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A data 4 de dezembro de 2015 foi inesquecível para 49 novos médicos que completam a XXIII Turma do curso de 
Medicina da Univaço. A solenidade de colação de grau aconteceu às 20h, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga-MG.
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A certificação, concedida pela ABMES, comprova que a 

instituição se preocupa com o bem-estar social e com o 

desenvolvimento sustentável da população da região na 

qual está inserida.

O selo foi conferido pela Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e certifica que 

a instituição participou da Campanha da Responsabilidade 

Social do Ensino Superior Particular.

O evento abordou temas importantes no dia a dia dos 

médicos pediatras e generalistas. Houve espaço para 

apresentação de trabalhos científicos, incluindo pôsteres e 

apresentações orais.

I Encontro das Ligas de
 Pediatria de Minas Gerais
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Mais 49 novos médicos graduados 

Instituição Socialmente Responsável

4

Entretenimento

Anatomia do coração
Preencha cada espaço com o nome da parte do coração indicada.

Você conhece o CEPE?
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE é órgão colegiado de natureza consultiva, normativa, deliberativa e recursal 
em matéria de ensino, pesquisa e extensão.
 
O CEPE reúne-se periodicamente para deliberar sobre assuntos de natureza acadêmica e decidir sobre questões envolvendo 
recursos interpostos pelos setores acadêmicos.

O órgão é presidido pela diretoria acadêmica e integrado pelas coordenações, por representantes dos docentes, pela 
representação discente e pela representação técnico-administrativa.

Aproveitem o carnaval com 

alegria e responsabilidade.

Divirtam-se!!!



Diretor Acadêmico - Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari Diagramação - Marcos Castro
Jornalista Responsável - Bráulio Piovezana
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Estamos no início de um Novo Ano, com 
todo um renovar de expectativas, desejos 
e sonhos a realizar. Trata-se de um 
período de reflexões, de estabelecer 
metas e renovar energias para um novo 
começo. 

Mesmo diante de cenários adversos, 
relacionados à conjuntura política, 
econômica e social por que passa o Brasil, 
haveremos de manter a fé, o otimismo, a 
esperança e a coragem para enfrentar e 
superar os desafios que o viver nos 
impõe. Noutros tempos, situações 
semelhantes já foram vivenciadas pelas 
gerações; obtiveram êxito aqueles que 
inovaram, foram determinados e fizeram 
acontecer com as oportunidades 
empreendidas.

A força do trabalho, o estudo, a 
determinação e a disciplina para 
alcançarmos nossas metas são fatores 
es s en c ia i s  p a ra  o  s u c es s o  e  a  
prosperidade.

Lembremos, pois, o que nos deixou o 
escritor universal João Guimarães Rosa: 
“o real não está na saída nem na chegada: 
ele se dispõe para a gente é no meio da 
travessia”.

Neste momento de constantes mudanças 
e transformações na sociedade, compete 
ao Instituto Metropolitano de Ensino 
Superior o compromisso de construir, a 
cada dia, uma Escola melhor, otimizando 
a qualidade do ensino e atualizando os 
processos educacionais dentro das novas 
diretrizes do MEC para o curso médico, 
pautado sempre nos princípios da 
legalidade, da ciência, da ética e do 
humanismo.

Para os novos alunos que iniciam o curso 
médico, nossos votos de boas-vindas, de 
muito entusiasmo e energia, para 
começarem uma brilhante caminhada 
em direção à nobre profissão que 
escolheram.

Por fim, reiteramos a todos os nossos 
alunos, professores, colaboradores 
técnicos e administrativos e aos parceiros 
os nossos votos de muita saúde, paz e 
realizações para 2016. 

Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretor Acadêmico

No dia 21 de novembro de 2015, foi realizado no Salão 

Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG, em Belo 

Horizonte-MG, o I Encontro das Ligas de Pediatria de 

Minas Gerais, sob organização das ligas acadêmicas de 

pediatria do Instituto Metropolitano de Ensino Superior – 

Imes, Faculdade de Minas – Faminas e Centro 

Universitário de Caratinga – Unec, com o com apoio da 

Sociedade Mineira de Pediatria. 

O evento abordou temas importantes no dia a dia dos 

médicos pediatras e generalistas. Houve espaço para 

apresentação de trabalhos científicos, incluindo pôsteres 

e apresentações orais.

Ligas Acadêmicas
“A repercussão do evento foi maior do que imaginávamos.

Nós, enquanto acadêmicos de medicina, pudemos 
As Ligas Acadêmicas são grupos de alunos que, orientados 

desfrutar de um momento de interação e compartilhar 
por professores, se organizam para o aprofundamento 

mais do ensino médico. O evento foi todo organizado por 
didático em determinado tema. Adotam atividades 

acadêmicos, e isso releva a importância em buscar mais 
extracurriculares e possuem função primordial de 

conhecimento. Ficamos muito felizes e motivados com a 
extensão universitária, incorporando atividades de 

resposta que o evento proporcionou, e sabemos que 
prevenção e promoção da saúde. Dentre as atividades, 

plantamos uma semente, já que o evento tornou- se oficial 
destacam-se a realização de aulas teóricas, cursos, 

e que deve ocorrer todos os anos”, comemora a acadêmica 
simpósios, projetos de pesquisa e atividades junto a 

Keren Hapuck Hibner Tavares, da 9ª fase do curso de 
serviços médicos ou a comunidades.

Medicina da Univaço. 

Mariane Barbosa Finotti

A tragédia na cidade de Mariana atingiu uma série de outros municípios, 

inclusive Governador Valadares-MG. Foi decretado estado de calamidade 

pública no município, que ficou sem abastecimento de água por semanas. A 

captação de água é feita exclusivamente do Rio Doce, que foi gravemente 

afetado pela lama e materiais tóxicos advindos da tragédia. 

Creches, escolas, faculdades e hospitais funcionaram com muita 

dificuldade. Para amenizar a situação, a Univaço, em Ipatinga-MG, entrou 

em campanha e se tornou ponto de doação de água.

Foram arrecadados pela Univaço 3.065 litros de água mineral. A água foi 

direcionada para a Igreja Presbiteriana, na rua Síria, 425, no bairro Cariru, 

em Ipatinga, e de lá foi levada para Governador Valadares.  

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) retomou no dia 19 de 

novembro o abastecimento de água na cidade. 

icina -

Solidariedade em pauta
Univaço realiza campanha de doação de água para Governador Valadares

Liga de Pediatria da Univaço participa 
de evento em Belo Horizonte 

3.065 litros
de água doados

Liga de Pediatria da Univaço com a
coordenadora de Ensino Letícia Guimarães

Carvalho de Souza Lima, ao centro.

SAIBA COMO IMPEDIR O ROUBO DE CELULAR
O IMEI é o código de identificação do celular. Com ele, em caso de perda 
ou roubo, ligue para a operadora e bloqueie o aparelho.

Tenha o IMEI anotado em local de fácil acesso caso não consiga 
identificar o código embaixo da bateria, basta ligar para:

 *#06#
Evite usar o celular em locais com grande movimentações de pessoas

Nunca deixe o aparelho sobre a mesa em bares e restaurantes

Não leve o celular para a balada

Em caso de assalto, entre em contato via 190

Novo ano, um 
novo começo



O selo foi conferido pela Associação Brasileira de entretenimento, cantaram e levaram alguns donativos 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e certifica que a arrecadados numa campanha realizada pela Faculdade.

instituição participou da Campanha da Responsabilidade 

Social do Ensino Superior Particular Adesão

A cada ano, cresce o número de instituições que realizam ações Em 2015, mais de 700 Instituições de Ensino Superior (IES) 

de responsabilidade social e promovem atividades voluntárias aderiram ao evento. Entre os dias 14 e 19 de setembro, foram 

celebrando o Dia da Responsabilidade Social do Ensino registradas mais de 6 mil atividades em diversas áreas, como 

Superior Particular - iniciativa desenvolvida pela Associação educação, saúde, cultura e meio ambiente.

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). A A iniciativa, criada em 2005 como Dia da Responsabilidade 

Univaço aderiu à campanha, e mais uma vez conseguiu a Social, tem o propósito de estabelecer uma ponte entre o setor 

renovação do selo de Instituição Socialmente Responsável. acadêmico e a sociedade por meio de ações voluntárias 

realizadas pelas IES nas áreas de educação, saúde, cultura e 

A certificação, concedida pela ABMES, comprova que a meio ambiente, entre outras, direcionadas para sociedade. 

instituição se preocupa com o bem-estar social e com o Participam da ação tanto as instituições particulares – 

desenvolvimento sustentável da população da região na qual associadas ou não à entidade – como as públicas e também 

está inserida. aquelas vinculadas ao Sistema “S”. Cada instituição cadastrada 

na campanha tem autonomia para definir a programação de 

O local escolhido para as atividades sociais deste ano foi a Casa atividades, bem como o local de realização do evento.

da Esperança, localizada no bairro Vila Formosa, em Ipatinga-

MG. A entidade, mantida pelo Núcleo Assistencial Eclético 

Maria da Cruz (Naemc), é responsável por abrigar e assistir 

pessoas dependentes, na condição de abandonadas e/ou 

social e economicamente carentes, de diversas faixas etárias.

Durante o ano, a Casa recebeu visitas de parte da comunidade 

acadêmica em vários momentos, de acordo com as demandas 

dos programas desenvolvidos pela Univaço. 

Na semana dedicada à responsabilidade social participaram 

diretamente das atividades 55 membros da comunidade 

acadêmica da instituição. Na ocasião, os participantes 

conversaram com os internos, realizaram atividades de 

Univaço renova selo de Instituição 
Socialmente Responsável

Adesão ao Fies, primeiro semestre de 2016
Pela Portaria MEC Nº 13, de 11 de dezembro de 2015, a obtenção do  financiamento será pela
 livre concorrência  com a nota alcançada no Enem a partir da edição de 2010. No Imes, serão

 oferecidas duas vagas para 2016/1; se preenchidas por estudantes que não sejam  
alunos do Imes, estas vagas serão deduzidas no próximo vestibular.

Univaço recebe bispo para visita pastoral
No dia 3 de dezembro de 2015, a Univaço recebeu a visita do bispo Dom Marco Aurélio Gubioti no auditório Dr. José Torres 

Alves. O bispo levou aos alunos e funcionários da instituição uma linda mensagem de paz e sabedoria.



A data 4 de dezembro de 2015 foi inesquecível 

para 49 novos médicos que completam a XXIII 

Turma do curso de Medicina da Univaço. A 

solenidade de Colação de Grau aconteceu às 

20h, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga-

MG.

A solenidade de Colação de Grau é um 

momento festivo da instituição de ensino, 

quando participam dirigentes, professores e 

alunos que durante algum tempo conviveram 

academicamente. É um momento em que se 

vê concretizado o resultado do esforço de anos 

de estudo. 

“A caminhada de anos em busca da graduação 

em nenhum momento se fez solitária. Ao 

contrário, permitiu a criação de fortes laços, 

amizades sólidas. Nesse momento, nos 

alegramos e recebemos a recompensa do 

objetivo alcançado. Que os próximos passos 

tenham a mesma força e motivação daqueles 

dados há seis anos, e que os encantos da 

medicina continuem a nos envolver 

diariamente”, disseram as formandas Bárbara 

Andrade Lima e Natália Silva Fernandes.

Univaço gradua sua XXIII Turma de Medicina  

da

Comissão Própria de Avaliação

Você, aluno da Univaço, preencha os questionários aplicados
periodicamente e envie críticas, sugestões e

 solicitações para: cpa@famevaco.br. 

Univaço inicia sua 35ª Turma de Medicina
No dia 1º de fevereiro, a Univaço dará início à sua 35ª Além de receber informações sobre o currículo pleno do 

Turma do curso de Medicina. Para este novo ciclo, a curso de Medicina, os novos alunos têm a oportunidade 

instituição preparou uma semana recheada de atividades de conhecer as instalações da instituição e diversas partes 

para os ingressantes. A programação faz parte do do município que serão cenários de aprendizagem 

Programa de Recepção e Integração de Ingressos (Print). acadêmica, como hospitais, unidades de saúde e 

instituições filantrópicas.

A Univaço realiza o Print há 14 anos. O objetivo é 

ambientar o aluno na instituição e no município, visto que Ainda como atividade integradora, os novos alunos 

eles vêm de diversas cidades e estados. Nesta nova turma, participam das atividades do Trote Cidadão. Este 

57% são de outras regiões do estado e do país. O intuito programa é desenvolvido em conjunto com os alunos 

principal do Programa é acolher e preparar o calouro para veteranos, mas principalmente com os alunos da segunda 

a nova etapa de vida acadêmica. fase do curso, e tem o propósito de promover ações 

solidárias voltadas à comunidade e/ou entidades sociais 

do município e região. O Programa conta com a participação dos alunos 

veteranos, além da direção, coordenações, docentes e 

corpo técnico-administrativo da instituição. O objetivo é promover a solidariedade, a cidadania e 

causar interação na comunidade acadêmica. 

 

A Univaço deseja que todos
 tenhamos um semestre produtivo.
 Que consigamos alcançar nossos

 objetivos e nos tornar cada vez melhores.
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