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Projeto Adote um Idoso
A extensão visando a qualidade de vida 
dos idosos
Formar médicos ainda mais conscientes sobre a realidade da vida e saúde 
dos idosos, promover uma melhor qualidade de vida: saúde, atividades 
físicas, lazer, bom relacionamento social, liberdade de criação e expressão 
e ainda levar amor, carinho, felicidade, bem-estar e o reconhecimento da 
sua capacidade de amar. Com esses objetivos, a Univaço realiza, sob 
orientação da professora Patrícia Gonçalves da Motta e participação dos 
alunos, o projeto Adote um Idoso.                                                      Página 02
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Simpósio de pesquisa
A inovação tecnológica como ferramenta 
de pesquisa médica
Com o objetivo de abordar temas inovadores em pesquisa clínica que 
possam promover o interesse do aluno de graduação no desenvolvimento 
de atividades científicas, a Univaço realizou no mês de março um simpósio 
de pesquisa. O tema da vez foi: Pesquisa Médica para a Inovação 
Tecnológica.                                                                                              Página 03
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Neste semestre, a Univaço preparou uma programação de filmes mais que 
especial para a comunidade acadêmica e a sociedade. A sessão faz parte do 
projeto Cine Univaço que, mensalmente, exibe um filme no auditório Dr. 
José Torres Alves em sessão gratuita e aberta a todos os interessados. Ao 
final da exibição, um professor da faculdade debate o tema abordado no 
filme e conduz um debate com o público presente

O objetivo do Cine Univaço é, de maneira descontraída e agradável, levar 
informação, conhecimento e oportunizar o acesso à cultura tanto para os 
acadêmicos quanto para a comunidade.
  
No mês de março, o filme exibido foi “O Escafandro e a Borboleta”, em abril, 
os alunos assistiram “Em Busca de um Milagre”, já no mês de maio, o filme 
exibido foi “Sweet Nothing in my Ear” e para fechar o semestre, a sessão 
contou com a exibição de “Compromisso Precioso”.

Cine Univaço Seminário de Autoavaliação
Projeto oportuniza acesso à cultura aos 
alunos e à comunidade

Comissão Própria de Avaliação recebe
 novo representante 

Envie sugestão de matéria para 
ascom@famevaco.br
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O Homem e o Meio Ambiente. Esse foi o tema da 2ª exposição de Por meio de votação democrática, foram eleitas as três melhores 
fotografias da Univaço – Olhar, realizada no mês de março. A exposição fotografias. A eleita com maior número de votos, foi a intitulada “Troca de 
visou estreitar a relação dos alunos, ex-alunos, professores e funcionários Olhares”, da funcionária administrativa Regina Fonseca. Ela registrou, de 
administrativos com as questões cotidianas do mundo contemporâneo por forma uma tanto quanto curiosa, o seu gato de estimação em meio às 
meio do olhar fotográfico. folhagens do jardim de sua residência. Além de um prêmio especial, a 

funcionária recebeu um certificado de participação. 
Na ocasião, cada participante pôde concorrer com três fotografias, sendo 
que todas  deveriam ser de sua autoria, obedecendo ao regulamento que As fotografias classificadas em segundo e terceiro lugares também 
foi previamente disponibilizado no site da Instituição. No total, foram receberam certificados de participação, sendo as fotos do acadêmico do 
inscritas 28 fotografias, sendo os autores funcionários e alunos. curso de medicina  Rafael Augusto e do funcionário Bráulio Piovezana.

Olhar
Univaço realiza 2ª exposição de fotografias

1ª colocada, foto de Regina Fonseca 2ª colocada, foto de Rafael Augusto 3ª colocada, foto de Bráulio Piovezana

Univaço realiza III Semana Científica

A Univaço realizou entre os dias 16 e 20 de abril, no auditório Dr. José Torres A palestra de abertura do evento foi ministrada pelo médico e professor do 
Alves, a III Semana Científica. Voltada para o incentivo à produção científica curso de medicina Dr. Daniel Riani Gotardelo. Ele focou as inovações no 
e de trabalhos das Ligas Acadêmicas do curso de Medicina, as sistema de saúde regional com a implantação da comissão de farmácia e 
apresentações contaram com a efetiva participação dos docentes e terapêutica no município de Timóteo.                                                Página 03
acadêmicos das vinte ligas implantadas na Instituição.                                                                    

Foi realizado, no último dia 14 de maio, o IV Seminário de Autoavaliação do 
IMES/Univaço. Pela primeira vez na história da Instituição foi eleito pelos 
pares, para um mandato de dois anos, um representante dos alunos. O 
acadêmico Diemack Alle Oliveira Ramos, da 3ª fase, assumiu a função de 
membro da Comissão.
 
Na ocasião, o Presidente da CPA, professor Daniel Riani Gotardelo divulgou 
os resultados referentes à avaliação do corpo docente e do projeto 
pedagógico do Curso de Medicina realizada no segundo semestre de 2011 
e levou ao conhecimento dos presentes as ações realizadas como: 
encaminhamento das sugestões de melhorias para a cantina; ampliação de 
espaço e isolamento acústico das salas de estudo em grupo da biblioteca; 
isolamento acústico no setor administrativo e sala dos professores; 
elaboração de calendário de avaliações parciais para a 1ª e 2ª fases; 
instituição da Comissão de Revisores de Avaliação do IMES, dentre outras.



Com o objetivo de abordar temas inovadores em pesquisa Pesquisa (CEP) no desenvolvimento dos projetos de pesquisa, as 
clínica que possam promover o interesse do aluno de modificações recentes implantadas pela CONEP e o 
graduação no desenvolvimento de atividades científicas, a relacionamento dos CEP com os pesquisadores”, pontuou.
Univaço realizou no mês de março um simpósio de pesquisa. O 
tema da vez foi: Pesquisa Médica para a Inovação Tecnológica. Os dois dias de evento foram direcionados aos alunos, 

professores e profissionais da saúde da região. No primeiro dia 
De acordo com o coordenador de pesquisa da Univaço José os participantes contaram com a palestra: Pesquisa Médica para 
Márcio Ribeiro, a inovação tecnológica tem contribuído e a Inovação Tecnológica em Saúde, ministrada pelo Dr. Leonardo 
modificado o desenvolvimento da pesquisa médica nos Pereira Florêncio, Mestre em Políticas de Saúde e Planejamento 
últimos anos. “Foram debatidos, durante os dois dias de (UFMG). No segundo dia foi a vez do professor da Univaço 
simpósio, como estas novas ferramentas têm contribuído na Leonardo Ramos Paes Lima, ministrar sobre Ética em Pesquisa.
percepção e avaliação das principais doenças crônicas. Outro assunto Ao final do simpósio, os participantes tiveram a oportunidade de fazer 
também abordado foi com relação ao papel dos Comitês de Ética em p e r g u n t a s  e  d e b a t e r  a s s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  a o  t e m a .

Simpósio de pesquisa
A inovação tecnológica como ferramenta de pesquisa médica

Formar médicos ainda mais conscientes sobre a em 2011, a aluna Emiliana Pereira Lima conta que o 
realidade da vida e saúde dos idosos, promover uma Adote um Idoso nasceu de uma vontade de 
melhor qualidade de vida: saúde, atividades físicas, participar do programa de extensão, mas tomou 
lazer, bom relacionamento social, liberdade de dimensões muito maiores, que ultrapassaram a 
criação e expressão e ainda levar amor, carinho, fronteira acadêmica. “Estar com os idosos e 
felicidade, bem-estar e o reconhecimento da sua proporcionar-lhes algumas horas de sorrisos, 
capacidade de amar. Com esses objetivos, a Univaço dispensando-lhes carinho e atenção, nos faz pensar 
realiza, sob orientação da professora Patrícia o quão importante é ter uma família. Gostaria de 
Gonçalves da Motta e participação dos alunos, o convidar a todos para se juntarem a nós, para 
projeto Adote um Idoso. sermos a família dessas pessoas”, enfatiza.

Mensalmente, os alunos, acompanhados pela “Participar desse projeto me faz valorizar mais o 
professora, fazem visitas ao lar institucionalizado da lado humano da medicina”, afirmou o acadêmico do 
Associação São Vicente de Paula – Lar Divina curso de medicina  e participante do projeto Adote 
Providência, localizado no bairro Iguaçu, em um Idoso, Luís Paulo Elizeu Lima.
Ipatinga. Durante as visitas, os alunos conversam, 
realizam atividades de entretenimento, cantam, dão Para participar do projeto é simples. Basta 
carinho e atenção, fazem brincadeiras e comparecer ao local e horário previamente 
proporcionam alegria aos idosos. acordados com a professora ou alunos idealizadores 
 do projeto. Para mais informações, acesse 
Uma das participantes do projeto desde sua criação, www.famevaco.br.
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Projeto Adote um Idoso
A extensão visando a qualidade de vida dos idosos
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Univaço & Você

Fo ra m  d e b a t i d o s  
como estas novas 
fe r ra m e n t a s  t ê m  
c o n t r i b u í d o  n a  
percepção e avaliação 
d a s  p r i n c i p a i s  
doenças crônicas.
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Diretoria Acadêmica - Profª. Vera Lúcia Venancio Gaspar
Diretoria Administrativo-financeira - Gesilda de Sales Bicalho Silva
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Coordenação de Ensino - Letícia Guimarães Carvalho de Souza LimaProfª. 

Diagramação - Cinara Oliveira Fonseca
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Tiragem - 1000 exemplares

dinâmico dos temas, que contribuem diretamente na formação acadêmica 
de nossos futuros médicos e também dos profissionais da região que 
participam” declarou.

Fabiano destacou ainda o constante investimento em produção técnica e 
científica que o curso de Medicina vem fomentando junto aos professores e 
alunos, bem como o importante papel que as Ligas Acadêmicas vêm 
desempenhando não apenas dentro da Instituição com suas produções, 
mas a relação social que as Ligas podem desenvolver com a população por 
meio da prestação de serviços e interação com a comunidade. 

A Univaço realizou entre os dias 16 e 20 de abril, no auditório Dr. José Torres 
Alves, a III Semana Científica. Voltada para o incentivo à produção científica 
e de trabalhos das Ligas Acadêmicas do curso de Medicina, as 
apresentações contaram com a efetiva participação dos docentes e 
acadêmicos  das  v inte  l i gas  implantadas  na  Inst i tu ição .

A palestra de abertura do evento foi ministrada pelo médico e professor do 
curso de medicina Dr. Daniel Riani Gotardelo. Ele focou as inovações no 
sistema de saúde regional com a implantação da comissão de farmácia e 
t e r a p ê u t i c a  n o  m u n i c í p i o  d e  T i m ó t e o .  
Responsável pela organização do evento e coordenador do Núcleo de 
Assessoria em Educação Permanente em Saúde (NAEPS) da Univaço, 
Fabiano Moreira, destacou a importância de aproximar os futuros médicos 
com os debates contemporâneos da saúde em todas as suas vertentes: 
“nossa semana científica se consolidou no calendário acadêmico 
institucional e de eventos de saúde da região, graças ao caráter científico e 

Ligas Acadêmicas apresentam trabalhos durante a Semana 

Novas Instalações no Biotério
Sempre em busca da melhoria contínua de suas instalações, a Univaço De acordo com a professora e responsável técnica pelo Biotério, 
realizou diversas modificações em sua infraestrutura. Uma das mais DrªJaqueline Melo Soares, as adequações foram muito importantes para 
recentes foi a adequação e reforma do Biotério, que se destina à melhorar ainda mais as condições para a experimentação animal, uma vez 
experimentação animal. que o Biotério atende a diversas disciplinas do curso de Medicina e 

também à pesquisa na Instituição. “As adequações foram fundamentais. 
O Biotério conta agora com três salas: uma antessala e duas salas Atendemos hoje a pelo menos quatro disciplinas do curso de Medicina 
independentes para alojar os animais, sendo que na antessala foi instalado (animais para uso no ensino) e à pesquisa livre (animais para uso na 
um moderno sistema de exaustão. pesquisa). Vamos atender também, a partir de agora, aos projetos de 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)”, conta.

No mês de abril, a Univaço comemorou o Dia do 
Auxiliar Administrativo Escolar (08/04). Na ocasião, 
os funcionários assistiram a palestra "Arte ou 
competência nos relacionamentos de trabalho", 
ministrada pela psicóloga especialista em Gestão 
de Recursos Humanos Anelise Resende. Além disso 
os funcionários paticiparam de uma dinâmica e 
aprenderam um pouco mais sobre as relações de 
trabalho.

Anelise Resende

O acadêmico Thiago Souza Capatti, a diretora acadêmica 
Drª Vera Lúcia Venancio Gaspar e o coordenador do 
Conselho de Ligas Acadêmicas do Curso de Medicina 
Fabiano Moreira da Silva

Visita ao Lar Divina Providência

Partida para uns, chegada para outros. Este 

é o ponto de partida, a chegada do nosso 

informativo. Há algum tempo estamos 

gestando o Informativo Acadêmico. 

Finalmente nasceu. Noticias nunca 

fa l taram,  mui tas  d i fund idas  nos  

corredores, que corríamos para desmenti-

las ou confirma-las.

 

Estamos formando em breve a 16ª turma e 

receberemos os  selecionados do 

vestibular, mais concorrido a cada 

concurso. Novamente partidas e chegadas. 

Renovação e aprimoramento no corpo 

docente, agregando mais valor à formação 

d o s  a l u n o s .  I n v e s t i m e n t o s  e m  

infraestrutura, com ampliação da 

biblioteca e renovação do acervo; livros 

velhos se vão, novos chegam.

Na última Jornada Acadêmica a promessa 

de publicação dos Anais, agora se tornando 

realidade. Na próxima Jornada, parceria 

com a Associação Médica do Vale do Aço, 

com apoio do CRM-MG, o I Congresso 

Médico do Vale do Aço, com a presença de 

ilustres convidados, como o Presidente da 

Sociedade Brasileira de Infectologia, 

Marcelo Simão Ferreira, a Presidente da 

Sociedade Mineira de Cardiologia, Maria 

da Consolação Vieira Moreira, o Presidente 

da Associação Médica de Minas Gerais, 

Lincoln Lopes Ferreira, dentre outros. A 

Jornada dos Presidentes!

Vamos celebrar esta chegada, com 

contribuições para que nosso Informativo 

seja um espelho de nossa realidade. 

Ponto de Partida

Eric Bassetti Soares 
Coordenador do Curso de Medicina


	Página 1
	Página 2

