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EDITORIAL
Chegamos ao final de mais um ano! Momento de lembrar e
agradecer àqueles que marcaram a nossa história: Alunos, Professores,
Funcionários, Participantes Instituidores, Beneméritos, Institucionais,
bem como os Conselhos Curador, Diretor e Fiscal da Fundação Oswaldo
Aranha.
Perdemos importantes pessoas que deixaram um legado para
Instituição, em especial, nosso querido Dr. Jairo Conde Jogaib, que, com
seu entusiasmo, contribuiu para o destaque da FOA/UniFOA no segmento
educacional, e o nosso saudoso Presidente Dauro Peixoto Aragão, que
dedicou 22 anos de sua vida para transformar a história da FOA/UniFOA.
Mesmo não estando mais presentes, esses dois ícones institucionais
deixam um legado para as futuras gerações, pois a essência de
determinação, força e coragem deles, permanecem conosco.
Nos últimos anos, passamos por necessárias mudanças que
trouxeram inovação e modernidade, exigindo novas experiências
de estudantes e professores para a transformação da aprendizagem,
com utilização de meios ágeis e integrados aos novos espaços de
conhecimento. Entretanto, essa evolução é constante para a criação de
um futuro profissional, preparado para a nova jornada do século XXI.
Nossos frutos são colhidos a cada dia, pois temos uma equipe engajada
e comprometida com as tendências do novo mundo, que espera um
profissional criativo e resolutivo para as soluções que a sociedade busca.
A Fundação Oswaldo Aranha e o Centro Universitário de Volta Redonda
desejam Boas Festas e um Ano Novo repleto de conquistas!
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Um ano de inovação
para o UniFOA
Em meio ao período de isolamento social, muitas universidades precisaram se adaptar e se
reinventar para manter o ensino de
qualidade. Nessa nova realidade, a
pandemia acelerou um fator que já
estava crescendo no Brasil, o ensino à distância.
O UniFOA investiu em mais
de 40 salas híbridas com equipamentos de audiovisual, com câmeras, microfones e caixas de som,
visando potencializar as ações dos
alunos nesse cenário. A estruturação, feita para atender os estudantes do ensino virtual e também da
área da saúde, que parte seguiram
no ensino presencial, será ampliada para o próximo ano.
Na Instituição, os alunos
têm acesso a plataformas tecnológicas inovadoras, como Office
365; Microsoft Teams; Minha Biblioteca; Portal Sagah; Biblioteca
Digital Saraiva; Blackboard entre
outras. Essa evolução digital, permitiu que o UniFOA alcançasse
novas faces, assim foi credenciado pelo MEC - Ministério da
Educação para ofertar a modali-

dade EAD (Educação a Distância).
Com nota máxima na avaliação
do MEC, a Instituição se mostrou
qualificada para implementar a
modalidade.
Segundo o Pró-reitor de Educação à Distância e Tecnologias de
Ensino, Rafael Teixeira, os próximos passos são as submissões para
atendimento de credenciamento e
de autorização de curso. “Quando
publicado no diário oficial, poderemos ofertar esses cursos para toda
a comunidade regional e nacional”.
Em consequência dessas
ações em benefício dos acadêmicos, nesse ano, o UniFOA foi agraciado com 77 estrelas no Guia da
Faculdade, maior referência em
pesquisa de opinião sobre o Ensino
Superior no país, cuja avaliação é
realizada por coordenadores e professores que se inscreveram para
atuar como voluntários. As estrelas
recebidas envolvem os 21 cursos de
graduação do UniFOA.
Jeniffer Marcato
Estagiária de Jornalismo - 3º Ano
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Um adeus a grandes nomes
da história da FOA
O ano de renovação também foi o ano que precisou se
despedir de grandes personalidades da Fundação Oswaldo Aranha e do Centro Universitário de
Volta Redonda. Foram perdas importantes, de pessoas que deixaram um legado para Instituição,
em especial, ao querido Dr. Jairo
Conde Jogaib, que, com seu entusiasmo, contribuiu para o destaque da FOA/UniFOA no segmento
educacional. No início do ano, a
grande perda do saudoso presidente Dauro Peixoto Aragão, que
dedicou 22 anos de sua vida para
transformar a história da FOA/
UniFOA. “Mesmo não estando
mais presentes, esses dois ícones
institucionais deixam um legado
para as futuras gerações, pois a
essência de determinação, força

Natal do Bem: setores do
UniFOA desejam boas
vibrações para 2022
e coragem deles, permanecem
conosco”, comentou o atual presidente da FOA, Eduardo Prado.
Também tiveram perdas
significantes ao nosso corpo docente e institucional, como o professor Mário Arthur, José Tarcísio
Cavaliere, Jaime Veras, Marcelo
da Silveira Chaves entre outros
grandes nomes que nos deixaram.

Pensando numa forma de
celebrar o espírito natalino, o setor
de eventos do UniFOA em parceria
com a ACI - Agência de Comunicação Integrada realizaram a montagem dos enfeites da ação Natal do
Bem nos três pinheiros localizados
em frente a biblioteca no campus
Olezio Galotti, em Três Poços. O
projeto busca engajar os colaboradores da Instituição e teve a contribuição de cada setor, que escolheu
uma palavra que represente o desejo do time para 2022.
Todo planejamento aconteceu dentro de 15 dias, e durante
meio expediente foram instaladas
cerca de 40 bolas de vinil, 50 metros de pisca-pisca, 3 refletores e
mais de 80 plaquinhas de PVC adesivadas com palavras representativas de cada setor.
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A gestora de eventos, Lara Pinheiro acredita que todos, por fim,
se identificam com o desejo do outro. “Essa união é a chave para que
2022 seja repleto de realizações
pessoais e profissionais”.
Ainda segundo Lara, a ação
foi bem vista por parte de todos os
colaboradores e alunos, que logo,
pediram que no próximo ano, a
montagem seja realizada ainda
mais cedo para que todos possam
aproveitar ainda mais da ornamentação.
A ação contou com o trabalho em conjunto da Prefeitura do
campus, Divisão de Engenharia,
Divisão de Transporte e Segurança
para realizar a instalação.
Jeniffer Marcato
Estagiária de Jornalismo - 3º Ano
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Bosque do Saber: projeto cria
raízes institucionais
No dia 30 de novembro, foi
inaugurado o “Bosque do Saber”,
uma ação dentro do Projeto Família, que envolve união e vínculo organizacional. Para iniciar o crescimento do bosque, foram plantadas
no campus Olezio Galotti, em Três
Poços, oito mudas de árvores nativas doadas pela Prefeitura de Volta Redonda para representar seus
docentes e funcionários que de alguma maneira contribuíram para
o crescimento da Instituição com
seu trabalho e dedicação.
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Foram convidadas algumas
pessoas para participar do plantio e
simbolizar o corpo docente, discente e colaboradores. Beatriz Silvia
Amarante Araújo Henriques, João
Paulo Esteves, Lourival Dias Pereira, Walter Luiz Moraes Sampaio da
Fonseca, Maria José Delgado Pires
Lopes, Jorge Gomes da Silva, Juraci Pita Rosa e Rita de Cássia Santos
Carvalho foram os homenageados
escolhidos para a inauguração.
A criação do espaço natural
é uma iniciativa, dentro do Projeto Família, no qual envolve cinco
eixos: comunicação, sustentabilidade, relacionamento, capacitação

e entretenimento. O propósito do
Bosque, além do incentivo e prática
à sustentabilidade é criar um ambiente agradável para todos.
- O UniFOA é uma instituição
com ações sustentáveis e o Bosque
é mais uma delas. Escolhemos o
ambiente próximo à biblioteca para
o plantio das mudas porque, como
o nome do Bosque já diz, tudo tem a
ver com o desenvolvimento do conhecimento. É um local agradável
para a dedicação dos estudos e conexão com a natureza – explicou o
presidente da FOA, Eduardo Prado.
A ação busca desenvolver
um relacionamento acolhedor e

gerar vínculo afetivo entre os integrantes da Instituição, fortalecendo o sentimento de pertencimento
daqueles que a compõe.
Rita Carvalho, uma das idealizadoras do projeto, ex-professora
e coordenadora do UniFOA foi uma
das homenageadas no evento. “Estou muito orgulhosa por receber
esse reconhecimento. A gratidão
faz parte do sentimento de pertencimento”, comemorou Rita, que
foi colaboradora no UniFOA por 20

anos. O projeto também tem como
idealizadores o chefe da Divisão de
Marketing, Alexis Aragão e Maria
Aparecida Bueno, presidente da
CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes).
Ao final, alunos do UniFOA
que participaram do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes) de 2021, foram convidados a realizar o plantio das mudas de flores que receberam da Instituição no Kit ENADE.
Entre os planos futuros para
o Bosque estão a instalação de
bancos, um espaço para leitura,
um quiosque e a implementação
da árvore dos desejos, ícone nas
culturas orientais. “A ideia é que o
Bosque seja um espaço de convivência, utilizado para ministração
de aulas, lazer e descanso”, explicou Maria Aparecida Bueno.
Yngrid Marcate
Estagiária de Jornalismo - 2° semestre

9

Parceria com Biosolvit gera
pesquisas e desenvolvimento
A parceria firmada entre o
UniFOA e a Biosolvit, empresa de
biotecnologia da região, proporciona a realização de pesquisas
científicas nas instalações da
Instituição. O acordo, pactuado
em novembro, surgiu a partir do
estudo do Trabalho de Conclusão
do Curso de Ciências Biológicas
de um egresso do Centro Universitário.
Wagner Martins, biólogo,
egresso do UniFOA e co-fundador
da empresa desenvolveu um produto natural, a partir de resíduos
vegetais, capaz de absorver petróleo e derivados. Essa pesquisa
resultou no que hoje é o Absorvedor Natural Bioblue Ecofast, reconhecido como o mais eficiente
do mundo pelo Instituto Cedre,
na França. “Esse pontapé que de-
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mos, de poder apoiar outros estudantes é fabuloso, é deixar um legado para as próximas gerações.
Para mim, é um orgulho”.
A parceria tem o intuito de
selar uma história de sucesso que
poderá inspirar outros futuros
profissionais. “Estamos fazendo algo completamente novo no
ambiente universitário, valorizando a pesquisa cientifica junto
a uma empresa que nasceu dentro do UniFOA e está ganhando o
mundo. Isso está em um modelo
internacional da apropriação da
produção científica”, declarou
orgulhoso Eduardo Prado, presidente da FOA.
Yngrid Marcate
Estagiária Jornalismo - 2º semestre
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Encontro no auditório
reverencia o passado de olho
no futuro
Com total respeito ao passado,
pés no chão e olhos no futuro, o encontro inicialmente pensado para os
professores do UniFOA e estendido
para as lideranças administrativas,
ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (13), no auditório William
Monachesi foi aberto pela Relações
Públicas Amélia Silva, que enalteceu, em nome da Instituição, as conquistas de 2021; o desenvolvimento
de ações para o ano de 2022 e como
os educadores são os agentes transformadores da sociedade.
Em seguida passou a palavra
ao presidente da FOA, Eduardo Guimarães Prado, que apresentou o Movimento 360, um projeto iniciado em
2021 que entrará em vigor em 2022 e
abrange novidades por meio de um
método inovador, capaz de transformar a aprendizagem, em seus aspectos humano e tecnológico. Disse
ainda que a educação no UniFOA
terá novos currículos, novas metodologias e tecnologias, além de adequações e criação de espaços educativos e de convivência.
12

Neste, que podemos chamar
de encontro de incentivo, Eduardo
falou sobre o novo mindset da Instituição, totalmente globalizado e que
já começa atualizando visão, missão
e valores com o objetivo de definir o
UniFOA para as próximas décadas.
Este projeto está sendo chamado
de UniFOA A+ numa tradução livre

para Além da Expectativa. “O A+ é a
melhor nota”. A ideia é transformar o
UniFOA numa Instituição mais tecnológica, inovadora e mais humana.
Dentro desta linha, vários projetos
já tiveram início, sendo que alguns
deles são projetos internos da casa,
como as equipes de comunicação,
marketing e comunicação interna,
que continuam integradas, porém
definidas de maneira que atendam
às novas e variadas demandas do
Centro Universitário.
Eduardo também apresentou
os projetos dos laboratórios de rádio e tevê e explicou que as Engenharias passarão a ter um currículo por projeto e que os laboratórios
já estão em fase avançada de construção. Os cursos de Publicidade &
Propaganda e Jornalismo sairão do
campus Porfírio José de Almeida,
no Aterrado e virão para o campus
Olezio Galotti, em Três Poços, já em
2022. O presidente foi claro quando afirmou contar com cada um
nesta mudança para pensar o novo
molde e qual o caminho as pessoas
precisam seguir daqui pra frente,
além de direcionar corretamente
as energias de cada um. A ideia é
multiplicar este mindset para que
todos possam falar a mesma língua, no novo formato UniFOA. À
vontade, no melhor estilo gente
como a gente, ele falou sobre o que,
pessoalmente, espera do novo ano,
para a Instituição:

– Vamos cuidar uns dos outros. Espero um 2022 bem diverso,
bem de qualidade, com uma pegada
bem humana, coração aberto, para
atender todos aqueles que precisam.
José Ivo de Souza, superintendente geral da FOA, destaca:
– Esse movimento que está
acontecendo, da parte tecnológica,
capacitação, atenção ao lado humano, com o objetivo de encantamento dos alunos, através de um
acolhimento financeiro e acadêmico
e partindo do acolhimento dos professores e funcionários, tenho certeza absoluta que daremos um grande
salto de qualidade.
Eu cuido de você; você cuida de
mim
A frase, que ilustrou a foto
de um abraço afetuoso entre os ex-presidentes Jairo Conde Jogaib e
Dauro Peixoto Aragão – num gesto
de amizade amplamente conhecido de todos, serviu para expressar o
desejo de continuar reverenciando

o passado e suas importâncias, mas
também ampliar os sentimentos de
irmandade, união, carinho e confiança entre todos, professores e funcionários, para quem o UniFOA dedica
seus dias e atenção.
Próximo do encerramento,
dez mulheres que fazem parte, direta ou indiretamente, da gestão da
Fundação, foram homenageadas e
subiram ao palco para receber, cada
uma, um buquê de rosas das mãos
de Eduardo Prado que, ao entregar,
fez questão de coroar sua força, representando funcionárias e professoras da Instituição e a seguir citadas, da forma como carinhosamente
são conhecidas: Cecília Prado; Sonia
Marczuk; Lúcia Jogaib; Úrsula Amorim; Gracinha; Bruna Casiraghi; Nilma Reis; Ivanete Oliveira; Josiane
Sampaio e Rogânia Prado. O encontro foi seguido de um coquetel, na
sala de estudos, situada na biblioteca
central.
Mindset
Em tradução livre do inglês,
a palavra significa “configuração da
mente” e isso nos dá uma boa pista
sobre o seu significado, que pode ser
traduzido também como “mentalidade”. Quando falamos de mindset,
nos referimos a características da
mente humana que vão determinar
os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. Basicamente, ele
significa a mentalidade que temos
para encarar a vida e, que influenciada por nossas crenças e valores, nos
leva a agir de determinada maneira
e de forma inconsciente e automática. Este conjunto de características
compõem o mindset.
Adriana Marins
Jornalista
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UniFOA é homologado pela
Autodesk
O mercado de trabalho está
cada vez mais competitivo e um
certificado a mais pode ser um diferencial em uma contratação, promoção ou aumento salarial. Dada
a importância de cursos profissionalizantes e especializações, o
UniFOA oferece treinamentos com
a certificação da Autodesk, líder
global em tecnologia de projetos e
criação. A instituição é a única da
região Sul-fluminense credenciada
pela empresa. Neste ano, o Centro
Universitário assumiu o cargo de
representante da Autodesk.
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Devido à pandemia do coronavírus, as aulas são ministradas de forma inteiramente virtual.
Após o período de isolamento social, os cursos retornarão à modalidade presencial, no campus
Porfírio José de Almeida, no bairro
Aterrado. Entre os treinamentos
oferecidos pela instituição, estão:
Auto CAD, Revit, Revit MEP, Civil 3D,
InfraWorks, Inventor e Fusion 360.

Além do certificado reconhecido internacionalmente, os
alunos recebem softwares originais para instalação, material
didático gratuito e apoio técnico
dos instrutores. Destinado a todos
os públicos, os cursos possuem
um único requisito: o conhecimento em informática básica.
“Os treinamentos são abertos à comunidade, a todos que
tiverem interesse em enriquecer
o currículo. Nossos professores
têm anos de experiência com os
softwares e são capacitados para
ministrar aulas de qualidade”, disse o professor de Engenharias do
UniFOA, Renato Viana.
As inscrições podem ser realizadas pelo site do UniFOA. Clique aqui para acessá-lo.
Yngrid Marcate
Estagiária Jornalismo - 2º semestre
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UniFOA conquista Selo de
Responsabilidade Social
O UniFOA obteve o Selo de
Responsabilidade Social das IES,
concedido pela Associação Brasileira
de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), que desde 2005 realiza
a premiação. O Centro Universitário
de Volta Redonda recebeu o selo pelas campanhas realizadas de Mostra
Cultural de Dança, atendimentos na
Policlínica e do Lixo Seletivo.
A iniciativa tem objetivo de
aumentar e incentivar a visibilidade
das ações sociais realizadas pelas
instituições ao longo do ano. De acordo com o professor de Licenciatura
do curso de Educação Física, Claudio
Delunardo, a obtenção do selo traz
engajamento para o UniFOA, não
apenas pela capacitação profissional,
mas também como uma instituição
preocupada com o seu papel no contexto social.
A certificação busca mostrar
à sociedade que instituições promovem ações com foco no bem-estar
social e no desenvolvimento susten-

tável da comunidade da qual está inserida. O selo pode ser estampado em
publicações, site, folders, informativos e outras peças de divulgação.
Fundada em agosto de 1982,
ABMES representa entidades mantenedoras de Educação Superior
particular em todo o território nacional, com o objetivo de engajá-las nas
mais diversas instâncias e atuar na
consolidação efetiva de seus pares.
Ana Bonifácio
Estagiária de Jornalismo - 3º ano

Solidariedade: alunos e
funcionários participam de
campanha Natal do Bem
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Entres os dias 06 e 20 de dezembro o UniFOA promoveu a campanha Natal do Bem, uma ação para
arrecadar alimentos para comunidades carentes da região. Para o
primeiro momento, serão entregues
às instituições: Tenda Espírita Pai
Cambinda, Associações de Mulheres
Mariana Crioula e Coletivo Azul, que
farão a distribuição em suas localidades, Barra Mansa, Volta Redonda
e Pinheiral. “A princípio iremos encaminhar pra eles. Se o número for
maior, iremos para outras associações”, explicou a assessora do Escritório da Cidadania e uma das idealizadoras do projeto, Carolina Gama.

Visitas guiadas ao campus
encerram o ano com grande
expectativa para 2022
As visitas orientadas nas
dependências do UniFOA marcaram o ano de 2021. Diversas escolas de Ensino Médio visitaram o
campus universitário Olezio Galotti, em Três Poços. O intuito das
excursões foi introduzir os jovens
ao ambiente acadêmico e orientá-los na escolha profissional.

de foram alguns deles. Também
marcaram presença nas visitas
o CE Rio Grande do Sul, CE Piauí,
Centro Educacional Universo da
Saúde, Ciep 298 Manuel Duarte, Ciep 296 Presidente Benes e
a Secretaria Municipal de Ação
Comunitária (SMAC), parceira do
UniFOA.

Nos últimos meses, as visitadas foram retomadas e os alunos puderam conhecer melhor
a estrutura do UniFOA e alguns
laboratórios, entre eles, Microscopia, Anatomia Patológica e Histologia, Fisiologia e Farmacologia,
Embriologia e Biologia, Morfofuncional e Informática. Além do Tribunal do Juri do UniFOA, o auditório William Monachesi e alguns
outros setores do campus.

“Queremos que os jovens
vejam que o Ensino Superior não
é tão distante, que eles são capazes de fazer uma boa graduação e
que aqui no UniFOA, terão a estrutura necessária para isso”, disse
a gestora de eventos do UniFOA,
Lara Pinheiro.

Grandes escolas da região
estiveram pelas dependências do
UniFOA, o Colégio Anglo-Americano, Escola Técnica Pandiá Calógeras, Instituto Presbiteriano de
Educação e Colégio Espaço Ver-

A visitação é aberta a todas
as escolas da região, do estado do
Rio de Janeiro e de outros estados.
As inscrições para o ano que vem
devem ser feitas pelo telefone do
UniFOA: (24) 3340-8361.
Yngrid Marcate
Estagiária de Jornalismo - 2º semestre
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Alunos de cursos técnicos
participam de aulas práticas
Durante três dias, alunos do
curso técnico de Enfermagem e
Radiologia do ITEC – Instituto Tecnológico de Capacitação estiverem
no programa “Aprender na Prática”
para conhecer um pouco mais sobre os estudos do curso de Ciências Biológicas. Os jovens puderam
assistir aulas práticas com vários
professores do UniFOA.
Na última aula, ministrada
pela professora de Enfermagem
do UniFOA, Eliane Setta os alunos
estiveram no laboratório de Anatomia e Fisiologia. “A visita dos alunos foi muito enriquecedora, tenho
certeza que pudemos acrescentar
o conhecimento deles. A dinâmica
foi excelente com a parte prática”.
Para participante do projeto,
estudante técnica de Enfermagem,
Franciele Souza, essa é uma oportunidade que estavam necessitando. “Por conta da pandemia, os
estudos atrasaram um pouco. Nós
estamos tendo a experiência que
precisávamos”.

A turma do ITEC foi dividida
em três grupos de 40 alunos nos
três dias, onde cada grupo participou um dia da atividade prática
ministrada pela professora do UniFOA.
O projeto envolve escolas de
todos os segmentos que queiram
conhecer na prática a estudo aplicado em sala de aula. É a primeira vez que acontece e para 2022, a
proposta é de receber mais instituições interessadas em conhecer na
prática os estudos da faculdade.
Juliana Aragão
Jornalista

Educação Física lança
e-book em comemoração
aos 50 anos
Após um ano de trabalho
intenso, o curso de Educação Física comemora seus 50 anos com
o tão aguardado e-book “50 ANOS
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DO UniFOA: Histórias, memórias e
trajetórias”.
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O livro digital é uma publicação da editora FOA e da Pró
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do UniFOA e teve a colaboração de professores do curso.
“Tenho certeza de que essa comissão fez o melhor possível com
os recursos que dispunha, mas
principalmente que todo o traba-

lho foi sempre regado com muito
respeito, dedicação e paixão por
este projeto”, comemorou o professor José Cristiano Paes Leme
da Silva, um dos organizadores da
edição.
O exemplar também é assinado pelos professores Ana Paula
Cunha Pereira e Silvio Henrique
Vilela, coordenador do curso.
O trabalho pode ser acessado pelo site da Editora FOA. .
Juliana Aragão
Jornalista
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