
A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares, retorna hoje,
23 de fevereiro de 2016 o recolhimento de objetos recicláveis.

O recolhimento integra as ações do Projeto Element´s e Reciclar é o Bicho. Na
versão de 2016, os alunos poderão trocar latas, pet´s e papéis por horas de AC.

Leia e conheça abaixo, as regras:
REGRAS:

1) O Projeto RECICLAR É O BICHO terá início no dia 23 de fevereiro de 2016, sem
data limite de término;

2) O aluno poderá fazer doações de latas e/ou pet´s de refrigerantes e papéis que
não estejam amassados;

3) O aluno deverá fazer o registro de suas doações na Sala do NICE, no horário de
19h00 as 21h00;

4) A cada 30 doações de latas e/ou pet´s, o aluno receberá 03 horas de Atividades
Complementares e a cada 20 folhas de papéis, o aluno receberá 01 hora de

Atividade Complementar.

« Vamos contribuir com

o nosso planeta...

Com a nossa Natureza!»

UNIPAC-GV
BOLETIM INFORMATIVO

Ideias para um Mundo Melhor

PROJETO ELEMENTS
Latinhas e papéis valem horas de AC

CPA-  Comissão Própria de Avaliação.
Autoavaliação Institucional é um processo

importante que permite uma visão abrangente da
nossa Instituição com análises , críticas e

sugestões.

Fique

por

Dentro!

CONHEÇA OS PROJETOS DA
FACULDADE UNIPAC-GV:

*

*

PROJETO ELEMENTS
PROJETO A COR DA

CULTURA
PROJETO CONVIVER
PROJETO CONTO E

ENCANTO

*

*
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CONTO & ENCANTO

CONVIVER

A COR DA CULTURA
P

romover o conhecimento , a disseminação e valorização das culturas afros e
indígenas brasileiras resgatando a contribuição desse povo na formação cultural e
humana. Portanto, esse projeto é uma alternativa para ampliar, e talvez mesmo

provocar o aprender a conhecer e a assimilar a diversidade cultural que envolve a
unificação igualitária e fraterna entre os povos. A compromete-se com a
transformação da realidade a sua volta por assumir seu compromisso social com
educação, propiciando meios para formação de cidadãos atuantes, democráticos,
tolerantes capazes de agir em prol de um país multiétnico e pluricultural.

UNIPAC-GV

P
or acreditar na magia das histórias na formação das crianças , por atuar
numa dimensão multidisciplinar, a , por meio deste projeto
de extensão desenvolvido pelo curso de Pedagogia, propõe o

como uma ação integrada à comunidade no desenvolvimento de
ações destinadas às crianças em diferentes espaços, levando a contação de
histórias para creches, escolas, hospitais e parques.

UNIPAC-GV
Conto e

Encanto

I
nclusão Social , que é o movimento pelo direito incondicional de todos os seres
humanos participarem ativamente da vida pública, sem qualquer restrição de
credo, religião, posição política, etnia, opção sexual ou grau de deficiência. A

atuação da preocupa em formar profissionais com esse perfil
oferecendo oportunidades de estudos e trabalhos. A convivência com a
diversidade proporcionará novas experiências as equipes de trabalho ,
combatendo o preconceito , estimulando o respeito as diferenças e valorizando
adversidade por meio do reconhecimento da igualdade.

UNIPAC-GV

Veja no Mosaico as Melhorias e adequações realizadas após a Avaliação Institucional 2015:

Foto 6- Biblioteca: Aquisição de novos títulos por
áreas e por curso.

Foto 2- Central de Atendimento: Agora com
funcionários capacitados e treinados para atender
melhor os discentes e toda comunidade acadêmica.

Foto 1
CPA- Comissão Própria deAvaliação

- Novas Instalações para o Setor de Avaliação e
-Sala 203B.

Foto 3- Ouvidoria: A Ouvidoria atende na sala 206 (em
frente à cantina) um ambiente discreto e acolhedor para
melhor atender você!

Foto 4- Quadra de Eventos: Iniciou-se as obras de
melhorias na quadra de eventos, para valorizar ainda
mais os trabalhos apresentados.

Foto 5- Central de Estágio Integrado: Com sala
ampla, climatizada e com melhor estrutura. Sala
203 (frente a cantina).

Foto 8 e 9- Responsabilidade Social: Sinalização, rampas de acesso para cadeirantes, placas indicativas para
saídas de emergência , porta corta fogo, extintores e reforçou a segurança nos para peitos, etc.

Foto 7- NICE- Núcleo de Extensão: Reestruturação do
núcleo de extensão com oferta de novos cursos- sala 204
(frente à cantina).


