATO:
Campus Iseed-Faved
Horário de Funcionamento
Segunda, terça e quinta-feira:
8h às 21h, Quarta e Sexta-feira: 08h às 17h
Endereço:
Rodovia de Ligação da BR 120/259, Km 001
(Trevo de Correntinho)
Virginópolis/MG CEP: 39730-000
Iseed-Faved Belo Horizonte
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta-feira: 9h às 18h
Central de Comunicação
(31) 3243-0967
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta-feira: 9h às 18h
Endereço:
Av. Dom pedro II, 3973, Sl. 201,
Padre Eustáquio, CEP 30.720-270

Novo piso
salarial,
fique por dentro

@IseedFaved.Online
GrupoIseedFaved

IseedFaved-BH

