
Parceria entre Univale e Barbosa & 
Marques trará caprinocultura para a 
universidade

Na manhã da última sexta-feira, 6 de agosto, a Fun-
dação Percival Farquhar, mantenedora da Univale, esta-
beleceu uma nova parceria com uma grande empresa 
mineira. A Barbosa & Marques, que há mais de 100 anos 
atua na região, agora tem um projeto em conjunto com 
a universidade: a fazenda experimental, onde será de-
senvolvida a caprinocultura, para o manejo e criação de 
cabras e a produção de leite caprino. A parceria é um 
marco importante principalmente para os cursos de 
Agronomia, Agronegócio e Medicina Veterinária, que 
terão a oportunidade de ampliar as atividades práticas.

Durante a cerimônia de assinatura, o presidente da 
FPF, Rômulo Coelho, reforçou a relevância de ter um 
projeto desta dimensão dentro da Univale. “Somos uma 
universidade comunitária e temos muitos projetos de 
extensão que atendem a comunidade. Este é mais um 
que chega para agregar e fortalecer esse vínculo. Por 
meio da caprinocultura, podemos, além de oferecer 

produtos para a sociedade, nos tornar uma referência 
nacional desta prática e permitir que Governador Va-
ladares se destaque com uma produção inteiramente 
local”, disse.

A criação de caprinos tem crescido no mercado do 
agronegócio e gerado oportunidades de emprego e 
renda, além de permitir, em muitos casos, que a po-
pulação do campo se mantenha no ambiente rural. A 
parceria é uma grande chance para os alunos entrarem 
no mercado de trabalho já familiarizados com a prática 
de uma atividade que está em ascensão e contribuírem 
com a pecuária e produção de laticínios regional e na-
cional.

O representante da Barbosa & Marques, Luiz Fernan-
do Esteves Martins, também demonstrou empolgação 
com o projeto compartilhado com a FPF e a Univale. 
“Será uma grande oportunidade de desconstruir a ideia 
de que a produção do leite de cabra é exclusiva para 
ambientes frios. A produção funciona em ambientes de 
clima extremo, seja na neve causada pelo frio, ou no ca-
lor escaldante. Além disso, podemos incentivar outros 
produtores, que podem não saber, mas a criação de ca-
bras tem um custo baixo e pode ser feita em fazendas 
com outros tipos de rebanho, aumentando o lucro da 
produção”, explica.

A reitora da universidade, Lissandra Lopes, enfati-
zou a pertinência comunitária da presença da empresa 
Barbosa & Marques na Univale. “A fazenda experimen-
tal será também um grande incentivo para a produção 
acadêmica e científica, considerando o laboratório e as 
pesquisas que poderão surgir a partir da criação capri-
na, da produção de leite de cabra e de estudos de me-
lhoramento genético”, disse. 

Mais um semestre letivo teve início na Univale na 
última segunda-feira, dia 2 de agosto. Depois de dois 
semestres com a recepção dos calouros realizada de 
forma online, pela primeira vez, desde o começo da pan-
demia, os novos alunos poderão ser recebidos nos cam-
pi da universidade. O evento será realizado com público 
reduzido, respeitando as normas de biossegurança e o 
distanciamento social. 

A recepção de calouros será realizada no dia 9 de 
agosto, em dois momentos distintos: às 8h, no Centro 
Cultural Hermírio Gomes da Silva, no campus II, para os 
alunos dos cursos matutinos e integrais; e às 19h, no au-
ditório do campus I, para os alunos dos cursos noturnos. 

 Trote solidário
Além das apresentações institucionais e momentos 

de descontração para receber os calouros, a Univale 
também realizará o tradicional trote solidário. Este ano, 
a universidade vai unir o trote ao projeto “Panela Velha é 
por uma causa boa” da Ascarf, uma associação de cata-
dores de recicláveis da cidade.

A ideia é doar panelas velhas, de qualquer material, 
que serão reformadas e revendidas, para gerar a verba 
que será utilizada na reforma do galpão de trabalho dos 
catadores, espaço que hoje não tem telhado nem muro. 
As doações serão recebidas durante a recepção de ca-
louros, e os pontos de coleta permanecerão na universi-
dade, para o público externo e interno que quiser ajudar. 
Outros pontos de coleta:
– Sede da Ascarf: Avenida Industrial, 296, Distrito Indus-
trial.
– Térreo do Campus I da Univale: Rua Juiz de Paz José de 
Lemos, 695, bairro Vila Bretas
– Hall do ED2 no Campus II da Univale: Rua Israel Pinhei-
ro, 2000, bairro Universitário

A última sexta-feira, 6 de agosto, foi marcada por 
mais um passo importante da Univale e da Fundação 
Percival Farquhar, que têm demonstrado em diversas 
ações a preocupação com o bem-estar dos colaborado-
res. Em mais uma ação de valorização daqueles que aju-
dam na construção da universidade, foi lançado o Plano 
de Carreiras para os professores e profissionais técnico-
-administrativos da Univale. 

O lançamento do plano foi oficializado em um even-
to realizado no Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, 

no campus II. Os colaboradores e professores foram re-
cebidos pela reitora da Univale, Lissandra Lopes Coelho 
Rocha, e pelo presidente do conselho diretor da Funda-
ção Percival Farquhar, Rômulo César Leite Coelho.

Na oportunidade, foram homenageadas duas das 
colaboradoras que estão há mais tempo na universida-
de: a professora do curso de Odontologia, Kissila Zacché 
Lopes, contratada em 1982; e a colaboradora da Secre-
taria Acadêmica, Marinalva Ferreira da Cunha, que faz 
parte da instituição desde 1974. 

Calouros serão 
recebidos com evento 
presencial nesta 
segunda-feira

Univale lança Plano de Carreira para 
professores e colaboradores


