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Mais 36 novos médicos graduados pelo Imes

A solenidade contou com a participação de dirigentes, professores e funcionários da Instituição e foi repleta de homenagens.  Com 
mais essa Turma graduada, a Univaço alcança a marca de 764 médicos formados e ofertados para a sociedade. 
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Curso de Medicina da Univaço é 
nota 3 no Enade e no CPC

O curso de Medicina do 
Instituto Metropolitano de 
Ens ino Super ior  ( Imes) ,  
m a n t i d o  p e l a  U n i v a ç o ,  
conquistou o conceito 3 no 
E x a m e  N a c i o n a l  d e  
Desempenho de Estudantes 
( E n a d e ) ,  a p l i c a d o  p e l o  
Ministério da Educação.

As atividades do Trote Cidadão foram realizadas na 
Casa da Esperança, mantida pelo Núcleo 
Assistencial Eclético Maria da Cruz (Naemc), 
loca l izada no bairro  V i la  Formosa,  em 
Ipatinga-MG. O local é responsável por abrigar e 
assistir pessoas dependentes, na condição de 
abandonados e/ou social e economicamente 
carentes, de diversas faixas etárias. 
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Professores iniciam 8º módulo de capacitação pelo Ipen/USP

Iniciaram no dia 9 de fevereiro as atividades do 8º módulo do O convênio entre o Ipen e a Fundação de Apoio à Educação e 
programa de capacitação docente, referentes ao convênio à Cultura (Faec), de São João Del-Rey-MG, visa capacitar 
entre a Univaço e o Instituto de Pesquisas Energéticas e docentes das faculdades apoiadas pela fundação, ITPAC-TO, 
Nucleares (Ipen/USP). Estão participando professores da ITPAC-PE e a Univaço, no Programa de Tecnologia Nuclear da 
Univaço e profissionais de instituições parceiras, por ela Pós-Graduação Ipen-USP.
convidadas. 

Quem abriu o ciclo de atividades deste módulo foi a 
professora Mery Piedad Zamudio Igami. O tema estudado foi 
Elaboração de Trabalhos Científicos e Consulta à Base de 
Dados.  

O próximo módulo será realizado no período de 9 a 13 de 
março e ficará a cargo do professor Patrick Jack Spencer, com 
o tema Técnicas Aplicadas ao Estudo dos Efeitos Biológicos 
das Radiações. 

No total, 28 professores estão participando do programa de 
capacitação, sendo 22 professores da Univaço e seis de 
instituições parceiras.

Trote Cidadão arrecada 
uma tonelada de pó de 

café para entidade

Doação de 
sangue

16 de maio

Simpósio de
pesquisa e extensão

 7 de abril

Período de inscrição 

para
estágios 

extracurriculares

13 a 14

de abril

Faça sua contribuição
na portaria da Univaço!

Durante o mês de março estamos 
arrecadando lençol ou toalha de banho 

para o Lar Divina Providência São Vicente de Paulo. 

Comissão de Responsabilidade Social da Univaço.



Univaço firma parceria com a CNA Idiomas

Alunos, professores, funcionários e seus parentes têm descontos de até 30% na escola 
de idiomas  

Na constante busca de novos parceiros que contribuam para 
o aprimoramento profissional de seus discentes e 
colaboradores, a Univaço firmou mais uma parceria, desta 
vez foi com a CNA escola de Idiomas.

O convênio beneficia alunos, professores, funcionários e 
seus parentes de primeiro grau. O desconto pode chegar a  
30% sobre o valor do módulo escolhido pelo aluno. 

A escola oferece cursos de inglês e espanhol em vários 
módulos, para diversas faixas etárias. Sua unidade em 
Ipatinga fica na Rua México, nº 371, no bairro Cariru. 

Para ser beneficiado com o desconto, o interessado deve 
comparecer à CNA idiomas portando os documentos 
comprobatórios do vínculo empregatício ou estudantil com 
a Univaço.

Diretor Acadêmico - Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari Diagramação - Marcos Castro
Jornalista Responsável - Bráulio Piovezana
Fotos - Arquivo
Tiragem - 600 exemplares

Iniciamos mais um semestre letivo e 
expressamos aqui as boas-vindas aos 
nossos alunos, professores e 
funcionários, desejando a todos um 
período produtivo, com novas 
conquistas, e o fortalecimento de 
nossas relações interpessoais. 

Estamos convictos de que, com 
determinação e  entus iasmo,  
podemos continuar proporcionando 
um ensino médico visando a 
assistência à saúde do ser humano 
em sua integralidade biopssicosocial 
e ecológica. 

Nossas diretrizes pedagógicas estão 
alinhadas com as novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso 
Médico definidas pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

O Imes conta com uma qualificada 
estrutura física, laboratórios, 
biblioteca, ambulatório próprio, 
unidades de saúde e hospitais 
conveniados que, juntos com o  
corpo docente e administrativo 
oferecem um ambiente propício a 
uma boa formação profissional.

Além disso, temos projetos de 
e x t e n s ã o  v o l t a d o s  p a r a  a  
comunidade, fazendo cumprir o 
nosso papel social nas áreas de meio 
ambiente, responsabilidade social e 
de desenvolvimento humano.

Por fim, nossa mensagem de 
otimismo e esperança para que, 
seguindo os princípios da legalidade, 
da ética e do humanismo, possamos 
construir uma Instituição cada vez 
melhor. 

Curso Médico: 
renovando conceitos

Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretor Acadêmico

Com o objetivo de incentivar a gestão responsável, por meio de programas e 
projetos que visam promover ações voltadas para as questões socioambientais, a 
equipe administrativa da Univaço se dividiu em várias frentes de trabalho.

Foram criadas cinco comissões: de Responsabilidade Social, Grandes Eventos, 
Pequenas Festividades, Reciclagem e Sustentabilidade, Treinamento e 
Capacitação.

Até o momento, as comissões estão compostas por funcionários administrativos, 
mas a ideia é ampliar o trabalho e estender a participação a alunos e professores 
da Instituição nas comissões de Responsabilidade Social e de Reciclagem e 
Sustentabilidade.

Cada comissão é responsável por criar e dar andamento aos projetos por ela 
desenvolvidos. O intuito é desenvolver programas voltados ao voluntariado, de 
modo a colocar em prática o papel social de cada indivíduo; elaborar campanhas 
arrecadação de itens de necessidade primária das instituições acolhidas pelos 
projetos; promover a conscientização da população acerca das alarmantes 
questões socioambientais enfrentadas pelo país; ampliar a visão para o futuro com 
relação ao iminente esgotamento dos recursos naturais do planeta; e apoiar os 
diversos movimentos de combate e prevenção de doenças. 

As comissões proporcionam ainda a interação e o melhor clima de trabalho entre 
os funcionários da empresa. 

Gestão Responsável

CPA

economizar para 
sempre ter.

X Seminário de Autoavaliação Institucional 
anuncia novos integrantes da CPA

No dia 26 de fevereiro, às 19 horas, foi realizado no A Comissão Própria de Avaliação (CPA) tem como objetivo 
auditório Dr. José Torres Alves o X Seminário de coordenar e articular o processo interno de avaliação, bem 
Autoavaliação Institucional. Estiveram presentes alunos de como sistematizar e disponibilizar informações, além de 
várias fases do curso de Medicina. prestar contas de suas atividades aos órgãos colegiados 

superiores, apresentando relatórios, pareceres e, 
eventualmente, recomendações.Na ocasião, o presidente da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), professor Daniel Riani Gotardelo, apresentou os 
trabalhos realizados pela comissão e anunciou os novos 
discentes integrantes da CPA: Mariane Barbosa Finotti,  da  
4ª fase, e Gabriela Coelho Teixeira Campos, da 6ª fase do 
curso de Medicina. 

Os novos integrantes foram eleitos por meio de uma 
votação democrática. Puderam participar da votação 
alunos de todas as fases do curso.

O Seminário de Autoavaliação visa buscar e apresentar 
resultados que objetivam a melhoria da qualidade 
acadêmica, além do desenvolvimento institucional pela 
análise consciente das qualidades e pontos de melhoria. 

Univaço cria comissões internas para o 
desenvolvimento de ações socioambientais



Comissão Própria 
de Avaliação

Comissão Própria 
de Avaliação

No dia 28 de janeiro, um novo ciclo de estudos 
começou para os calouros do curso de 
Medicina da Univaço. E para marcar as boas-
vindas, uma programação recheada de 
atividades foi caprichosamente preparada. 
Trata-se do Programa de Recepção e 
Integração de Ingressos (Print). 

O objetivo é acolher e recepcionar os novos 
alunos, prepará-los para o novo ambiente 
acadêmico, apresentar o currículo pleno do 
curso e sua infraestrutura. 

 A Univaço realiza o Print há 13 anos. O 
programa conta com a participação dos alunos 
veteranos, da direção, das coordenações, dos 
docentes e do corpo técnico-administrativo. 

A programação permeia a primeira semana de 
aula e inclui a apresentação da Instituição e do 
município, a aula inaugural, encontros com as 
diversas coordenações do curso, além das 
atividades do Programa Trote Cidadão. Este 
último é desenvolvido em conjunto com os 
alunos veteranos e tem o propósito de 
promover ações solidárias voltadas à 
comunidade e/ou entidades sociais do 
município e região. 

Neste semestre, foi realizada a III Gincana do 
Trote Cidadão, com arrecadação de pó de café 
que foi doado a uma entidade beneficente do 
Vale do Aço. O objetivo é promover a prática 
solidária e ações de cidadania entre os 
acadêmicos. 

Univaço dá boas-vindas aos calouros 

Feliz Páscoa!á

Sempre é tempo de renovarmos nossos 
sentimentos e renascermos.

Guerreira, amiga, carinhosa, dedicada... Vários são os 
adjetivos, mas que se traduzem em uma só palavra: 

mulher.

ç8 de março : Dia Internacional da Mulher

Univaço gradua sua XXI Turma do curso de Medicina

A solenidade de colação de grau é a missão ímpar 
de uma instituição de ensino superior. Ocasião 
em que se vê concretizado o resultado do esforço 
de anos de estudo. Também é o momento mais 
importante na vida acadêmica de um 
universitário, momento este compartilhado com 
a família, os amigos e a sociedade.  E Assim 
aconteceu para 36 novos médicos que 
integraram a XXI Turma do curso de Medicina da 
Univaço. A cerimônia foi realizada no dia 12 de 
dezembro, no Teatro do Centro Cultural 
Usiminas em Ipatinga-MG. 

A solenidade contou com a participação de 
dirigentes, professores e funcionários da 
Instituição e foi repleta de homenagens. 

“...No início, apenas unidos por um objetivo em 
comum, o de sermos médicos, mas ninguém 
i m a g i n a v a  q u e  v i v e r í a m o s  e m o ç õ e s  
indescritíveis e passaríamos por experiências 
únicas, das quais nos transformaríamos não 
simplesmente em médicos, mas sim em médicos 
de homens e de almas”, explicitaram as 
formandas Larissa David Santos e Saville Belle 
Tessaro de Backer.

A XXI Turma do curso de Medicina elegeu como 
paraninfo o professor Júlio César de Faria Couto, 
e como patronesse a professora Vera Lúcia 
Venâncio Gaspar. 

Os homenageados foram: os professores Aiala 
Xavier Felipe da Cruz, José Helvécio Kalil de 
Souza, Henrique Gomes de Barros e a ex-
professora da Turma Elaine Zamora Domingues. 
A Turma ainda homenageou a funcionária 
administrativa Darcy Botelho.

Com mais essa Turma graduada, a Univaço 
alcança a marca de 764 médicos formados e 
ofertados para a sociedade. 

Dr José Carlos de Carvalho Gallnari - Diretor Acadêmico



O curso de Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino O conceito é apresentado em cinco categorias, sendo 1 o 
Superior (Imes), mantido pela Univaço, conquistou o resultado mais baixo e 5 o melhor resultado possível, na 
conceito 3 no Exame Nacional de Desempenho de área. Cursos com conceito 3 são aqueles que atendem aos 
Estudantes (Enade), aplicado pelo Ministério da Educação. critérios de qualidade para funcionarem.

O Enade O CPC

O exame é um dos procedimentos de avaliação do Sistema O Enade é um dos componentes de um indicador maior, o 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Conceito Preliminar de Curso (CPC), que é a nota do curso. 
Enade é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Nenhuma escola médica no Brasil alcançou o conceito 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao máximo, 5. O curso de Medicina do Imes obteve conceito 3, 
Ministério da Educação, seguindo diretrizes estabelecidas após grande investimento em qualificação do corpo 
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior docente, em equipamentos, na ampliação e constante 
(Conaes), órgão colegiado de coordenação e supervisão do renovação do acervo da biblioteca, de equipamentos para os 
Sinaes. laboratórios e na organização didático-pedagógica. 

O curso de Medicina do Imes está em constante 
Alunos concluintes do curso médico se submeteram ao aprimoramento visando uma formação pautada em ética e 
exame em novembro do ano passado. O resultado, na ciência.
divulgado pelo Mec, foi publicado no dia 18 de dezembro  no 
Diário Oficial da União.

Esta avaliação tem por objetivo avaliar o desempenho dos 
estudantes com relação aos conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de 
graduação, o desenvolvimento de competências e 
habilidades necessárias ao aprofundamento da formação 
geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes 
com relação à realidade brasileira. 

O exame é obrigatório para os alunos selecionados,  
condição indispensável para a emissão do histórico escolar e 
acontece trienalmente para cada área do conhecimento. A 
primeira aplicação ocorreu em 2004, quando o curso de 
Medicina da Univaço conquistou a nota máxima no exame.

Univaço é nota 3 no Enade e no CPC

Anúncio da nota do Enade pelo Dr. Eric Bassetti Soares

Dia do Bibliotecário

O conhecimento é a luz de todo 
ser. Saibamos preservá-lo 

por muitas gerações.

12 de março:

Trote Cidadão da Univaço promove atendimento médico 
gratuito e arrecada uma tonelada de pó de café para entidade

As atividades do Trote Cidadão foram realizadas na Casa da O Trote Cidadão tem como missão despertar no calouro a 
Esperança, mantida pelo Núcleo Assistencial Eclético Maria consciência social e a participação ativa na sociedade, por 
da Cruz (Naemc), localizada no bairro Vila Formosa, em meio de ações voluntárias realizadas na comunidade. Assim, 
Ipatinga-MG. O local é responsável por abrigar e assistir além de integrar o estudante no seu novo ambiente 
pessoas dependentes, na condição de abandonados e/ou acadêmico, propõe-se uma forma de colaboração para o 
social e economicamente carentes, de diversas faixas etárias. desenvolvimento social, por meio de trabalhos sociais 
 liderados pelos universitários. 
A entidade foi escolhida para ser beneficiada com uma 
semana de atendimento médico gratuito nas especialidades Essa iniciativa tem também o objetivo de ser um marco 
médicas de Saúde da Criança, Saúde Mental e Clínica Médica. importante na vida dos novos acadêmicos, contribuindo 
Os atendimentos ocorreram do dia 2 ao dia 6 de fevereiro. decisivamente para a formação de profissionais responsáveis 
Além disso, os calouros e veteranos do curso de Medicina comprometidos com a cidadania e a qualidade de vida da 
participaram de uma gincana solidária para arrecadação de comunidade.
pó de café. "A visita à Casa da Esperança me proporcionou momentos 

inesquecíveis. Conhecer grandes histórias de vida e vivenciar 
A gincana contou com a participação de alunos ingressantes, uma realidade desconhecida para muitos de nós e que, ao 
além de veteranos, professores e funcionários da Instituição mesmo tempo, está tão perto me fez uma pessoa mais 
que, divididos em equipes, arrecadaram durante todo o mês humana. O Trote Cidadão me deixou um aprendizado que vou 
de fevereiro uma toneleda de pó de café. levar por toda a minha vida", contou a caloura Rithelle 

Aglédia Sampaio.

A visita à Casa da Esperança 
me proporcionou momentos 
inesquecíveis. Conhecer grandes 
histórias de vida e vivenciar uma 
realidade desconhecida para 
muitos de nós e que, ao mesmo 
tempo, está tão perto me fez uma 
pessoa mais humana. O Trote 
C i d a d ã o  m e  d e i x o u  u m  
aprendizado que vou levar por 
toda a minha vida.

‘‘

’’
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