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UNIVAÇO PROMOVE O IX ENCONTRO
DAS LIGAS ACADÊMICAS

O já tradicional encontro das Ligas 
Acadêmicas da Univaço foi realizado 
dia 23 de outubro, na própria sede 
da Instituição. O evento foi direcio-

Com intuito de proporcionar às crianças momentos 
agradáveis e descontraídos, além de melhorar as 
habilidades interpessoais dos alunos participantes, o 
projeto Roda do Riso realizou, em novembro, mais 
uma ação, desta vez na Legião da Boa Vontade – LBV, 
no bairro Veneza  I, em Ipatinga/MG.

RODA DO RISO
Durante o mês de setembro, a Professora Márcia 
Badaró, responsável pela disciplina Psicologia da 
Saúde, desenvolveu com os alunos um projeto sobre 
a prevenção ao autoextermínio. Foram trabalhados os 
aspectos teóricos e emocionais envolvidos na temáti-
ca do suicídio.

SETEMBRO AMARELO

nado aos acadêmicos de todos os perío-
dos do curso de Medicina, que, para 
participar, fizeram inscrição nas ativida-
des de seus interesses. Nesta nona 

edição foram ofertados diversos 
minicursos e palestras, numa grande 
promoção das Ligas Acadêmicas. 
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AMBULATÓRIO DA
UNIVAÇO REALIZA 
AÇÃO CONTRA O 
CÂNCER DE MAMARESPONSABILIDADE SOCIAL – esta foi a mensagem 

predominante nas atividades desenvolvidas pela 
UNIVAÇO, e na UNIVAÇO, nos últimos meses. Os 
registros desta edição do Informativo Acadêmico 
mostram o corpo discente, corpo docente e pessoal 
técnico-administrativo participando e desenvolvendo 
ações relativas ao Setembro AMARELO, Outubro ROSA, 
RODA DO RISO e DIA DO SERVIDOR, homenagem da 
UNIVAÇO e diversas instituições da cidade aos 
servidores municipais de Ipatinga.

Mas, afinal, o que é RESPONSABILIDADE SOCIAL? Os 
conceitos disponíveis na literatura associam 
responsabilidade social ao cumprimento dos deveres e 
obrigações dos indivíduos e empresas para com a 
sociedade em geral. Numa visão mais ampla, 
responsabilidade social passa, necessariamente, pelo 
tripé: a) geração de riquezas, com responsabilidade e 
sustentabilidade; b) respeito às leis, aos valores éticos, 
aos aspectos estéticos e à cultura de um povo; e, c) o 
assistencialismo. Portanto, é incoerente considerar 
como socialmente responsável uma empresa que 
desenvolve ações assistenciais, mas sonega impostos 
ou não respeita a cultura ou os valores de uma 
sociedade. Superado isso, sim, ações assistenciais fazem 
parte da responsabilidade social e são essas ações que 
mais ganham adesão e visibilidade no país.

Considerando a plenitude do conceito apresentado, 
sobretudo seu primeiro pilar, destaco que o 
conhecimento é a base da geração de riqueza com 
responsabilidade e sustentabilidade. Nesse sentido, o IX 
Encontro das Ligas Acadêmicas também é uma ação de 
responsabilidade social. O evento das Ligas não só 
tratou de conhecimento, mas de uma significativa 
AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO na área da saúde.

Os destaques acima nos remetem ao sentimento de 
dever que está sendo cumprido pela nossa Instituição 
por meio das ações desenvolvidas. Além disso, indicam 
o desempenho cada vez mais sólido da função social 
da UNIVAÇO, seja no âmbito da produção de 
conhecimento, do respeito às leis e aos valores éticos e 
estéticos ou, ainda, pelas ações assistenciais. Desta 
forma, deixo nosso agradecimento e reconhecimento a 
toda a comunidade acadêmica e aos nossos parceiros, 
pela construção de uma grande instituição educacional 
e cumprimento de sua função social.

Univaço Notícias

Para reafirmar o compromisso na luta contra o câncer de 
mama, a Univaço realizou no dia 31 de outubro, no Ambulatório 
da Instituição, uma ação de conscientização sobre a prevenção 
da doença.

Durante todo o dia foram realizados, sob supervisão da Profes-
sora Louise Braga Mercante, exames preventivos e agendamen-
tos de mamografia. O evento beneficiou 36 mulheres, que 
tiveram a oportunidade de realizar gratuitamente o exame, 
sendo que, destas, 32 receberam o agendamento para a mamo-
grafia.

Na ocasião, foram distribuídas rosas para as mulheres que 
visitavam a tenda instalada no local e panfletos informativos 
sobre o câncer de mama. O objetivo foi dar maior visibilidade à 
luta contra a doença e fortalecer a importância do diagnóstico 
precoce. 

O prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, juntamente a secretá-
ria de Saúde, sra. Érica Dias, e seus assessores estiveram presen-
tes no local e puderam acompanhar a movimentação.

O movimento Outubro Rosa nasceu na década de 1990 para 
estimular a participação da população no controle do câncer de 
mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – INCA, a 
incidência do número de mulheres com a doença cresce 
progressivamente após os 35 anos, e especialmente a partir dos 
50.

A popularidade do movimento Outubro Rosa alcançou o 
mundo, motivando e unindo diversos povos na luta contra o 
câncer de mama. Como adesão à campanha, a Univaço 
também adequou a iluminação interna e externa na cor alusiva 
ao mês.

EDITORIAL
JÚLIO CÉSAR ALVIM
DIRETOR ACADÊMICO

Expediente:
Diretora-Geral - Gesilda de Sales Bicalho Silva
Diretor Acadêmico - Prof. Júlio César Alvim
Coordenação do Curso de Medicina - Profª Letícia Guimarães Carvalho 
                                                                     de Souza Lima
Coordenação de Ensino - Profª Flávia Albuquerque Magalhães
Textos:  Mauro Ruback e Joyce Marinho
Projeto Gráfico: Mauro Ruback
Diagramação: Marcos Castro

Durante o dia foram realizados exames 
preventivos e agendamentos de mamografia. 
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O Auditório Dr. José Torres Alves foi 
palco da 7ª Roda de Conversa entre 
alunos veteranos e ingressantes no 
curso de Medicina da Univaço. Nesta 
edição, a Coordenação de Apoio Psico-
pedagógico convidou a psicóloga 
Joceni Alcina Gonçalves Lopes, que 
mediou, de forma brilhante e assertiva, 
o bate-papo entre os acadêmicos. 

O encontro entre veteranos e calouros 
tem como objetivo o relato de experi-
ências vivenciadas, alternativas e 
atitudes para enfrentarem os impactos 
do início de um curso de graduação, 
bem como fortalecer os vínculos entre 
os alunos ingressantes e os que já vivem 
essa realidade.

A psicopedagoga Niura Sueli de Almei-
da Martins explica a importância da 
participação dos alunos veteranos no 
projeto. “A participação dos alunos 
veteranos foi o ponto alto da atividade 
em pauta, uma vez que enriqueceu os 

trabalhos e contribuiu para a realização 
do objetivo esperado. Os relatos sociali-
zados evidenciaram que é possível ser 
estudante de Medicina e ser feliz, 
buscando o autoconhecimento, organi-
zando o tempo, mantendo sua rede de 
amigos, cuidando da própria saúde, 
realizando atividade física regular, 
encontrar seu próprio método de 
estudo, entre outras estratégias possíveis 
e fortalecedoras de um bom início de 
curso, para estruturar os semestres 
vindouros.”

O Projeto Integração teve início no 
segundo semestre de 2015, contemplan-
do a atividade Roda de Conversa entre 
acadêmicos veteranos e ingressantes do 
curso de Medicina. O projeto é promovi-
do pelo Núcleo de Apoio Psicopedagó-
gico e conta com o apoio do Programa 
Aluno Ativo PROATIV, integrado pelas 
professoras Glória Dias Soares Vitorino e 
Juliana Franco de Castro.

RODA DE CONVERSA ENTRE 
VETERANOS E INGRESSANTES

A participação 
dos alunos 

veteranos foi o 
ponto alto da 
atividade em 

pauta, uma vez 
que enriqueceu 

os trabalhos e 
contribuiu para 
a realização do 

objetivo 
esperado.

O projeto é promovido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
e conta com o apoio do Programa Aluno Ativo PROATIV



A equipe do Ambulatório Univaço, a 
convite da Secretaria Municipal de 
Saúde de Ipatinga, fez parte das come-
morações do Dia do Servidor Público, 
que é comemorado em 28 de outubro. 
A data se refere ao dia em que foram 
decretadas as leis que regem os direitos 
de funcionários que prestam serviços 
públicos.

 Durante uma semana, no prédio da  
Prefeitura, em Ipatinga, dezenas de 
servidores participaram de atividades 
relacionadas à saúde e a cuidados 
pessoais e de apresentações artísticas.

 A Univaço se fez presente no 4º andar 
do prédio, onde foram oferecidos testes 
de glicemia e realizou-se aferição da 
pressão arterial. Gizelle Ferreira, que 
trabalha na Assessoria de Comunicação 
da Prefeitura Municipal de Ipatinga, 
reservou 5 minutos do seu dia de traba-
lho para receber atendimento e saiu 
muito satisfeita. “É sempre necessário 
estar em dia com a saúde, e ter oportu-
nidade de desfrutar dessas iniciativas 
que geram benefício para nós não tem 

preço”, afirmou. Renata Alexandra 
Machado, gerente do Ambulatório 
Univaço, fala sobre a importância dos 

UNIVAÇO MARCA PRESENÇA
 NAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

DO SERVIDOR NA PMI

Univaço Notícias

A nossa participação nesse 
evento foi muito importante. 

Aferir a pressão arterial e fazer 
teste glicêmico das pessoas 
serviu para alertá-las sobre 

eventuais problemas de pressão 
alta e diabetes. 

Renata Alexandra Machado, 
gerente do Ambulatório Univaço

serviços prestados: “A nossa participação 
nesse evento foi muito importante. Aferir 
a pressão arterial e fazer teste glicêmico 

das pessoas serviu para alertá-las sobre 
eventuais problemas de pressão alta e 
diabetes. Em alguns casos em que os 
resultados se mostraram elevados, 
fizemos o agendamento da consulta 
aqui em nosso Ambulatório, para que 
recebam o atendimento médico e as 
orientações sobre hábitos de vida”. 

Foram realizados ao todo 100 procedi-
mentos, e oito consultas foram agenda-
das para acompanhamento com os 
profissionais do Ambulatório Univaço.

 O Ambulatório conta com recursos 
humanos, físicos e materiais para aulas 
práticas de várias disciplinas. Todos os 
procedimentos realizados são de peque-
na complexidade, sendo estes voltados 
para as áreas de Clínica Médica, Pedia-
tria, Urologia, Ginecologia e Obstetrícia, 
Psiquiatria e Cirurgia Ambulatorial. A 
procura por atendimento acontece de 
forma espontânea pela comunidade. 
Vale lembrar que o Ambulatório trabalha 
com consultas agendadas, e não como 
atendimento de urgência.

Foram realizados ao todo 100 procedimentos, e oito 
consultas foram agendadas para acompanhamento com os 
profissionais do Ambulatório Univaço.
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O já tradicional encontro das Ligas 
Acadêmicas Univaço foi realizado dia 23 
de outubro, na própria sede da Institui-
ção. O evento foi direcionado aos 
acadêmicos de todos os períodos do 
curso de Medicina, que, para participar, 
fizeram inscrição nas atividades de seus 
interesses. Nesta nona edição foram 
ofertados diversos minicursos e pales-
tras, numa grande promoção das Ligas 
Acadêmicas. 

A abertura do evento aconteceu no 
Auditório Dr. José Torres Alves, com o 
Diretor Acadêmico do Imes Professor 
Júlio César Alvim, o Coordenador do 
Núcleo de Assessoria em Educação 
Permanente em Saúde – NAEPS,  

Professor Fabiano Moreira da Silva, e a 
Presidente do Conselho de Ligas Acadê-
micas do Imes – CONLIG, aluna Elisa 
Benetti de Paiva Maciel. A primeira pales-
tra do dia teve como tema “A Língua 
Inglesa na Residência Médica”, que foi 
ministrada por Felipe Schwenk, Coach de 
idiomas. O evento trouxe palestras e 
oficinas das seguintes Ligas Acadêmicas: 
Liga Acadêmica de Trauma, Liga Acadê-
mica de Puericultura Médica, Liga 
Acadêmica de Cirurgia Geral, Liga 
Acadêmica de Cardiologia, Liga Acadê-
mica de Anestesiologia, Liga Acadêmica 
de Anatomia Clínica, Liga Acadêmica de 
Psiquiatria, Liga Acadêmica de Neurolo-
gia e Neurociências, Liga Acadêmica de 

MINICURSOS E PALESTRAS MOVIMENTAM
 A IX EDIÇÃO DO ENCONTRO DAS LIGAS

Aprendizado Baseado em Casos 
Clínicos, Liga Acadêmica de Medicina 
Laboratorial, Liga Acadêmica de 
Medicina Geral de Família e Comuni-
dade, Liga Acadêmica de Dermatolo-
gia, Liga Acadêmica de Nefrologia, 
Liga Acadêmica de Inglês Médico, 
Liga Acadêmica de Microbiologia 
Médica e Semiologia; Liga Acadêmi-
ca de Gastroenterologia e Hepatolo-
gia, Liga de Oncologia Clínica e 
Radioterapia, Liga Acadêmica de 
Saúde Sexual, Liga Acadêmica de 
Doenças Infectoparasitárias, Liga 
Acadêmica de Pediatria e Neonatolo-
gia, Liga Acadêmica de Semiologia e 
Liga Acadêmica de Urologia.

O IX Encontro das Ligas Acadêmicas contou com a efetiva participação de docentes, 
acadêmicos e funcionários administrativos, e nesta edição as atividades 

envolveram 22 Ligas Acadêmicas da Instituição, além de convidados externos.

Nesta nona edição foram ofertados diversos minicursos
e palestras, numa grande promoção das Ligas Acadêmicas. 
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As práticas tradicionais e os métodos 
de aprendizagem na educação já não 
fornecem aos alunos todas as habilida-
des e competências de que necessitam. 

O modelo industrial de educação 
baseado na transferência de conheci-
mento de um para muitos, mensagens 
unidirecionais, performances individu-
ais e memorização de fatos deu lugar a 
conhecimento em rede, trabalho em 
equipe, iniciativa e busca de soluções 
criativas para problemas complexos. 
Além disso, o papel da tecnologia 
tornou-se central em todas as áreas da 
sociedade. Educadores do Século 21 é 
uma coleção de programas e qualifica-
ções projetadas para ajudar a preparar 
educadores para trabalhar na moderna 
economia do conhecimento. 

Este novo ambiente requer uma nova 
pedagogia e novos papéis para o profes-
sor: desde o distribuidor de informações 
até o facilitador ou coach - tanto 
presencial quanto virtualmente. Neste 
ambiente, não é de admirar que os 
professores se sintam sobrecarregados.  

O desenvolvimento do professor 
frequentemente se concentra em como 
usar a nova tecnologia, em vez das 
razões pedagógicas para adoção e uso. 
Os programas Educadores do Século 
XXI foram criados para atender a essas 
necessidades. É uma abordagem única, 
inovadora e testada para a construção 
de competências pedagógicas, onde 
em que o foco está na aquisição de 
habilidades no século XXI. Isso está 
integrado em todos os aspectos do 
treinamento: ambientes de aprendiza-
gem, métodos de ensino e aprendiza-
gem, colaboração e networking, bem 
como avaliação. Esses programas ofere-
cem ferramentas concretas para apoiar 
o crescimento profissional dos profes-
sores no mundo em rápida mudança e 
orientam sua jornada para se tornarem 
educadores do século XXI. Os progra-
mas são divididos em módulos on-line 
totalmente facilitados que usam autên-
tico e-learning e pesquisa progressiva 
como sua estrutura pedagógica, e 
envolvem os participantes usando uma 
variedade de ferramentas de mídia 

on-line e social. O tema primordial de 
todos os programas é o desenvolvimen-
to de educadores reflexivos e um exame 
da identidade e das crenças profissionais 
dos educadores sobre a aprendizagem.

A coordenadora do curso de Medicina 
da Univaço, Letícia Guimarães Carvalho 
de Souza Lima, fez parte desse projeto.

Como é liderar uma equipe e de que 
forma você lida com os desafios dessa 
função?

Acredito que um líder é mais do que 
alguém tecnicamente muito bem prepa-
rado ou ter um bom perfil de relaciona-
mento; um líder precisa também estimu-

COORDENADORA DO CURSO DE MEDICINA CONSEGUE
CERTIFICAÇÃO NO 21ST CENTURY EDUCATORS, NA FINLÂNDIA 

Univaço Notícias Univaço Notícias

lar o trabalho em equipe e mobilizá-la 
para os objetivos comuns. Compartilhar 
aprendizado e resultado, inspirar, agregar, 
ser exemplo e agir sempre eticamente.

Como foi participar de um programa 
de cooperação entre Brasil e Finlân-
dia?

Minha ida para a Finlândia foi uma 
grande oportunidade profissional e pesso-
al. A NRE e nosso líder Dr. Nicolau Esteves, 
com o objetivo de crescimento da quali-
dade acadêmica de todos os cursos das 
instituições do grupo, selecionaram duas 
profissionais para participar do primeiro 
grupo de professores que, por meio da 

STHEM BRASIL, fariam o  curso. Eu, como 
representante do curso de Medicina, e a 
professora Maria Thereza, pró-reitora do 
Uniptan, fomos selecionadas para o curso.

Conhecer um dos países com a melhor 
educação do mundo e aprender como 
fazer com eles foi incrível. A qualidade do 
processo, sempre associada ao bem-estar, 
responsabilidade, autocrítica e aprendiza-
do autônomo e contínuo, está sempre 
presente.

Tive a oportunidade de conhecer currí-
culos de Medicina de duas universidades 
da Finlândia e iniciar nossa parceria de 
intercâmbio, assinando a carta de inten-
ção com representantes finlandeses.

O curso 21ST CENTURY EDUCATORS 
FROM FINLAND, ACTIVE LEARNING 
METHODS IN THEORY AND IN PRACTI-
CE PROGRAMME IN FINLAND teve início 
em maio de 2018, parte em plataforma 
virtual, parte presencial na Finlândia, 
sendo finalizado em novembro de 2018. 
Fomos certificadas pela TAMPERE 
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE 
(TAMK) em novembro de 2018.

Os meios de comunicação atuais 
ajudam ou atrapalham os professores 
na interação e aprendizado com os 
alunos?

Atualmente e futuramente não temos 

como pensar em educar sem utilizar 
meios digitais e ambientes virtuais. A 
evolução da educação, inclusive com 
possibilidade de realizar parte dos cursos 
a distância, já demonstra bem as tendên-
cias. A educação 4.0 já está sendo implan-
tada no ensino básico em muitas escolas. 
Isso é evolução. Precisa é ser bem explo-
rada, orientada e utilizada a favor do 
aprendizado.

De que forma o programa ajudou a 
desenvolver competências pedagógi-
cas em que o foco está na aquisição de 
habilidades no séc. XXI?

Há alguns anos, como coordenadora de 
ensino e posteriormente coordenando o 
curso de Medicina da Univaço, eu venho 
estudando bastante as competências 
necessárias para o egresso da Medicina. 
Temos referências bem sólidas, mas a 
grande questão é como fazer. Durante os 
estudos na Finlândia pude aprender um 
pouco disso. Como selecionar competên-
cias e metodologias que poderiam ser 
aplicadas no curso de Medicina e como 
aplicá-las.

Qual projeto você desenvolveu?
Meu projeto é sobre avaliação. Acredito 

que estamos evoluindo muito nas práticas 
metodológicas de aprendizado, mas 
evoluímos menos em avaliação. Projetei 
avanços que estão sendo compartilhados 
com os coordenadores de outras unida-
des e sendo discutidos por nosso NDE. A 
estação de feedback do OSCE em 2018/2 
foi um avanço em nosso processo. 
Estamos caminhando!

Quais foram as etapas para constru-
ção do projeto?

Começamos aprendendo sobre como é 
a educação na Finlândia. Lá tivemos a 
oportunidade de ter aulas, discutir e 
aplicar diversas metodologias. Fomos 
agrupados por ideias pessoais e comparti-
lhamos, então, com nossos subgrupos, 
um projeto inicial. Durante quatro meses 
trabalhamos na evolução e consolidação 
de nossas ideias. No  meu caso, como 
única representante da Medicina, precisei 
fazer parte individualmente, considerando 

algumas  características particulares do 
curso.

O que mais chamou sua atenção 
nesses meses?

A certeza de que precisamos evoluir e 
melhorar. O mundo está mudando, as 
pessoas estão mudando, e a forma de 
aprender também. Precisamos nos 
atualizar. Além disso, organizar com 
cuidado todos os  processos de mudan-
ça, sempre pensando na qualidade e 
aprimoramentos.

Como esse aprendizado pode ser 
aplicado na Univaço?

Já começamos! Novo currículo dese-
nhado por competências, novas meto-
dologias, treinamento docente para 
avaliação, inclusão de inovações na 
avaliação. Claro que precisamos cami-

nhar com cuidado, sempre atentos hà 
qualidade do processo: planejar, fazer, 
medir e corrigir, continuamente.

Quais são os planos e perspectivas 
para 2019?

Seguiremos com a implantação do 
novo currículo, agregando benefícios 
para o currículo anterior em andamen-
to, revendo e corrigindo alguns proces-
sos, trabalhando sempre como uma 
grande equipe. 

Acredito que as benfeitorias na estru-
tura física, proporcionadas pela NRE, 
nos ajudarão ainda mais a planejar 
novas metodologias e uma educação 
mais prazerosa e com qualidade.

Tenho muitas perspectivas boas 
também em relação aos recredencia-
mentos do curso pelo MEC e Enade, 
todos previstos para este ano.

Coordenadora do curso de Medicina da Univaço, 
Letícia Guimarães Carvalho de Souza Lima
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gem, métodos de ensino e aprendiza-
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cem ferramentas concretas para apoiar 
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orientam sua jornada para se tornarem 
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mas são divididos em módulos on-line 
totalmente facilitados que usam autên-
tico e-learning e pesquisa progressiva 
como sua estrutura pedagógica, e 
envolvem os participantes usando uma 
variedade de ferramentas de mídia 

on-line e social. O tema primordial de 
todos os programas é o desenvolvimen-
to de educadores reflexivos e um exame 
da identidade e das crenças profissionais 
dos educadores sobre a aprendizagem.

A coordenadora do curso de Medicina 
da Univaço, Letícia Guimarães Carvalho 
de Souza Lima, fez parte desse projeto.

Como é liderar uma equipe e de que 
forma você lida com os desafios dessa 
função?

Acredito que um líder é mais do que 
alguém tecnicamente muito bem prepa-
rado ou ter um bom perfil de relaciona-
mento; um líder precisa também estimu-

lar o trabalho em equipe e mobilizá-la 
para os objetivos comuns. Compartilhar 
aprendizado e resultado, inspirar, agregar, 
ser exemplo e agir sempre eticamente.

Como foi participar de um programa 
de cooperação entre Brasil e Finlân-
dia?

Minha ida para a Finlândia foi uma 
grande oportunidade profissional e pesso-
al. A NRE e nosso líder Dr. Nicolau Esteves, 
com o objetivo de crescimento da quali-
dade acadêmica de todos os cursos das 
instituições do grupo, selecionaram duas 
profissionais para participar do primeiro 
grupo de professores que, por meio da 

STHEM BRASIL, fariam o  curso. Eu, como 
representante do curso de Medicina, e a 
professora Maria Thereza, pró-reitora do 
Uniptan, fomos selecionadas para o curso.

Conhecer um dos países com a melhor 
educação do mundo e aprender como 
fazer com eles foi incrível. A qualidade do 
processo, sempre associada ao bem-estar, 
responsabilidade, autocrítica e aprendiza-
do autônomo e contínuo, está sempre 
presente.

Tive a oportunidade de conhecer currí-
culos de Medicina de duas universidades 
da Finlândia e iniciar nossa parceria de 
intercâmbio, assinando a carta de inten-
ção com representantes finlandeses.

O curso 21ST CENTURY EDUCATORS 
FROM FINLAND, ACTIVE LEARNING 
METHODS IN THEORY AND IN PRACTI-
CE PROGRAMME IN FINLAND teve início 
em maio de 2018, parte em plataforma 
virtual, parte presencial na Finlândia, 
sendo finalizado em novembro de 2018. 
Fomos certificadas pela TAMPERE 
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE 
(TAMK) em novembro de 2018.

Os meios de comunicação atuais 
ajudam ou atrapalham os professores 
na interação e aprendizado com os 
alunos?

Atualmente e futuramente não temos 

como pensar em educar sem utilizar 
meios digitais e ambientes virtuais. A 
evolução da educação, inclusive com 
possibilidade de realizar parte dos cursos 
a distância, já demonstra bem as tendên-
cias. A educação 4.0 já está sendo implan-
tada no ensino básico em muitas escolas. 
Isso é evolução. Precisa é ser bem explo-
rada, orientada e utilizada a favor do 
aprendizado.

De que forma o programa ajudou a 
desenvolver competências pedagógi-
cas em que o foco está na aquisição de 
habilidades no séc. XXI?

Há alguns anos, como coordenadora de 
ensino e posteriormente coordenando o 
curso de Medicina da Univaço, eu venho 
estudando bastante as competências 
necessárias para o egresso da Medicina. 
Temos referências bem sólidas, mas a 
grande questão é como fazer. Durante os 
estudos na Finlândia pude aprender um 
pouco disso. Como selecionar competên-
cias e metodologias que poderiam ser 
aplicadas no curso de Medicina e como 
aplicá-las.

Qual projeto você desenvolveu?
Meu projeto é sobre avaliação. Acredito 

que estamos evoluindo muito nas práticas 
metodológicas de aprendizado, mas 
evoluímos menos em avaliação. Projetei 
avanços que estão sendo compartilhados 
com os coordenadores de outras unida-
des e sendo discutidos por nosso NDE. A 
estação de feedback do OSCE em 2018/2 
foi um avanço em nosso processo. 
Estamos caminhando!

Quais foram as etapas para constru-
ção do projeto?

Começamos aprendendo sobre como é 
a educação na Finlândia. Lá tivemos a 
oportunidade de ter aulas, discutir e 
aplicar diversas metodologias. Fomos 
agrupados por ideias pessoais e comparti-
lhamos, então, com nossos subgrupos, 
um projeto inicial. Durante quatro meses 
trabalhamos na evolução e consolidação 
de nossas ideias. No  meu caso, como 
única representante da Medicina, precisei 
fazer parte individualmente, considerando 

algumas  características particulares do 
curso.

O que mais chamou sua atenção 
nesses meses?

A certeza de que precisamos evoluir e 
melhorar. O mundo está mudando, as 
pessoas estão mudando, e a forma de 
aprender também. Precisamos nos 
atualizar. Além disso, organizar com 
cuidado todos os  processos de mudan-
ça, sempre pensando na qualidade e 
aprimoramentos.

Como esse aprendizado pode ser 
aplicado na Univaço?

Já começamos! Novo currículo dese-
nhado por competências, novas meto-
dologias, treinamento docente para 
avaliação, inclusão de inovações na 
avaliação. Claro que precisamos cami-
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nhar com cuidado, sempre atentos hà 
qualidade do processo: planejar, fazer, 
medir e corrigir, continuamente.

Quais são os planos e perspectivas 
para 2019?

Seguiremos com a implantação do 
novo currículo, agregando benefícios 
para o currículo anterior em andamen-
to, revendo e corrigindo alguns proces-
sos, trabalhando sempre como uma 
grande equipe. 

Acredito que as benfeitorias na estru-
tura física, proporcionadas pela NRE, 
nos ajudarão ainda mais a planejar 
novas metodologias e uma educação 
mais prazerosa e com qualidade.

Tenho muitas perspectivas boas 
também em relação aos recredencia-
mentos do curso pelo MEC e Enade, 
todos previstos para este ano.

O IMES GRADUA SUA XXIX 
TURMA DO CURSO DE MEDICINA

Na noite do dia 30 de novembro de 
2018, às 20 horas, no Teatro do Centro 
Cultural Usiminas, em Ipatinga, o 
Instituto Metropolitano de Ensino Supe-
rior - Imes graduou a sua XXIX Turma do 
curso de Medicina, ofertando à comuni-
dade mais 38 novos médicos para o 
mercado de trabalho. Momento mais 
que especial, a Colação de Grau possibi-
lita ao estudante poder compartilhar a 
alegria e expressar o reconhecimento 
àqueles que, de alguma forma, contri-
buíram para essa vitória.

Os formandos do curso de Medicina 
tiveram como paraninfa a Drª. Alexan-
dra Mara Ferreira de Souza Mansur e 

como patrono o Dr. Leonardo Ennes 
Carrilho. 

Foram homenageados os professores: 
Drª. Ivana Vilela Kalil, Dr. Jailson Tótola, 
Dr. João Bosco Dupin, Dr. José Helvécio 
Kalil de Souza, Dr. Lauro Nunes de 
Oliveira Filho, Drª. Mariana de Souza 
Furtado e o Dr. Norberto de Sá Neto.

Regina Fonseca Ramos, funcionária 
administrativa, também foi uma das 
homenageadas da noite e se sentiu 
honrada em fazer parte da trajetória da 
XXIX Turma de Medicina do Imes. “Ser 
homenageada pela turma é uma honra 
para mim enquanto funcionária, pois se 
reconhece o esforço e carinho dedica-

dos na profissão que exerço. Fico muito 
lisonjeada em participar dos seis anos 
de formação dos discentes e marcar 
presença em um dos momentos mais 
importantes, que é a Colação de Grau, 
evento que mexe com as emoções de 
todos, pois ali se relembram todas as 
alegrias, risadas e lágrimas que rolaram 
até chegar hà realização do grande 
sonho que é ser médico(a).”

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. O 
Imes soma o  1.136 médicos formados.

A qualidade do 
processo, sempre 

associada ao bem-estar, 
responsabilidade, 

autocrítica e 
aprendizado autônomo 

e contínuo, está 
sempre presente.
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PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
É TEMA DE PROJETO DURANTE 

O MÊS DE SETEMBRO

Durante o mês de setembro, a Professo-
ra Márcia Badaró, responsável pela 
disciplina Psicologia da Saúde, desenvol-
veu com os alunos um projeto sobre a 
prevenção ao autoextermínio. Foram 
trabalhados os aspectos teóricos e emo-
cionais envolvidos na temática do suicí-
dio, desvendando mitos e verdades sobre 
o tema. 

Diversas ações foram desenvolvidas no 
decorrer do mês; os acadêmicos confec-
cionaram cartazes com mensagens 
positivas e foi construída uma rede de 
apoio e motivação. 

Para complementar as atividades 

realizadas durante o mês, no dia 27 de 
setembro os integrantes do projeto 
convidaram toda a comunidade acadê-
mica para compartilhar experiências e 
apresentar os resultados desse trabalho.

 O evento começou com uma apresen-
tação do Coral Infantojuvenil Aperam, 
com a maestrina Josiane Drumond 
Araújo. Logo após, os acadêmicos envol-
vidos no projeto relataram suas experi-
ências vivenciadas durante todo o perío-
do. A aluna Vitória Vieira de Sá conta 
como foi sua experiência no projeto: “Foi 
muito gratificante poder sentir que você 
pode ajudar o próximo, mesmo que não 

sejamos graduados ainda. A experiência 
nos tornou mais humanos e, cada vez 
mais, atentos para os sinais que as pesso-
as nos concedem e que não devem em 
momento algum passar despercebidos”.

Para encerrar o evento, o público 
contou com a palestra Acolhimento em 
Saúde Mental - A aposta na construção 
de uma saída, ministrada pela convidada 
psicóloga Fabiane Cristina de Souza.

A disciplina Psicologia da Saúde é uma 
matéria optativa para os alunos de Medi-
cina da Univaço; nela eles desenvolvem 
projetos no sentido de sensibilizá-los 
para as questões emocionais.

O evento começou com uma apresentação do Coral Infanto Juvenil Aperam, com a maestrina Josiane Drumond Araújo. 
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65 CRIANÇAS SÃO “APADRINHADAS”
POR COLABORADORES DA UNIVAÇO
Em clima natalino, a Univaço comemo-

rou uma tarde de festividades junto ao 
Centro de Convivência Maria Maria, em 
Ipatinga. Na ocasião, alunos e funcioná-
rios puderam “apadrinhar” uma ou mais 
crianças pegando cartinhas e atendendo 
aos pedidos. O Papai Noel Univaço 
realizou a entrega dos presentes para as 
crianças com muita brincadeira e 
alegria. 

A instituição Maria Maria atende na 
sede do bairro Bethânia, situada na Rua 
Turim, Escadaria 15, atualmente em 
horário integral, as 122 crianças com 
idades até 5 anos, e outras 126 entre 6 e 
16 anos em meio período, pelo projeto 
socioeducativo.

Para ajudar a instituição, basta entrar 
em contato pelo telefone (31) 3824-3185 
e marcar uma visita com o responsável.

 
CORRIDA DO CRUZEIRO É SUCESSO,

E UNIVAÇO MARCA PRESENÇA

A primeira corrida do Cruzeiro em 
Ipatinga contou com a parceria da 
Univaço para esse importante evento. No 
dia 16 de dezembro de 2018, às 8h30, no 
Parque Ipanema, estiveram presentes 
mais de 1.500 atletas de diversas cidades 

Também foram distribuidos sucos e cachorro-quente, 
além dos presentes arrecadados para a criançada

para participar da corrida. Os profissio-
nais e amadores correram por 6 km até 
concluír o percurso. 

A taça original do Hexa e os mascotes 
Raposão e Raposinha também marcaram 
presença naquele dia. 

No local, uma tenda da Univaço foi 
montada, onde foi possível realizar 
inscrição para os processos seletivos de 
Medicina e Direito, o novo curso da 
Instituição, autorizado pelo Ministério 
da Educação com nota máxima.

Atletas de todo o Brasil prestigiaram e fizeram o evento, 
que também contou com circuito kids, um sucesso
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RODA DO RISO LEVA AMOR E 
SOLIDARIEDADE ÀS CRIANÇAS DA LBV

Ter o sorriso de volta, o abraço, 
o carinho e o olhar daqueles 

que estamos ajudando; 
estamos ganhando em humani-
dade e em crescimento pessoal.

Milena Rodriguez Vallejos Vieira, 
aluna da 5ª fase do curso de 

Medicina

Com o intuito de proporcionar às 
crianças momentos agradáveis e 
descontraídos, além de melhorar as 
habilidades interpessoais dos alunos 
participantes, o projeto Roda do Riso 
realizou em novembro mais uma ação, 
desta vez na Legião da Boa Vontade – 
LBV, no bairro Veneza  I, em 
Ipatinga/MG. 

Os integrantes do projeto 
promoveram um dia de atividades 
educativas em clima de descontração 
para os alunos da LBV. No dia 9 de 
novembro, 76 crianças de 6 a 14 anos 
de idade tiveram a oportunidade de 
participar de oficinas educativas e 
recreativas, além de receber dicas para 
uma alimentação saudável.

 As atividades foram realizadas em 
diversos circuitos, os quais as crianças 
teriam que percorrer para realizar todas 
as atividades. 

A primeira etapa foi a lavagem das 
mãos; os acadêmicos de Medicina 
ensinaram como lavá-las de forma 
eficiente e explicaram a importância 
desta higienização. 

Na segunda parte as crianças 
puderam montar o seu próprio 
espetinho de frutas, escolhendo entre 
as diversas opções apresentadas, numa 
estimulação à alimentação saudável. 

A estação seguinte foi a oficina de 
pintura facial, na qual as crianças 
escolhiam seus desenhos preferidos. 

No encerramento das atividades foi 
servido suco com pipoca pelo projeto 
Roda do Riso, enquanto as crianças 
brincavam na cama elástica, no 

pula-pula e se divertiam no jogo de 
totó, tudo isso com direito a muita 
música e dança. 

Participaram dessas atividades 76 
crianças, sendo 32 no período matutino 
e 44 no vespertino.

Milena Rodriguez Vallejos Vieira, aluna 
da 5ª fase do curso de Medicina e 

integrante do projeto, fala da 
importância das atividades realizadas. 
“Foi um evento muito prazeroso para 
nós. Ter o sorriso de volta, o abraço, o 
carinho e o olhar daqueles que estamos 
ajudando; estamos ganhando em 
humanidade e em crescimento pessoal.   

Nada pode substituir a sensação de 
fazermos parte de algo maior, algo que 
vai mudar não somente a nossa vida, 
mas a vida de todas aquelas crianças 
que estão ali; crianças que são o nosso 
futuro. E que no futuro estas mesmas 
crianças possam também ajudar outras 
pessoas, pois é no exemplo que 
também educamos, e é na educação 
que se faz um país melhor.” 

Coordenado pela Professora Catarina 
Amorim Baccarini Pires, o Roda do Riso 
conta com a participação de 
acadêmicos de várias fases do curso de 
Medicina. 

O projeto viabiliza a realização de 
diversas atividades educativas no 
ambiente hospitalar e educativo, 
envolvendo música, teatro, desenho, 
contação de histórias, entre outras 
brincadeiras interativas. Todas as visitas 
realizadas são previamente autorizadas 
e agendadas de acordo com o horário 
disponibilizado pelo responsável pela 
instituição visitada.

Na segunda parte as crianças puderam 
montar o seu próprio espetinho de frutas.
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