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Seguindo sua trajetória de atendimento à população sul-mi-

neira, a futura Universidade do Vale do Sapucaí ampliou, na 

década de 1990, a sua oferta de formação profissional de alta 

qualidade e complexidade, implantando os cursos de Enfer-

magem, Psicologia, Matemática e Educação Física. 

Na década de 90, devido ao aumento de sua capacidade de 

atendimento à região, a FUVS submete ao Conselho Estadual 

de Educação de Minas Gerais o pedido de autorização para 

transformar a Faculdade de Ciências Médicas Dr. José An-

tônio Garcia Coutinho (Facimpa) e a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras Eugênio Pacelli (Fafiep) em Universidade. 
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Em 8 de outubro de 1999, é assinado o Decreto nº 40.627, 

criando a Universidade de Pouso Alegre -Unipa.

Na unidade Fátima, passou a funcionar também a pré-esco-

la Tia Geraldina que, mais tarde, viria a se tornar o Colégio 

João Paulo II, transferido para sede própria no ano de 1989. 

“A efetuação da compra do Campus Universitário feita pelo 

Dr. Virgínio é, na minha visão, o destaque na implantação da 

nossa Universidade. A Univás tem dado frutos espetaculares 

com profissionais reconhecidíssimos em todas as áreas. Me-

dimos a qualidade de uma instituição pelo que ela produz e 

nossa produção é notável, excelente. Por isso, devemos nos 

orgulhar desse trabalho que valeu muito a pena e me orgu-

lho de ter participado dessa história”, ressalta o professor 

Elias Kallás. 

Unidade Central nos anos 90 implanta novos cursos Unidade Fátima nos anos 90 amplia sua oferta de formação profissional

Solenidade de descerramento da placa da Universidade de Pouso Alegre

Autoridades reunidas na inauguração da Unipa

No dia 19 de outubro 1999, na Unidade Fátima, foi realizada 

a solenidade de descerramento da placa comemorativa da 

criação da Universidade e posse do primeiro reitor, o médi-

co e professor, Elísio Meirelles de Miranda. Foram nomea-

dos Pró-Reitores da Universidade Artur Tavares Bettencourt, 

Paulo Gerson Toledo e João Baptista de Almeida Júnior. Com 

esse fato, Dr. Elísio manteve uma sequência de fatos históri-

cos envolvendo sua família em Pouso Alegre. “Meu pai Cus-

tódio Ribeiro de Miranda fundou o Hospital Samuel Libânio. 

Meu irmão Gabriel Meirelles de Miranda era diretor quando 

ele se tornou Hospital Universitário. Eu estive a frente da 

equipe que conseguiu trazer a Universidade para cidade. É 

uma emoção e um prazer enorme fazer parte dessa história”, 

reflete Dr.Elísio.
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