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Vitória de Santo Antão: um pouco de história e vocação
Vitória de Santo Antão é um município da Zona
da mata de Pernambuco que fica localizado a 50
km da capital. A Cidade que tem Santo Antão
como padroeiro realiza todo dia 17 de janeiro
uma festa em sua homenagem. De acordo com
a história, em 1626, o português Antônio Diogo
de Braga, vindo da Ilha de Santo Antão do Cabo
Verde, fixou residência com seus parentes, onde
hoje está a cidade Vitória de Santo Antão. Ele
fez da região um conjunto de fazendas criadoras
de gado e ergueu uma capela com o nome do
Santo também protetor da sua terra natal.
Outra data bastante reverenciada pela
população Vitoriense é o dia 3 de agosto, dia da
“Batalha do Monte das Tabocas”, ocorrida em
1645. O evento foi considerado o primeiro
confronto da insurreição pernambucana, no qual
Portugal recuperou o território ultramarino do
Império português. A Batalha consistiu na luta
travada entre as forças da Companhia das Índias
Ocidentais dos holandeses e a milícia lusobrasileira.
Vitória de Santo Antão é uma cidade acolhedora,
com um comércio local muito ativo e é
considerada o “cinturão verde” de Pernambuco
pela sua rica produção de hortaliças.
De acordo com o IBGE a população estimada
em 2020 é de 139.583 habitantes, sendo o nono
mais populoso município pernambucano, o
quarto mais populoso do interior do estado e o
mais populoso da Zona da Mata.
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No âmbito da educação, Vitória destaca-se
principalmente no ensino superior, sendo
responsável pela formação de profissionais em
várias áreas do conhecimento. A Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) está presente
desde 2006 com o Centro Acadêmico da Vitória
(CAV) oferecendo um ensino público e de
qualidade. Desde sua implantação, o CAV como é
conhecido, funciona no Alto do Reservatório, no
Bairro da Bela Vista e é responsável pela formação
de graduação e pós-graduação nas áreas de
Saúde e Biológicas.
Além da UFPE outras instituições oferecem ensino
superior, a exemplo do Instituto Federal de
Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão
(IFPE), do Centro Universitário da Vitória de Santo
Antão (UNIVISA), do Centro Universitário FACOL
(UNIFACOL) e da Faculdade Macêdo de Amorim
(FAMAM). Por essa razão, Vitória de Santo Antão
é um bom lugar pra quem pensa em dar
continuidade aos estudos e se qualificar para
alcançar um vaga no mercado de trabalho.
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CAV faz 15 anos promovendo educação

O contexto de interiorização das universidades vai além da
democratização da educação superior, pois gera impactos
positivos como o desenvolvimento social e econômico local.
Os reflexos desse processo vão desde a implantação do
Campus, que leva ao aumento da demanda por produtos e
serviços locais, repercutindo também no acúmulo do capital
humano na região. Essas transformações locais fazem parte
da trajetória do CAV na cidade da Vitória de Santo Antão.
Em 21 de agosto de 2021, o CAV celebra 15 anos de atuação
no ensino superior. O Campus, com seu caráter
multidisciplinar, oferece cursos de graduação e pós-graduação
na áreas de saúde e biológicas.
O CAV tem promovido muitas histórias de sucesso, como as
de Amanda Rodrigues, que assim como muitos dos
estudantes do centro teve a oportunidade de estudar e,
atualmente, trabalhar na sua cidade natal. Graduada em
Enfermagem pelo CAV (2014), ela nos fala um pouco sobre a
sua trajetória:
"Estudar na minha cidade tornou a graduação
menos cansativa e, além disso, grande parte
dos estágios foram realizados nas unidades de
saúde do município. Hoje estou vivendo um
momento importante, pois, em 2020, retornei ao
CAV, dessa vez como servidora administrativa".

Assim como Amanda, Viviane de Oliveira Nogueira Souza
também foi ex-aluna do CAV e iniciou sua trajetória em 2008,
graduando-se em Ciências Biológicas em 2012. Após concluir o
mestrado em 2015 e o doutorado em 2019 pela UFPE, ela
retorna ao Centro no mesmo ano, dessa vez, como docente
efetiva do curso de Nutrição. Para Viviane o CAV é um lugar
especial.
"O CAV para mim é a minha segunda casa,
desde 2008. Tenho muito orgulho de ter sido
aluna do CAV - uma instituição que preza por
sua tradição e excelência - e de hoje ter voltado
para o Campus, dessa vez como docente da
instituição que me formou".

UFPE comemora 75 anos,
celebrando 15 anos de
interiorização
Nos 75 anos da UFPE a
interiorização é celebrada como
uma das maiores conquistas
ocorridas nos últimos 15 anos.
Neste contexto os Campi de
Vitória e Caruaru representam a
consolidação do ensino superior
nas regiões da Zona da Mata e
Agreste Pernambucano.
Como parte das comemorações
dos 75 anos da UFPE, o CAV
inaugura sua usina fotovoltaica
(energia elétrica produzida a
partir do calor e da luz solar),
concomitante a comemoração
dos 15 anos do centro.
Em operação desde junho, essa
unidade tem capacidade de
351,12 kWp para geração de
energia,
e
contou
com
investimento da ordem de R$ 1,1
milhão, por meio de emenda
parlamentar.
O vídeo do evento está disponível
no canal da UFPE no YouTube.
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