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Univaço gradua a sua XXII turma do curso de Medicina

Na noite do dia 26 de junho, no teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga-MG, a Univaço graduou a sua XXII turma do curso 

de Medicina, ofertando à comunidade mais 44 novos médicos.
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Doação de sangue

No dia 16 de maio a Univaço promoveu, em parceria com a 

Fundação Hemominas, mais uma edição da campanha de 

doação de sangue e convidou a todos para praticarem esse 

gesto de solidariedade.
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Foi eleito no dia 12 de junho, por meio de eleição direta, o 

novo Diretório Acadêmico do Instituto Metropolitano de 

Ensino Superior (Imes).

Novo Diretório Acadêmico 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa desse projeto. Neste, estão atuando as alunas Lara e 
Maria Laura Valladares. causada por uma bactéria que afeta principalmente os 

pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos 
Os atendimentos aos pacientes com suspeita ou já do corpo, como ossos, rins e meninges (membranas 
diagnosticados com tuberculose ocorrem no Centro que envolvem o cérebro). A Faculdade de Medicina do 
De Controle de Doenças Infectoparasitarias (CCDIP), Vale do Aço, em parceria com a Secretaria Municipal 
localizado na Rua Governador Valadares, 45, no 

de Saúde de Ipatinga, desenvolve um projeto de 
Centro. No local, são realizados diagnósticos, 

extensão que visa o controle da doença no município. 
propedêuticas, tratamentos, quimioprofilaxias e 
acompanhamentos dos pacientes.

Sob orientação da professora Drª Flávia Albuquerque 
Magalhães, no dia 18 de junho, no Centro de 
Referência Especializado para a População em 
Situação de Rua (Centro POP), de Ipatinga, a aluna Lara 
Matos Ganem, da 7ª fase do curso de Medicina, 
ministrou uma palestra sobre tuberculose para cerca 
de 20 moradores de rua do município. 

A palestra teve como intuito orientar os participantes 
acerca os índices de prevalência, sinais e sintomas, 
forma e local de tratamento da doença em Ipatinga.
A atividade faz parte de um projeto de extensão da 
Faculdade que objetiva o controle da tuberculose no 
município. A cada semestre, dois alunos participam 

Projeto de extensão da Univaço orienta sobre tuberculose 

Aconteceu no dia 14 de junho o processo seletivo para A instituição, instalada no bairro Veneza I, em Ipatinga, 

ingresso, no 2º semestre de 2015, no curso de graduação dispõe de adequadas instalações, com laboratórios e 

em Medicina da Univaço. Mais de 1200 candidatos programas pedagógicos que enriquecem a prática do 

disputaram as 40 vagas ofertadas, o que correspondeu a aluno. Possui um ambulatório próprio na cidade de Coronel 

mais de 31 candidatos por vaga. Fabriciano e mantém convênio com prefeituras mineiras 

para oferta de Internato em Atenção Primária à Saúde, além 

As provas foram aplicadas em Ipatinga, na Rua Jequitibá, nº. de convênios com a Santa Casa de Misericórdia, em Belo 

401, no bairro Horto. Foram quatro horas de provas. Horizonte, e Hospital Márcio Cunha e Hospital São Camilo, 

no Vale do Aço, para oferta do Internato Hospitalar.

Os candidatos fizeram provas de múltipla escolha nas 

disciplinas Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 

Biologia, Química, Física, Matemática, Geografia, História e 

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), e produziram uma 

redação sobre um tema da atualidade. O resultado oficial 

deste processo seletivo foi publicado no dia 30 de junho.

A Faculdade de Medicina, mantida pela União Educacional 

do Vale do Aço Ltda. (Univaço), possui 16 anos de fundação. 

Mais de mil candidatos no vestibular de Medicina da Univaço 

Momento de oração da equipe de aplicação de provas do Vestibular
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Encerramos mais um semestre letivo com 

a convicção de dever cumprido. Estamos 

seguros de que o corpo docente e a 

equipe técnica e administrativa do Imes 

proporcionaram aos nossos alunos 

oportunidade de aprendizado compatível 

com as melhores práticas e processos 

educacionais para uma formação médica 

sólida e de qualidade. 

Graduamos em 26 de junho mais 44 

novos médicos, totalizando 808 já 

formados por esta faculdade. Reiteramos 

nossos cumprimentos a eles, seus pais e 

demais familiares, desejando-lhes 

felicidades, prosperidade e sucesso na 

profissão que escolheram. 

Paralelamente, realizamos nosso 

vestibular para inclusão de novos alunos 

e tivemos a grata satisfação de ter 31 

candidatos para cada vaga ofertada, 

fruto, certamente, da confiança e 

credibilidade alcançadas pelo curso de 

Medicina do Imes junto à comunidade. 

Aos aprovados, manifestamos nossos 

parabéns pelo êxito alcançado e nossos 

votos de boas-vindas, e esperamos que 

tenham o máximo de aproveitamento 

acadêmico e um ambiente agradável para 

absorver os conhecimentos, habilidades 

e atitudes necessárias para conquistar 

aqui os seus ideais. 

Enfim, o curso médico traz para os 

discentes ótimas oportunidades de 

crescimento pessoal, intelectual, 

formação humaníst ica e cr ít ica,  

essenciais para a futura atividade 

profissional. 

Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretor Acadêmico

 I Simpósio da Liga de Trauma da Univaço

A palavra "trauma", do ponto de vista semântico, vem do Dutra. Na sequência, o “Trauma Pediátrico” foi o assunto 

grego trauma (plural: traumatos, traumas), cujo da vez, com a Drª Vera Lúcia Venancio Gaspar. 

significado é “ferida”. A terminologia trauma em medicina 

admite vários significados, todos eles ligados a Além de palestras, o evento contou ainda com um 

acontecimentos não previstos e indesejáveis que, de workshop, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, de 

forma mais ou menos violenta, atingem indivíduos neles Ipatinga, e por parte da equipe do Serviço de Atendimento 

envolvidos, produzindo  alguma forma de lesão ou dano. Móvel de Urgência (Samu).

Para aprofundar mais neste assunto, nos dias 29 e 30 de Liga Acadêmica

maio, o Auditório Dr. José Torres Alves foi cenário para 

realização do 1º Simpósio da Liga de Trauma. A Liga Acadêmica é uma entidade criada e organizada por 

acadêmicos, professores e profissionais que apresentam 

No primeiro dia de Simpósio, o professor orientador da interesses em comum. Tem entre seus objetivos 

Liga, Dr. João Bosco Dupin, abriu o evento e anunciou a complementar a formação acadêmica por meio de 

primeira palestra, “Atendimento Inicial à Vítima de atividades que atendam os princípios do tripé 

Trauma”, ministrada pelo Dr. Juliano Domingos. Em universitário de ensino, pesquisa e extensão. Realiza 

seguida, a plateia assistiu à palestra “Tratamento da Dor”, atividades extraclasse e desenvolve ações voltadas para a 

que ficou a cargo do Dr. Wanderley Freitas. promoção da saúde e educação, criando oportunidades 

de trabalhos científicos, didáticos e sociais no espaço 

No dia seguinte, os presentes conheceram um pouco mais acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento 

sobre a “Abordagem do Trauma na Terapia Intensiva”, científico. A Univaço conta com 19 Ligas em atividade.

palestra ministrada pelo enfermeiro Dalbert Samuel 

Fabíola Moreira Alvarenga Mariane Barbosa Finotti

 
médicos e n ovos

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) é uma das 

importantes ferramentas de prevenção de acidentes e doenças decorrentes 

do trabalho. Tem como objetivo básico tornar compatível o trabalho com a 

preservação da saúde e da integridade física e mental do trabalhador. Ciente 

dessa importância, a Univaço deu o primeiro passo para a criação da Cipa na 

Instituição. No dia 19 de junho, parte da equipe de seus funcionários 

participou de uma reunião para entender sobre a comissão.  

Na ocasião, foram apresentados o conceito e o funcionamento da comissão 

e discutidos assuntos relacionados à eleição Cipa. A ideia é que empregador 

e funcionários trabalhem conjuntamente na tarefa de prevenir acidentes e 

melhorar a qualidade do ambiente de trabalho.

A Cipa será composta de representantes do empregador e dos empregados, 

de acordo com o dimensionamento previsto na Norma Regulamentadora 

(NR) 5. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão por 

eles designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, 

serão eleitos por meio de eleição direta. O mandato dos membros eleitos da 

Cipa terá a duração de um ano, permitida uma reeleição. 

O empregador designará, entre seus representantes o presidente da Cipa, e 

os representantes dos empregados escolherão, entre os titulares, o vice-

presidente.

Univaço discute implantação da Cipa
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IV Congresso de Atualidades 
Médicas do Vale do Aço

18 e 19 de agosto
Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas.
Av. Pedro Linhares Gomes - BR-381, 3900 - Industrial, Ipatinga - MG

No mês de junho, foi entregue ao 
aluno Evandro Caetano Monteiro, 
sorteado durante a confraternização 
em comemoração do resultado do 
Enade 2013, uma premiação, uma vez 
que ele não pôde viajar para conhecer 
as instalações da Universidade de 
Coimbra, em Portugal, com os demais 
alunos sorteados.

#VocêsMandaramBem

Premiação e ntregue

alunos
Nosso ciclo - Novos 



Comissão Própria 
de Avaliação

http: damimes.wix.com/damimes

Acesse o site do novo
Diretório Acadêmico

Foi eleito no dia 12 de junho, por meio de eleição direta, o P a r a  c o n h e c e r  m a i s  s o b r e  o  D A ,  a c e s s e :  

novo Diretório Acadêmico (DA) do Instituto Metropolitano http://damimes.wix.com/damimes

de Ensino Superior (Imes), que ganhou o nome de 

Primeira mulher a exercer a Medicina no Brasil. 

Um Diretório Acadêmico é uma entidade que representa Frequentou o curso secundário em Pelotas e demonstrou, 

todos os estudantes de uma escola. E para representar, ele desde cedo, vocação para a Medicina. Mas, apesar de um 

deve manter com os estudantes um canal direto e decreto imperial de 1879 autorizar as mulheres a 

permanente de contato, realizando as discussões, frequentar os cursos das faculdades e obter um título 

debates, palestras e reuniões de forma democrática e acadêmico, os preconceitos da época, que relegavam as 

aberta a todos que quiserem participar. mulheres a uma função doméstica, falavam mais forte.

O DA também deve buscar formas de incentivar a Rita matriculou-se inicialmente na Faculdade de Medicina 

participação daqueles que não participam, trazendo-os do Rio de Janeiro, transferindo-se depois para a Faculdade 

para as suas atividades. de Medicina de Salvador, na Bahia. Determinada a obter o 

título de médica, venceu a hostilidade inicial dos colegas e 

Entre as funções básicas do DA está, principalmente, professores, conquistando aos poucos sua simpatia, até 

garantir o contato dos estudantes do curso com os órgãos receber do corpo docente da tradicional faculdade baiana 

de representação geral. Discutir soluções para os as maiores considerações.

problemas do curso (como falta de professores, mudanças 

curriculares, matérias mal planejadas), garantir que haja Em 1887, tornou-se a primeira mulher brasileira e a 

representação dos estudantes nos órgãos colegiados e segunda latino-americana a obter diploma de médica, 

departamentos, fazer a recepção de calouros, organizar após defender tese sobre a operação cesariana.

confraternizações e fiscalizar a faculdade também são 

importantes funções de um Diretório Acadêmico. Após a formatura, retornou ao Rio Grande do Sul, onde 

casou com Antônio Maria Amaro Freitas, com quem teve 

O  DA, do Imes tem como representantes: uma única filha, Isis.

Janderson Ferreira – Presidente

Andressa Imasaki – Vice-Presidente

Brenda Magnani – Tesoureira

Ana Rita Passos – Secretária 

Rodrigo Bahia – Secretário Adjunto

Natália Simões, Kimilly Vieira e Samuel Ângelo Honorato 

Santana – Comunicação e Relações Públicas

Ana Luiza Toledo e Gabriela Diniz – Estudo, Pesquisa e 

Assistência Estudantil 

Ramon Gonçalves, Paula Reis, Letícia Godinho e Jéssica 

Mariana Barros – Atlética

Rita 

Lobato Velho Lopes, em homenagem a primeira mulher à Rita Lobato Velho Lopes

exercer a Medicina no Brasil. 

Eleito novo Diretório Acadêmico do Imes
e veículo, devendo sempre ser identificado por nome Uma novidade na área de farmacologia: foi publicada a RDC 
comercial ou marca. 58, de 10 de outubro de 2014, que dispõe sobre a 

intercambialidade de medicamentos similares com o 
Qual o significado prático da mudança? Antes da última medicamento de referência. Até então, de acordo com a 
resolução, quando você chegava à farmácia com uma legislação brasileira, apenas os medicamentos genéricos 
prescrição contendo o nome do princípio ativo do eram intercambiáveis com o de referência.
medicamento, que é utilizado para denominar o genérico 

(exemplo: o antialérgico fexofenadina), o farmacêutico só Antes de entendermos o significado prático da mudança, 
poderia vender o genérico (com a tarja contendo a letra G na precisamos saber o que significa medicamento genérico, 
embalagem) ou o medicamento de referência, no caso, o medicamento similar e medicamento de referência:
Allegra®.

Medicamento genérico: é aquele que contém o mesmo 
Com a nova lei, com uma receita contendo fexofenadina, o princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica, é 
farmacêutico poderá lhe fornecer o medicamento genérico administrado pela mesma via e com a mesma posologia 
(contendo a tarja com a letra G), o medicamento de e indicação terapêutica do medicamento de referência, 
referência (Allegra®) ou o medicamento similar (exemplo: apresentando eficácia e segurança equivalentes às do 
Rafex® ou Fexoliv®), desde que este último tenha passado por medicamento de referência, podendo, com este, ser 
testes em laboratórios credenciados pela Agência Nacional intercambiável.
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Medicamento de referência: é um produto inovador, 
Duas observações importantes: (1) os medicamentos que registrado no órgão federal responsável pela vigilância 
podem ser vendidos sem prescrição não se enquadram sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, 
nesses casos, e (2) apenas os medicamentos similares que segurança e qualidade foram comprovadas 
passaram por testes realizados pela Anvisa são cientificamente junto ao órgão federal competente por 
intercambiáveis e, obrigatoriamente, devem receber os ocasião do registro. 
seguintes dizeres em suas embalagens: “MEDICAMENTO 

SIMILAR EQUIVALENTE AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA”.Medicamento similar: é aquele que contém o mesmo ou 
A ANVISA comprometeu-se em divulgar periodicamente a os mesmos princípios ativos, apresenta mesma 
lista de medicamentos similares intercambiáveis, e a última concentração,  forma farmacêut ica,  v ia de 
atualização, datada de 1º/6/2015, pode ser encontrada no administração, posologia e indicação terapêutica, e 
seguinte endereço eletrônico:que, antes de ser obrigado a passar por testes, não era 
 intercambiável, podendo diferir somente em 

características relativas ao tamanho e forma do produto, 

prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes 

Apresentações de TCC marcam os meses de maio e junho 
O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser apresentado  Na escolha do tema, o aluno deve levar em conta suas 

pelos alunos nos períodos finais do curso de graduação. preferências, aptidões e limites, a indicação do orientador, 

Entretanto, é importante iniciá-lo com antecedência. Nos o tempo disponível para a pesquisa, o material de consulta 

meses de maio e junho, 49 alunos do curso de Medicina da e dados necessários para a revisão bibliográfica. 

Univaço tiveram a oportunidade de apresentar à banca 

examinadora 14 trabalhos. Outro fator importante é que a publicação de artigos 

científicos em congressos ou revistas especializadas pode 

A elaboração e aprovação do TCC são condições contribuir de forma significativa para o currículo do 

obrigatórias para a obtenção do grau de médico no curso discente, e para isso o professor orientador do TCC, os 

de Medicina da Univaço. O TCC é o momento em que o professores de apoio e o coordenador do TCC darão todo o 

aluno pode aprofundar em um tema por ele escolhido suporte para que todos consigam alcançar a publicação.

juntamente com o orientador.

Prof. Daniel Riani Gotardelo

Professor de Farmacologia Clínica do Imes/Univaço

Medicamentos similares passam a ser intercambiáveis

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa

/Inicio/Medicamentos/Assunto+de+Interesse/Medicamentos+

similares.
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Doação de sangue movimenta alunos e comunidade

 

.

Esta foi a primeira vez que participei de uma campanha 
de doação de sangue. Sempre senti a necessidade de 
colaborar para o evento, e desta vez foi possível 
participar. Sei que a união de todos em prol desta causa 
faz a diferença, pois inúmeros são os casos de pessoas 
que diariamente necessitam de sangue, pelos mais 
variados motivos. É gratificante saber que um ato tão 
simples gera um resultado tão importante, que é o de 
salvar vidas”, disse o analista administrativo Wéberton 
Santos Souza

Doar sangue é um ato simples, tranquilo e seguro que não a partir de 16 anos também podem doar, desde que 

provoca risco ou prejuízo à saúde. Todos os dias acontecem autorizados pelos pais ou responsáveis. O procedimento é 

centenas de acidentes, cirurgias e queimaduras violentas seguro e dura, em média, 60 minutos.

que exigem transfusão de sangue, assim como os portadores 

de hemofilia, leucemia, anemias etc. Uma única doação de No dia da coleta, os candidatos à doação de sangue devem 

sangue pode salvar várias vidas. No dia 16 de maio a Univaço estar alimentados, ter dormido bem na noite anterior 

promoveu, em parceria com a Fundação Hemominas, mais (mínimo seis horas), não ter ingerido bebida alcoólica 12 

uma edição da campanha de doação de sangue e convidou a horas antes e, se forem tabagistas, não fumar até duas horas 

todos para praticarem esse gesto de solidariedade. antes. É necessário apresentar documento oficial com foto 

no dia da coleta.

A coleta foi feita na sede da Instituição, localizada na Rua João 

Patrício de Araújo, nº 179, no bairro Veneza I, em 

Ipatinga/MG. Para isso, foi planejada e montada uma 

completa estrutura de atendimento adequado aos 

candidatos à doação. 

Condições para doar sangue

 Além de boa saúde, os voluntários precisam ter idade entre 

18 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e não ter sofrido 

hepatite ou doença de Chagas após os 10 anos. Adolescentes 

44 novos médicos para a sociedade

Na noite do dia 26 de junho, no teatro do 

Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga-MG, a 

Univaço graduou a sua XXII turma do curso 

de Medicina, ofertando à comunidade mais 

44 novos médicos.

A XXII turma do curso de Medicina teve 
como paraninfo o professor Dr. Daniel Riani 
Gotardelo e como patronesse a professora 
Drª  Vera Lúcia Venancio Gaspar. 

Foram homenageados os professores: Drª 
Aiala Xavier Felipe da Cruz, Dr. Edson 
Carvalhido Gaspar, Drª Ivana Vilela Teixeira, 
Dr. José Helvécio Kalil de Souza, Dr. Lauro 
Nunes de Oliveira Filho, Drª Mariana de 
Souza Furtado e  Dr. Norberto de Sá Neto. 

A turma ainda homenageou o Dr. Tiago 
Tessaro Saleis e a funcionária administrativa 
Regina Fonseca Ramos. 

Na opinião da formanda Vanessa Yuri 
Nakaoka, a sensação de vitória é muito 
grande. “Seis longos anos se passaram... 
Tantos sonhos, esperanças, objetivos... E no 
coração, a certeza velada de que todo o 
esforço seria justificado, de que cada 
tropeço, inúmeras quedas, decepções, 
angústias e provações esmoreceriam ao 
alcançarmos a linha de chegada. Que toda 
agregação do saber adquirido possa 
amparar-nos no exercício da Medicina, pois 
o conhecimento, tal como o amor, é singular 
em se expandir à medida que o repartimos”, 
disse.

Com mais essa turma, a Faculdade de 
Medicina soma o total de 808 médicos 
formados. 

da CPA
 Envie críticas, sugestões e solicitações para: cpa@famevaco.br

Você, aluno da Univaço, preencha até o dia
 27 de julho o questionário de Autoavaliação.

”
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