Projeto de Extensão
Professor Nota A: “A escola escolhe e a FESP homenageia”



Integrantes:

Leila Maria Suhadolnik Oliveira de Pádua Andrade – coordenadora
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade
Estadual de Minas Gerais Fundação de Ensino Superior de
Passos (1973) e graduação em História pela Universidade
do Oeste Paulista ( 1995) Possui Pós graduação em
História do Brasil pela Fafipa( 1992), História do Brasil
Contemporâneo pela Unifran(2000) e Artes Visuais pelo
SENAC
( 2009) Atualmente é professora titular da
Universidade do Estado de Minas Gerais( FESP) com
experiência nas áreas de História da América,
Historiografia, Técnicas do Trabalho Histórico, História da
Arte e Cultura Brasileira. Participou do Projeto Veredas de Ensino a Distância.
Coordena diversos projetos nesta mesma Instituição: Festival de Poesia, Canta
FESP interpretação e inéditas, Festival Hip-Hop, Professor nota A e Sucesso
Empresarial. É professora de História no Colégio Imaculada Conceição. É
coordenadora do projeto Universidade aberta para a Maturidade( Unabem).
Silvia Maria Oliveira Soares Maia - coordenadora
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Minas
Gerais Fundação de Ensino Superior de Passos (1976)
e graduação em Pedagogia pela Universidade
Estadual de Minas Gerais Fundação de Ensino
Superior de Passos (1994). Possui graduação em
Geografia pela Universidade do Oeste Paulista ( 1995)
Possui Pós Graduação em Didática e Planejamento do
Ensino Superior( 1992}.Possui Pós Graduação em
Geografia ( 1999). Possui Pós graduação em
Psicopedagogia ( 2001) Atualmente é professora titular
da Universidade do Estado de Minas Gerais( FESP) e
coordena diversos projetos nesta mesma Instituição:
Festival de Poesia, Canta-FESP interpretação e
inéditas, Festival Hip-Hop, Professor nota A e Sucesso Empresarial É
professora titular no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de MG. Tem

experiência na área de Geografia, Sociologia ,Antropologia , Fundamentos da
Educação e Impactos socioeconômicos. Participou do Projeto Veredas de
Ensino a Distancia. É coordenadora do projeto Universidade aberta para a
Maturidade( Unabem).
Tricia de Oliveira Silveira - secretária
Possui graduação em Secretariado Executivo Bilíngue pela
Universidade Paulista e Serviço Social em curso pela
FESP/UEMG, pós graduada em Gestão Organizacional de
Pessoas e Projetos pela FESP/UEMG, Graduada em Inglês
- Harvard University. Participa da ONG Deus Proverá desde
de 2007 como voluntária no projeto O Caráter Conta em
Passos MG. Possui experiência na área de serviço social na
3ª Idade. Foi vice-presidente do CMAS Conselho Municipal
de Assistência Social de 2010 a 2012. Atua
profissionalmente nos projetos: Festival Hip Hop da Paz,
Festival Canta FESP, Festival de Poesia, Festival Gospel, Festival Canta FESP
CPN, Professor Nota A, Sucesso Empresarial e UNABEM. Tradutora interprete
voluntária no Projeto o Caráter Conta Virginia Tech E.U.A. desde 2010.
- Professores da FESP e da rede privada e pública municipal e estadual.

 Introdução
A FESP entende que no processo ensino aprendizagem a ação do professor
é de importância primordial desde a escola infantil até a universidade e por isto
criou um dia especial do seu calendário para homenagear os professores.



Objetivo

Este projeto tem como principal objetivo homenagear seus professores e
também os professores da rede de ensino de nossa cidade envolvendo a rede
privada e pública municipal e estadual. A desvalorização do professor é uma
máxima na sociedade atual, com a criação do evento a FESP procura
demonstrar que possui um apreço especial para a profissão de professor e
valoriza a educação desde o Ensino Fundamental até o Superior. Para a FESP
o Professor Nota A é uma maneira de reconhecer nos professores da cidade e
da fundação a competência, a responsabilidade regional e a capacidade de
construir uma geração investigativa e empreendedora. “Será com a educação

em seus diversos níveis que faremos a construção de uma sociedade mais
justa, mais igual e mais respeitosa. Será pela educação que faremos com que
nosso povo entenda a importância da preservação do meio ambiente, da
necessidade da motivação ao empreendedorismo, da inovação, da cultura, da
arte e do saber em geral. Acredito que será através do compromisso dos
professores, de sua dedicação e esforço, muitas vezes não reconhecido, que
faremos com que este país se torne um país respeitado e justo. Não há
caminho sem uma educação de qualidade. Não há educação de qualidade sem
o professor. O Professor Nota A é o nosso respeito a este profissional
extraordinário”, na palavras do professor Fabio Kallás.
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