
ICT News

         NESTA EDIÇÃO

         CONTATOS

01/12 - VIII SINTEGRA - 
Semana da Integração 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
da UFVJM

Ao final de um ano, atingimos mais um 
fechamento de um ciclo, tempo de 
reflexão sobre o que fizemos e o que 
deixamos de fazer. Oportunidade de 
verificarmos o quanto fomos 
benevolentes, indulgentes e solidários.  
Fomos capazes de perdoar? Quanto 
fomos caridosos? Aproveitamos as 
oportunidades de ajudar aquele 
companheiro necessitado? 
Colocamo-nos no lugar do outro em 
momentos de julgamentos e decisões? 
Sempre é tempo! Ainda dá tempo de 
mudarmos as rotas, reavaliarmos 
comportamentos, pois nos mantemos 
na caminhada da vida. Dessa maneira, 
temos muito a escrever nas páginas 
limpas de nossos próprios livros. Elas 
nos espera para serem preenchidas de 
lindas histórias, das quais nos 
orgulharemos pelo bem que 
promovemos aos indivíduos e à 

coletividade. Precisamos crer que não 
basta deixar de fazer o mal, mas sim 
fazermos sempre o bem. Busquemos 
em nossos lares, em nossos ambientes 
de trabalho e nos demais ambientes 
sociais, oportunidades de sermos úteis, 
de sermos verdadeiras pessoas de 
bem. Já ouviu falar do Asilo Pão de 
Santo Antônio, Asilo Frederico Osanã, 
APAE, AVEM e Casa Lar? Mudemos a 
rota!  Busquemos por elas em nossa 
querida Diamantina e verifiquemos o 
quanto podemos ajudar. Um olhar 
carinhoso, mãos para o trabalho 
voluntário, ajuda material e até mesmo 
com um momento de um bom papo. 
Façamos nossa parte que o universo 
conspirará em favor do bem comum. 
Fica aqui o desejo da equipe do ICT 
News de um bom final de ano e de um 
lindo 2022 para todos! -
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Ao final de um ciclo, temos a sensação de que, em um segundo, podemos passar 
do que foi vivido para o que iremos realizar.  É com esse espírito, que nós, da 
Direção agradecemos a toda a comunidade de nosso Instituto, por todos os 
momentos vividos nesse período ímpar, e esperamos que no mesmo clima de 
equipe, possamos planejar e realizar muitas coisas no ano que nos espera logo à 
frente. Que o abraço não vivido nesse momento, seja uma realização para muito 
breve. Feliz Natal e um Ano Novo de muitos recomeços e realizações. -
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Uma mistura de solidariedade, 
trabalho em equipe, iniciativa e 
perseverança é o que define a 
ação liderada pela Profa. 
Tatiana, com a colaboração do 
Prof. Márcio e da técnica 
Nathalia, somados a mais de 
trinta voluntários, em parceria 
com o movimento Mesa Fraterna. 

A ação consiste na recepção, 
seleção e processamento de 
toneladas de batatas recebidas 
como doação de um produtor 
local. O destino é a  Mesa 
Fraterna, que prepara 
diariamente centenas de 
marmitas para pessoas em 
situações de risco no nosso 
município. As batatas são 
descascadas, cortadas, 
branqueadas e congeladas, se 
convertendo em um alimento de 
fácil preparo para a elaboração 
das marmitas. O trabalho perdura  
até o final de novembro,  período 
de colheita das batatas, e 
pretende entregar semanalmente 
mais de 300 kg de batatas 
processadas. Os interessados em 
atuar como voluntários no 
processamento, são muito  bem 
vindos! Entrem em contato por 
meio do e-mail 
tatiana.amaral@ict.ufvjm.edu.br. 
-

Quando pensamos no termo 
conhecer, logo nos vem à mente 
o fato de perceber e tomar 
consciência. Mas será que é só 
isso? Nossa proposta é, através 
de ações, conhecer melhor a 
comunidade do ICT permitindo 
uma maior integração, e assim, 
sermos capazes de incorporar 
por completo os indivíduos, 
criando uma comunidade coesa. 
Nosso trabalho pode melhorar 
muito se conseguirmos essa 
interação! Pensando nisso, a 
Direção do ICT, está organizando 
uma comissão para promover 
encontros, momentos nos quais 
possamos dividir experiências e 
multiplicar nosso conhecimento. 
Traga ideias! Participe! -

"Bendita seja a data que 
une a todo mundo numa 
conspiração de amor." 

Hamilton Wright Mabies
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Uma extensão 
universitária que faz a 
diferença

Uma pequena joia 
preciosa que você pode 
ajudar
Olá! Sou a Yasmin, neta do Prof. 
José Maria. Nasci em 03/06/21 e 
desde os 2 meses tenho crises 
convulsivas de difícil controle. 
Preciso fazer um exame de custo 
elevado, um mapeamento genético, 
para poder chegar a um diagnóstico 
mais preciso e assim receber um 
tratamento mais eficaz.Para me 
ajudar nesta batalha estou rifando 
um lindo anel de ouro com 
brilhante. Com apenas R$ 20,00 
você me ajuda e ainda pode ganhar 
uma verdadeira joia como eu!
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