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Editora UFV realiza cerimônia de lançamento de livros
A Editora UFV (EDT) realizou, na tarde da última sexta-feira (26), a cerimônia
de lançamento de seis livros idealizados por pesquisadores da universidade e do livro de
memórias sobre o engenheiro civil João Carlos Bello Lisboa, idealizado por sua filha
Maria do Carmo Bello Lisboa Carvalho. O evento aconteceu no saguão da Editora, no
campus Viçosa da UFV, e contou com a presença de autores, familiares e amigos. Foi
iniciado com apresentações musicais do grupo Lútica e estendeu-se até o início da noite,
com sessão de autógrafos e coquetel.
Entre os lançamentos, o diretor da EDT, José Gouveia da Silva, destacou o
primeiro livro da Série Visão: Desigualdade, Pobreza e Meio Ambiente, das professoras
do Departamento de Economia Silvia Harumi Toyoshima e Elaine Aparecida
Fernandes. Por meio da Série, professores e pesquisadores da universidade poderão
expor opiniões sobre temas atuais e diversificados, como das áreas científica,
econômica, política, social e tecnológica. “Espero que este livro, lançado hoje, seja o
primeiro de muitos”, desejou José Gouveia. A reitora Nilda de Fátima Ferreira Soares
explicou que a Série Visão é resultado de uma proposta de publicações que valorizem as
ideias da instituição: “a UFV precisa falar para o país o que pensa. Ela sempre teve esse
potencial e precisa expressá-lo”.
A reitora ressaltou, ainda, a importância do lançamento de Memórias da Vida de
João Carlos Bello Lisboa, que conta a história do diretor da então Escola Superior de
Agricultura e Veterinária (ESAV) – em 1929. João Carlos Bello Lisboa foi o
responsável pelas primeiras edificações da UFV. Presentes no evento, seus filhos Maria
do Carmo Bello Lisboa Carvalho e João Maria Bello Lisboa emocionaram os
convidados com histórias e com a leitura de uma carta escrita pelo engenheiro civil.
“Essa universidade nos proporciona muitos momentos emocionantes. Este, hoje, é um
deles. Sentimos alegria em lançar um livro tão significativo, que traz a história da nossa
UFV”, relatou Nilda.

Também estiveram presentes o pró-reitor de Extensão e Cultura Gumercindo
Souza Lima e a presidente do Conselho Editorial Célia Alencar de Moraes. Eles
agradeceram o empenho dos autores, que, por meio de seus trabalhos, enriquecem o
acervo da Editora e proporcionam conhecimento à sociedade. “Agradecemos por terem
se dedicado à produção desses materiais que serão de grande importância para todos”,
disse o pró-reitor.
No final da cerimônia, o público participou do sorteio de 20 exemplares do livro
sobre João Carlos Bello Lisboa, doados pela família.
Abaixo, a lista completa dos lançamentos:
Desigualdade, Pobreza e Meio Ambiente (Série Visão)
Autores: Silvia Harumi Toyoshima e Elaine Aparecida Fernandes
Envelhecimento no Brasil – Um olhar sob o aspecto social
Autores: Simone Caldas Tavares Mafra e Vânia Eugênia da Silva
Gestão e Controle da Qualidade na Atividade Florestal
Autores: Celso Trindade, Laércio Antônio Gonçalves Jacovine, José Luiz Pereira
Rezende e Maria Luiza Sartório
Introdução ao Estudo da Hermenêutica Jurídica (Série Didática)
Autores: Alexandre Pimenta Batista Pereira, Paulo César Pinto de Oliveira e Delma
Pires Pinto
Memórias da Vida de João Carlos Bello Lisboa
Idealizado por Maria do Carmo Bello Lisboa Carvalho
Métodos Estatísticos Aplicados à Melhoria da Qualidade
Autor: José Ivo Ribeiro Junior
Plantios Florestais no Brasil – Critérios para avaliação e gestão ambiental
(Série Didática)
Autor: Elias Silva

Nas fotografias, registros da cerimônia.
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