
Trote Cidadão da Univaço arrecada 4 mil 
litros de leite para a Casa da Esperança

 A Casa da Esperança, mantida pelo Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz (Naemc), localizada no bairro Vila Formosa, em 
Ipatinga/MG, é responsável por abrigar e assistir pessoas dependentes, na condição de abandonados e/ou social e 
economicamente carentes, de diversas faixas etárias. A entidade foi escolhida para ser beneficiada com a arrecadação de leite 
conseguido por meio de uma gincana solidária. Os alunos de Medicina da Univaço tiveram ainda a oportunidade de passar uma 
tarde colaborando com as atividades diárias da Casa.  Páginas 4 e 5

PROCESSO

SELETIVO - 2014/2 

08 de Junho

EXPOSIÇÃO DE 
FOTOGRAFIAS

INSCRIÇÕES EM BREVE

Tema: Diversidade 
Racial

SEMINÁRIO 

INTERDISCIPLINAR

EM SAÚDE

25 de Março

SIMPÓSIO DEPESQUISA E EXTENSÃO 8 de Abril

ANO 3  N° 10  FEVEREIRO/MARÇO  DE  2014
INSTITUTO  METROPOLITANO  DE  ENSINO  SUPERIOR - IMES/UNIVAÇO

IPATINGA - MG - www.famevaco.br

 Página 3

No dia 22 de fevereiro, a Univaço, em parceria com a 
Fundação Hemominas e o Hospital Municipal de 
Ipatinga, realizou mais uma edição da campanha de 
doação de sangue e convidou a todos para 
praticarem esse gesto de solidariedade. A coleta foi 
feita na sede da Instituição, localizada na rua João 
Patrício de Araújo, nº 179 no bairro Veneza 1, em 
Ipatinga/MG. 

Univaço realiza campanha 
de doação de sangue

ATIVIDADES
DIAS DA SEMANA

Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Sáb.

1 Caminhada orientada 18h às 19h 18h às 19h 18h às 19h

2 Vôlei 20h às 21h30 20h às 21h30

3 Futebol - campo 16h às 18h

4 Esportes coletivos 21h às 22h30 21h às 22h30 21h às 22h

Programa de Esporte e Lazer da Univaço
Movimente-se!

Univaço e Rádio Vanguarda a serviço da comunidade

Todas as quartas-feiras, às 11h, um professor da 
Univaço concederá entrevista sobre um tema 
relacionado à saúde no programa Vale Manchete, 
na rádio Vanguarda, em Ipatinga. Fique ligado!

Para ouvir o programa basta sintonizar na 
Vanguarda AM 1170; ou acesse pelo site: 
www.vanguardaam.com.br

O professor Eric Bassetti Soares foi o primeiro entrevistado do Vale Manchete

Ÿ Caminhada orientada:  Centro Esportivo 7 de outubro.
Ÿ Esportes coletivos: Centro Esportivo 7 de outubro.

saída do

Serviço e entretenimento

Inscrições na Assessoria de Comunicação



 
II Congresso de Atualidades 

Médicas do Vale do Aço

da

Buscando melhorar o desempenho, as ferramentas administrativas, os 
recursos de relacionamento externo, integração entre setores e 
principalmente a atualização com as novas tecnologias, no dia 1º de 
fevereiro uma equipe de funcionários da Univaço participou de um curso de 
capacitação.

O treinamento foi direcionado para os setores de Tecnologia da Informação, 
Financeiro e Secretaria Acadêmica, buscando o aprimoramento na 
utilização do sistema Totvs Gestão Educacional e contou com a participação 
dos funcionários administrativos, Alexsandra Rodrigues da Silva, Ediley 
Januário Ferreira, Érica Cristina Júlio da Silva, Ivete Regina Uliana, Marcelo 
José Vigorito Câmpara, Márcia Maria de Souza Brito, Regina Fonseca Ramos, 
Samuel Lucas Domingos, Sueli Martins Silva e Tiago Alvarenga Borges. O 
treinamento ficou a cargo do instrutor Edilson Teixeira.

O objetivo foi capacitar os funcionários na utilização da nova versão do  
sistema, aumentar a independência dos usuários quanto à criação de 
relatórios, promover a integração sistêmica e processual dos setores 
administrativos, alinhar processos comuns, e melhorar o desempenho 
pessoal e o atendimento aos alunos e professores, otimizando os processos.

A analista de secretaria Érica Cristina Júlio da Silva, conta que o curso foi 
bastante proveitoso. “Como havia poucas pessoas o aproveitamento foi 
mais satisfatório. O novo sistema nos permite informações acadêmicas com 
mais agilidade. O portal do professor e do aluno está ainda mais dinâmico”, 
afirma.

“O novo sistema apresenta diversas mudanças e se torna de essencial 
importância uma orientação técnica para um melhor aproveitamento dos 
recursos. Neste primeiro estágio a maior parte das modificações está 
concentrada nos procedimentos executados pela secretaria acadêmica, mas 
acreditamos que futuramente poderemos todos nos beneficiar com as 
novas possibilidades que o sistema nos apresenta”, conta o analista 
financeiro Ediley Januário Ferreira.

O P lano de  Desenvolv imento  
Institucional (PDI) é um documento 
que deve ser elaborado pelas 
instituições ligadas ao ensino com o 
objetivo de delinear o planejamento 
para o campo educacional. Trata-se de 
documento de grande importância, 
pois abrange a graduação, a gestão 
Institucional, a extensão, a pesquisa, e 
as relações institucionais.
 
No Instituto Metropolitano de Ensino 
Superior (IMES), a construção da nova 
versão já iniciou e configura-se como 
uma oportunidade para a faculdade 
planejar os passos para o quinquênio 
2014 a 2018.

Neste momento de elaboração do PDI, 
há necessidade de se considerar o 
perfil do egresso do IMES, citado 
textualmente no modelo anterior 
como “médico com formação 
generalista, humanista, crítica e 
ref lexiva,  capacitado a atuar,  
eticamente, no processo de saúde-
doença em seus diferentes níveis de 
atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação 
à  s a ú d e ,  n a  p e r s p e c t i v a  d a  
integralidade da assistência e da 
responsabilidade social”.

As pessoas envolvidas na execução do 
documento estão comprometidas 
com a realização de um trabalho de 
qualidade, visando sempre ao 
aprimoramento institucional, a fim de 
que o IMES possa cumprir seus 
o b j e t i v o s  e d u c a c i o n a i s  c o m  
excelência, traduzido, na prática, no 
compromisso com o perfil do egresso 
conforme acima transcrito.

A contribuição da comunidade 
acadêmica é muito bem-vinda.

VII Seminário de Autoavaliação Institucional

Univaço firma parceria com a Wizard

Funcionários participam de curso de 
capacitação para uso de nova versão 

do Sistema de Gestão Educacional

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem como objetivo Riani Gotardelo, a professora Flávia Albuquerque 
coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem Magalhães como representante do corpo docente, o 
como sistematizar e disponibilizar informações, além de senhor Wantuir José de Caires representa a sociedade 
prestar contas de suas atividades aos órgãos colegiados civil, Gesilda de Sales Bicalho Silva, Niura Sueli de Almeida 
superiores, apresentando relatórios, pareceres e, Martins, Michely Lopes Duarte e Bráulio Piovezana como 
eventualmente, recomendações. No dia 6 de fevereiro foi representantes do corpo técnico-administrativo, e o 
realizado no auditório Dr. José Torres Alves, o VII Seminário acadêmico Diemack Alle Oliveira Ramos, representando o 
de Autoavaliação Institucional. corpo discente.

Estiveram presentes alunos de várias fases do curso de 
Medicina. Na ocasião o Presidente da CPA, o professor 
Daniel Riani Gotardelo, apresentou os trabalhos realizados 
pela Comissão e abriu espaço para debate com os alunos.

O Seminário de Autoavaliação visa buscar e apresentar 
resultados que visem a melhoria da qualidade acadêmica, 
além do desenvolvimento institucional pela análise 
consciente das qualidades e pontos de melhoria. 
 
Na Univaço, a CPA tem como presidente o professor Daniel 

A Univaço está sempre buscando novos parceiros que Para o curso de inglês são oferecidas pela Wizard várias 
contribuam para o aprimoramento profissional de seus modalidades: Tots para crianças de 4 a 6 anos de idade, 
discentes e colaboradores. O mais recente é a empresa Littles Kids e Kids para crianças de 7 a 10 anos, Teens para 
Paganini Idiomas LTDA, franqueada da marca Wizard. adolescentes, Class para os que desejam se comunicar em 

situações informais e profissionais, Flex para os que 
precisam de maior flexibilidade de horários para estudar, A escola oferece cursos em oito idiomas (Inglês, Espanhol, 
Executive indicado para adultos que visam um Francês, Italiano, Alemão, Português para estrangeiros, 
conhecimento voltado para os negócios e Vip Japonês e Chinês), e é pioneira no ensino de inglês em 
direcionados aos conhecimentos específicos  para viagens Braile. Atualmente, a Wizard possui unidades na Avenida 
internacionais, reuniões entre outros.Japão, nº 291, no bairro Cariru e na Rua João Monlevade, 

nº 208, no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga.
É importante ressaltar que para ser beneficiado com o 
desconto o interessado deve comparecer à Wizard O convênio beneficia alunos, professores, funcionários e 
portando os documentos comprobatórios do vínculo seus parentes de primeiro grau. O desconto pode chegar a 
empregatício ou estudantil com a Univaço.até 25% sobre o valor do módulo escolhido pelo aluno.

Agora alunos, professores, funcionários e seus parentes têm descontos de até 25% 
na escola de idiomas 

Mulher,
Admirada pela sua beleza e 

exemplar pela sua força.
8 de março – Dia Internacional da Mulher

Plano de Desenvolvimento 
Institucional



Ambulatório da Univaço soma mais de 7 mil 
atendimentos gratuitos por ano Doação de sangue movimenta alunos e comunidade

No dia 22 de fevereiro, a Univaço, em eu participo da campanha. Deixo de pessoas”, enfatizou.
parceria com a Fundação Hemominas fazer minhas coisas na sexta e no 
e o Hospital Municipal de Ipatinga, sábado pra vir doar porque tem muita Condições 
realizou mais uma edição da gente que precisa”, disse. Podem doar sangue pessoas entre 18 
campanha de doação de sangue e e 67 anos. Pessoas com mais de 60 
convidou a todos para praticarem Doadora frequente, a assistente de anos somente poderão doar caso já 
esse gesto de solidariedade. A coleta secretaria Regina Fonseca Ramos tenham realizado uma doação antes 
foi feita na sede da Instituição, também participou da doação este dos 60 anos. Outras condições que 
localizada na rua João Patrício de ano e atentou para a importância de também poderão impedir a doação 
Araújo, nº 179 no bairro Veneza 1, em ajudar o próximo. “Além de muito serão avaliadas na triagem antes da 
Ipatinga/MG. importante, esse gesto é muito co l eta .  S e  a  p e s s o a  e st i ve r  

simples e pode ajudar muitas apresentando qualquer doença, 
Para a realização da coleta, foi mesmo que leve, deverá aguardar a 
p lanejada  e  montada  uma recuperação. 
c o m p l e t a  e s t r u t u r a  d e  
atendimento adequado aos Intervalo entre doações
candidatos à doação, que foram As mulheres podem doar sangue 
orientados a comparecerem à com um intervalo de 90 dias entre 
Univaço portando um documento uma doação de sangue e outra, e 
oficial de identidade que contenha realizar no máximo três doações 
foto, filiação e assinatura. em um período de 12 meses. Já os 

homens podem doar sangue com 
Para a estudante Marina Rancanti um intervalo de 60 dias entre uma 
p r a t i c a r  e s s e  g e s t o  d e  doação de sangue e outra, 
solidariedade tornou-se uma podendo repetir a ação no máximo 
prioridade. “Eu acho muito quatro vezes no intervalo de um 
importante. Já é a quarto ano que ano.

...Deixo de fazer 
minhas coisas na 
sexta e no sábado 
pra vir doar porque 
tem muita gente 
que precisa.

‘‘

’’

Localizado na Rua Maria Matos, 58, no centro de Coronel Para Ana Carolina Daro Santos, 18 anos, além da rapidez e 
Fabriciano, o Ambulatório da Faculdade de Medicina do facilidade para agendamento de consulta, o respeito com as 
Vale do Aço conta com recursos humanos, físicos e pessoas está em primeiro lugar e foram esses os principais 
materiais para aulas práticas de várias disciplinas. Todos os motivos que fizeram a jovem se tornar paciente frequente 
atendimentos são realizados gratuitamente. No último ano do ambulatório. “Às vezes precisamos de uma consulta com 
ocorreram 7.282 atendimentos à população. maior urgência e não é muito fácil conseguir no posto de 

saúde. Já fiz quatro consultas no Ambulatório e ainda estou 
fazendo acompanhamento. Desde a primeira vez que fui Os procedimentos realizados no Ambulatório são de 
gostei muito, pois fui tratada com muito respeito e atenção. pequena complexidade, sendo estes voltados para as áreas 
Sempre que preciso vou lá”, disse.de Clinica Médica, Pediatria, Ortopedia, Urologia, 

Ginecologia, Psiquiatria e Cirurgia Ambulatorial. Em todos 
os procedimentos realizados pelos acadêmicos há o No ano passado, os meses com maior número de 
acompanhamento direto do professor. Trata-se de um procedimentos realizados foram abril e setembro. As 
processo de integração ensino-serviço. especialidades com maior número de atendimentos no 

último ano foram cirurgia, com 1898 atendimentos; 
ginecologia/obstetrícia, com 1648 e pediatria, com um total A procura por atendimento acontece de forma espontânea 
de 1424 atendimentos. pela comunidade. A população 

atendida  corresponde aos  
municípios do Vale do Aço e Teoria e prática
região, sendo a maior ocorrência A l i a r  t e o r i a  e  p r á t i c a  é  
d e  p a c i e n t e s  d e  C o r o n e l  reconhecidamente um dos 
Fabriciano, com um total de 5.502; caminhos mais eficazes para 
seguidos de Ipatinga, com 837 melhorar a qualidade de qualquer 
pacientes; Timóteo, com 259 e processo. E na Medicina isso é 
Braúnas, com um total de 230 fundamental. O Ambulatório é um 
pacientes atendidos. dos locais onde os alunos podem 

c h e ga r  m a i s  p róx i m o s  d a  
realidade médica, uma vez que, O morador do bairro Veneza 1, em 
acompanhados e supervisionados Ipatinga, Ailton Coelho Ornelas, 
p e l o  p r o f e s s o r ,  f a z e m  62  anos ,  fo i  atendido  no  
atendimentos e procedimentos Ambulatório em novembro e ficou 
nas mais variadas especialidades, encantado com a atenção recebida 

tendo o contato direto com o paciente. e o cuidado que tiveram com ele. “Fui muito bem tratado 
pelos funcionários, pelos alunos e o professor que me 
consultaram. Fiz a remoção de uma verruga e fiquei muito “É uma estrutura composta por profissionais que entendem 
satisfeito com o resultado. O tratamento que recebi no o porquê de estarmos ali e facilitam o nosso aprendizado. 
ambulatório deveria ser exemplo para vários outros Temos vontade de aprender. É um lugar onde temos o 
lugares”, contou. contato com o paciente, podendo ajudar e aprender ao 

mesmo tempo”, conta a aluna Laís Maurício de Oliveira 
Almeida.“Sem burocracia para agendar a consulta e com excelente 

atendimento”. Essas foram algumas das palavras que a dona 
de casa, moradora do bairro Morada do Vale, Adriana Na opinião da aluna Thaís Reis Lima, as aulas no 
Luciana Mendes Rodrigues disse sobre a consulta de sua Ambulatório foram fundamentais para a prática médica. “O 
filha de 11 anos. “Eu estava desesperada tentando arrumar Ambulatório da Faculdade é um dos locais onde podemos 
uma consulta para minha filha e uma amiga me disse para aprofundar o conhecimento adquirido em sala de aula e 
tentar no Ambulatório. Fui chegando lá e consegui agendar, laboratórios. Hoje estou no Internato de Urgência e 
foi rápido e as alunas, juntamente com a médica professora Emergência no Hospital Municipal e não estou tendo 
delas foram muito atenciosas. Já levei minha filha para três nenhuma dificuldade graças à base que tive no 
outras consultas e sempre fomos muito bem atendidas”, Ambulatório. Todo aprendizado lá foi muito bom e uma 
enfatizou. forte contribuição para minha formação”, relatou.

(Marina Rancanti)

Atendimentos realizados no Ambulatório da Univaço - 2013



A Casa da Esperança, mantida pelo Núcleo Assistencial atividades recreativas junto aos internos.
Eclético Maria da Cruz (Naemc), localizada no bairro Vila 
Formosa, em Ipatinga/MG, é responsável por abrigar e assistir A ação ocorreu entre os dias 24/01 e 7 de fevereiro. 
pessoas dependentes, na condição de abandonados e/ ou Emocionada, a estudante Lys Cardoso Barcelos relata sua 
social e economicamente carentes, de diversas faixas etárias. experiência de participação do Trote Cidadão. “Foi uma 
A entidade foi escolhida para ser beneficiada com a experiência singular na minha vida. Aprendi que viver não é só 
arrecadação de leite conseguido por meio de uma gincana receber, é também dar. Aprendi a importância de um lar, de 
solidária. Os alunos de Medicina da Univaço tiveram ainda a uma família feliz, o valor de um toque, um sorriso, um olhar. 
oportunidade de passar uma tarde colaborando com as Ainda tenho muito que aprender. Afinal, quando vamos 
atividades diárias da Casa. entender o verdadeiro valor do amor? Os filhos da Tia Lúcia já 

entenderam há muito tempo”, disse.
A iniciativa fez parte do programa Trote Cidadão, 
desenvolvido semestralmente pelo curso de Medicina e teve “Começamos tímidos, arrecadando dinheiro apenas dentro 
como participantes 45 alunos ingressantes, além de da faculdade, de início pensamos que não arrecadaríamos 
veteranos, professores e funcionários da Instituição, nem 200 litros, mas o sentimento de querer ajudar e fazer o 
totalizando 137 participantes. bem foi nos comovendo a cada vez. Assim, passamos a 

arrecadar em outros bairros, nas ruas. A vontade era de pedir 
Divididos em equipes, os alunos arrecadaram 4 mil litros de a toda e qualquer pessoa que passasse na nossa frente. 
leite e puderam contribuir nas tarefas diárias da Casa da Espero que esse sentimento continue e possa aumentar, 
Esperança como lavagem de louças, ajuda no berçário, sempre querendo o bem, mostrando que uma rua sem saída é 
separação de roupas na lavanderia, limpeza do pátio, apenas um bom lugar para dar a volta”, explicou a estudante 
colaboração na distribuição do almoço, além de promoverem Thaís Werneck.

Solidariedade 
em pauta Drª Vera Lúcia Venâncio Gaspar - Paraninfa da Turma

Trote Cidadão da 
Univaço promove 

ações voluntárias de 
cidadania na Casa 

da Esperança e 
arrecada mais de 4 
mil litros de leite. 

Para a administradora da Casa da Esperança Maria Lúcia 
Valadão, ou Tia Lúcia como é carinhosamente chamada, tão 
importante quanto a doação do leite foi a visita feita pelos 
alunos. “O leite arrecadado vai manter a Casa por dois meses, 
mas não é apenas isso que deve ser levado em consideração, 
pois, a presença dos alunos aqui trouxe alegria. Os internos 
identificam os visitantes como se fosse um parente deles, 
fazendo com que eles se sintam amados”, conta.

Ainda segundo Tia Lúcia, “se o médico soubesse a 
importância dele na vida do outro ele se orgulharia disso, 
pois a atenção do médico, o carinho dele é a primeira dose 
de remédio e isso é recebido de volta em forma de carinho. 
Essa retribuição é que mostra para o médico o valor que 
ele tem. Portanto, me alegra muito quando recebemos 
visitas de alunos de Medicina porque esses serão 'mais 
médicos'.”

O Trote Cidadão tem como missão despertar no calouro a 
consciência social e a participação ativa na sociedade, por 
meio de ações voluntárias realizadas na comunidade. 
Assim, além de integrar o estudante no seu novo ambiente 
acadêmico, propõe-se uma forma de colaboração para o 
desenvolvimento social por meio de trabalhos sociais 
liderados pelos universitários. 

Essa iniciativa tem o objetivo de ser um marco importante na 
vida dos novos acadêmicos, contribuindo decisivamente para 
a formação de profissionais responsáveis comprometidos 
com a cidadania e a qualidade de vida da comunidade.

Atividades recreativas na Casa da Esperança A arrecadação do leite fez parte de uma gincana
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