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Na noite do dia 8 de dezembro, às 20 horas, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga-MG, o Instituto 
Metropolitano de Ensino Superior - Imes graduou a sua XXVII Turma do curso de Medicina, ofertando à 
comunidade mais 41 novos médicos.
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Rua João Patrício Araújo, 179
Veneza I - Ipatinga
CEP: 35164-251

O Imes gradua sua XXVII Turma do curso de Medicina

Natal Solidário

O curso de 
Medicina do Imes 
é nota 4 no MEC.

Nota

4
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Matrícula
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semestre letivo
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para 11ª e 12ª 

Fases

Resultado final
Processo Seletivo

2018-1

Início do semestre letivo 

Nos dias 30 e 31 de janeiro de 2018, das 9h às 17h, a 

Univaço realizará a matrícula dos candidatos 

aprovados em 1ª chamada no Processo Seletivo do 

curso de Medicina, para ingresso no primeiro 

semestre de 2018.

A matrícula desses candidatos será realizada na 

sede da Instituição, na Rua João Patrício Araújo 179, 

Bairro Veneza 1, em Ipatinga/MG.



Diagramação - Marcos Castro
Jornalista Responsável - Bráulio Piovezana
Fotos - Arquivo
Tiragem - 500 exemplares

Ao findar um ano letivo, é natural que façamos uma 
reflexão sobre o ano que passou. Especialmente para o 
curso de Medicina do Instituto Metropolitano de 
Ensino Superior – Imes, em 2017, podemos afirmar 
que tivemos um ano venturoso e repleto de 
realizações.

Além de inúmeras conquistas pedagógicas, 
melhoramos nossa infraestrutura, principalmente 
com a inauguração e operação do Ambulatório próprio 
no Bairro Veneza, próximo às dependências da 
Instituição, e a modernização e ampliação do 
Laboratório de Habilidades Médicas e Simulação 
Realística. 

E por fim, já no mês de dezembro de 2017, recebemos 
a visita dos avaliadores do Ministério da Educação – 
MEC para renovação do reconhecimento do curso de 
Medicina.

Felizmente, após criterioso trabalho dos profissionais 
envolvidos e a consolidação do relatório, fomos muito 
bem avaliados. Citamos, a seguir, o último parágrafo 
do documento oficial: “Em razão do acima exposto e 
considerando ainda os referenciais de qualidade 
dispostos na legislação vigente, nas diretrizes da 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(CONAES) e neste instrumento de avaliação, no 
processo de RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO, o 
curso de Bacharelado em Medicina do INSTITUTO 
METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR –  
IMES/UNIVAÇO atingiu um conceito Muito Bom de 
perfil de qualidade, CONCEITO FINAL = 4 (quatro)”.

Assim sendo, com o nível de gestão, a organização 
didático-pedagógica, o corpo docente e a 
infraestrutura alcançados pelo Imes podemos afirmar 
que temos todas as condições de ofertar um curso 
médico sólido e de qualidade para nossos alunos. 

Na oportunidade, reiteramos nossos cumprimentos 
aos 41 novos médicos da Turma XXVII, graduados em 8 
de dezembro de 2017, e a seus familiares, desejando-
lhes saúde, prosperidade e sucesso profissional.

Aos novos alunos que irão iniciar o curso médico em 
2018, parabenizamos pelo êxito alcançado no 
Processo Seletivo e manifestamos nossas boas-vindas 
à Instituição e votos de muita dedicação, estudo e 
compromisso com uma boa formação para a nobre 
profissão que escolheram. 

A todos, um feliz 2018! 

Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretor Acadêmico

Diretor Acadêmico - Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretora Administrativo-financeira - Gesilda de Sales Bicalho Silva
Coordenação do Curso de Medicina - Profª Letícia Guimarães Carvalho de Souza Lima
Corrdenação de Ensino - Profª Flávia Albuquerque Magalhães

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão extraordinariamente, sempre que convocadas pelo 

responsável pela elaboração, implementação, Coordenador de Curso ou por pelo menos dois terços 

atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do dos seus membros. Para cada reunião é lavrada uma ata, 

Curso; é constituído pelo Coordenador de Curso, seu a qual, depois de lida e aprovada, é assinada pelos 

presidente, e por, no mínimo, oito docentes. membros presentes.

O órgão está voltado para o estudo, debate, formulação, As demandas oriundas das reuniões são, por sua vez, 

implementação e acompanhamento do processo de encaminhadas pelo presidente aos órgãos competentes.

desenvolvimento em educação médica no Imes. Todos os membros possuem titulação em nível de pós-

graduação stricto sensu recomendada pela CAPES/MEC, 

A indicação dos representantes docentes é feita pelo contratados em regime de trabalho que assegure 

Colegiado de Curso para um mandato de um ano, com preferencialmente dedicação plena ao curso e com 

possibilidade de recondução. As reuniões do NDE são experiência docente na Instituição.

realizadas ordinariamente, uma vez por mês, e 

Núcleo Docente EstruturanteMobilização para o 
combate ao Aedes aegypti

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.

Na volta às aulas, desejamos a todos
um semestre de muitas conquistas

 e sucessos acadêmicos.

Sejam bem-vindos!

Instituto Metropolitano de
 Ensino Superior - Imes 

Novos Tempos, Novas Conquistas
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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 movimentação de pessoas

Nunca deixe o aparelho sobre a mesa em bares ou restaurantes

Em caso de assalto, entre em contato via 190

Dica de
Segurança

A chegada do Natal é sempre especial. Essa época do ano A segunda etapa consistiu na entrega dos presentes, no 

sempre reserva grandes emoções e momentos que dia 13/12/17. Na ocasião, as crianças fizeram uma linda 

ficam eternizados em nossa memória. E assim apresentação musical de recepção. E para alegrá-las, 

aconteceu com funcionários e alunos do Imes/Univaço, uma funcionária se fantasiou da personagem Elsa, do 

que se solidarizaram e organizaram uma campanha de filme Frozen, e um dos participantes se vestiu de Papai 

Natal para presentear as crianças do Educandário Noel para fazer a entrega dos presentes.

Família de Nazaré – Efan, de Ipatinga-MG.

“Esta campanha significou um convite para o exercício 

da solidariedade e do altruísmo. Um chamado para a O Educandário, localizado no Bairro Caravelas, 
conscientização de um olhar mais humano para o funciona como creche e orfanato. Atualmente, a 
próximo. Senti-me tocada por um sentimento de instituição acolhe 14 crianças de até 12 anos de ambos 
gratidão, pela oportunidade de participar de um projeto os gêneros, encaminhadas pelo Conselho Tutelar e 
dessa natureza. Estou vivenciando a oportunidade pela Vara da Infância e Juventude, vítimas de maus-
reflexiva de que a 'felicidade está em nossas mãos'. O tratos, violência e abandono. As crianças ficam 
sorriso estampado nos rostinhos daquelas crianças, o acolhidas na instituição até que se faça um estudo 
brilho da esperança pelo presente que receberam, é o psicossocial da família e sua reintegração. A creche do 
meu presente de Natal de 2017”, disse a psicopedagoga Efan atende 72 crianças de até 4 anos.
do Imes, Niura Sueli de Almeida Martins.

A primeira etapa da campanha consistiu em visitar o Efan 

e conhecer as suas instalações. Após a visita, foi 

solicitado que todas as crianças do Educandário 

escrevessem cartinhas com o presente desejado nesse 

último Natal. 

As cartinhas foram recolhidas no Educandário e 

penduradas na árvore de Natal da Univaço, para que 

alunos e funcionários pudessem “apadrinhar” uma ou 

mais crianças. No total, foram escritas 83 cartinhas.

Nos dias 30 e 31 de janeiro de 2018, das 9h às 17h, a A Univaço realiza o PRINT há 17 anos. O Programa conta 

Univaço realizará a matrícula dos candidatos aprovados com a participação dos alunos veteranos, da direção, das 

em 1ª chamada no Processo Seletivo do curso de coordenações, dos docentes e do corpo técnico-

Medicina do Imes/Univaço para ingresso no primeiro administrativo.

semestre de 2018.

A programação permeia a primeira semana de aula e 

A matrícula desses candidatos será realizada na sede da inclui a apresentação da Instituição e do município, a 

Instituição, na Rua João Patrício Araújo 179, Bairro Aula Inaugural e encontros com as diversas 

Veneza 1, em Ipatinga/MG. Os estudantes devem coordenações do curso.

comparecer munidos da documentação exigida no item 

11 do Edital do Processo Seletivo, disponível no site  

www.vestibularparamedicina.com.br.

As aulas dos calouros se iniciam no dia 5 de fevereiro. 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).

Mais informações sobre a matrícula podem ser obtidas 

O objetivo é acolher e recepcionar os novos alunos, pelo telefone (31) 2109-0900 e no Edital disponível no 

prepará-los para o novo ambiente acadêmico, site www.vestibularparamedicina.com.br.

apresentar o currículo pleno do curso e sua 

infraestrutura.

Os novos alunos participam também das atividades do 

Trote Cidadão. Este programa é desenvolvido em 

conjunto com os alunos veteranos e tem o propósito de 

promover ações solidárias à comunidade e/ou 

entidades sociais do município e região. O objetivo é 

promover a solidariedade, a cidadania e causar 

interação na comunidade acadêmica.

Funcionários e alunos do Imes presenteiam 
crianças do Educandário Família de Nazaré no Natal

Aproveitem o carnaval com 
alegria e responsabilidade.

Divirtam-se!!!

Prevenção:

Programação especial para os calouros



A Turma ainda homenageou o funcionário 

administrativo Wandelci Alves Gomes e a saudosa 

colega Andressa Christina Castro Oliveira, que nomeou 

a XXVII Turma .

 “Seis anos! Parece que foi ontem quando vi meu nome 

na lista de aprovados e então pude sentir meu sonho se 

tornando realidade. É preciso acreditar nos sonhos, pois 

eles acabam mudando nosso destino. Sou grata a Deus 

por permitir mais uma conquista e me iluminar em 

horas difíceis. Foi uma longa caminhada, noites mal 

dormidas, estudos intermináveis e muito cansaço, mas 

valeu o esforço”, contou a graduanda Andressa Rocha 

Imasaki. 

Com mais essa Turma, o Imes totaliza 1049 médicos 

graduados. 
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XXVII Turma do curso de Medicina

Momento mais que especial, a Colação de Grau 

possibilita ao estudante poder compartilhar a alegria 

e expressar o reconhecimento àqueles que, de 

alguma forma, contribuíram para essa vitória.

A XXVII Turma do curso de Medicina teve como 

paraninfo o Dr. Daniel Riani Gotardelo e como 

patronesse a Drª Vera Lúcia Venâncio Gaspar. 

Foram homenageados os professores: Dr. Ângelo 
Na noite do dia 8 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Geraldo José Cunha, Drª Mariana de Souza Furtado, Dr. 
do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga-MG, o Leonardo Ennes Carrilho, Dr. Henrique Gomes de 
Instituto Metropolitano de Ensino Superior - Imes Barros, Drª Flávia Albuquerque Magalhães e Dr. 
graduou a sua XXVII Turma do curso de Medicina, Norberto de Sá Neto. 
ofertando à comunidade mais 41 novos médicos.

Descerramento da placa da XXVII Turma do curso de Medicina

Carlos Henrique Amorim Lamana, juramentista da Turma

Turma Andressa Christina Castro Oliveira

Com mais essa Turma, o Imes totaliza 1049 médicos graduados
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