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O Trote Cidadão realizado todos os 
semestres pela Univaço tem como 
objetivo despertar no calouro a 
consciência socioambiental e a 

O projeto é mais um instrumento a serviço da concretização 
da missão institucional.

APADRINHAMENTO ACADÊMICO

participação ativa na sociedade por 
meio de ações voluntárias. Outra ativida-
de integrante do programa Trote 
Cidadão é a tradicional Gincana Solidá-

ria. Nesta edição, os novos alunos 
arrecadaram leite para doação, além da 
realização de visitas mensais a uma 
entidade social. 

INFORMATIVO 
ACADÊMICO

O NAPA é responsável pela promoção de ações que assegurem 
as condições de acessibilidade pedagógica e atitudinal.

VOCÊ JÁ CONHECE O NAPA?
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FALA AÍ, 
DIRETÓRIO 
ACADÊMICO A educação é um ativo insubstituível no desenvolvimento 

humano. Mas, para que faça sentido para a sociedade, o 
ensino de qualidade precisa estar acessível. Nas últimas 
décadas, a tecnologia tornou essa necessidade uma 
solução. 

Hoje, com as plataformas de ensino a distância, alunos, 
professores, coordenadores e toda equipe acadêmica pode 
ensinar, aprender e partilhar conhecimentos com muito 
mais agilidade – e sem perder a profundidade e a 
importância da sala de aula.

Atendendo a demandas cada vez mais urgentes de 
educação no Brasil, a Afya lançou uma nova plataforma de 
ensino a distância. O novo recurso, chamado de Canvas, é 
utilizado por grandes instituições de ensino no mundo, 
como a Universidade Harvard, nos Estados Unidos.

A escolha do grupo Afya por essa plataforma se deu pela 
sua facilidade de utilização e acesso via dispositivos 
móveis. Seguindo de perto as tendências da tecnologia, o 
sistema de gestão de dados do novo EaD é todo feito em 
nuvem. Ou seja: há espaço infindável para o 
compartilhamento de informações e a segurança desses 
dados em rede.

Benefícios da plataforma no ensino a distância
O upgrade tecnológico, feito por uma empresa de 

renome mundial para o grupo Afya, facilita o acesso a 
disciplinas do módulo presencial no ensino a distância. Isso 
significa que, a partir de agora, os alunos passam a ter mais 
um canal de comunicação com professores e colegas ao 
cursá-las, extrapolando os limites da sala de aula física. 

Fato é que a nova plataforma traz inovação, acessibilidade 
e credibilidade ao ensino a distância das instituições que 
fazem parte do nosso grupo. Após a utilização de outros 
modelos de plataforma, ouvimos os feedbacks e 
implementamos melhorias significativas nessa nova 
ferramenta.

Ela traz ao público interno:
- Ambiente disponível 24 horas nos sete dias da semana;
- Painel de controle das disciplinas, com atividades, 

materiais e outras funcionalidades voltadas à gestão do 
professor;

- Calendário de atividades;
- Área de contato intuitiva;
- Possibilidade de enviar e-mail diretamente para o 

coordenador;
- FAQ.
Para atender ao público em todas as suas frentes de 

utilização tecnológica, a nova plataforma EaD também está 
disponível em versão mobile para Google Play e Apple 
Store.
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O Diretório Acadêmico deseja a todos um ótimo semestre e 
se coloca à disposição dos alunos. Nossa gestão se dividiu em 
setores com o objetivo de atender a todas as demandas que 
nos são pertinentes, e da forma mais eficiente possível. Venha 
conhecer o nosso trabalho!

Setor Acadêmico: Para garantir acessibilidade e 
representatividade séria e eficiente junto à Instituição, bem 
como criar um meio de comunicação e ouvidoria para os mais 
variados anseios e sugestões dos alunos, criamos o Setor 
Acadêmico! Também será responsabilidade desse setor zelar 
pela transparência do Diretório. 

Comunicação: Fique atento aos anúncios em nossas redes 
sociais e grupos de conversa, entre outros, pois esse setor irá 
garantir que todas as informações de seu interesse cheguem 
até você!

CEPAE: As atividades desse setor já iniciaram com o pé 
direito! Agradecemos a todos os alunos pela adesão aos 
nossos eventos. Nosso objetivo é promover meios que 
auxiliem os alunos a obterem um currículo competitivo, além 
de esclarecer as principais dúvidas quanto ao PSU e outros 
editais. 

CLEV: Ainda não conhece o funcionamento da CLEV? Não 
conhece os estágios nacionais e internacionais intermediados 
pela DENEM? Esse setor irá deixar você por dentro de tudo e 
auxilià-lo a atingir esse grande objetivo!

Secretaria e Tesouraria: Para que tudo funcione 
eficientemente e de forma organizada, visando sempre a 
acessibilidade e transparência desejada pelo corpo discente, 
esses setores não podiam faltar!

Presidência e Vice-Presidência: Nosso objetivo é garantir 
efetividade e harmonia entre os setores do Diretório 
Acadêmico.

Gostou? Fique ligado!
 @damimes @clevunivaco (Instagram) 
Envie seu contato via inbox para participar do nosso grupo de 

dúvidas da CLEV!

AFYA LANÇA PLATAFORMA
DE ENSINO A DISTÂNCIA

Expediente:
Diretora-Geral - Gesilda de Sales Bicalho Silva 
Coordenação do Curso de Medicina - Profª Letícia Guimarães Carvalho 
                                                                     de Souza Lima
Coordenação de Ensino - Profª Flávia Albuquerque Magalhães
Textos:  Mauro Ruback e Erica Rocha
Projeto Gráfico: Mauro Ruback
Diagramação:  Mauro Ruback
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Envie seu contato via inbox para participar do nosso 

grupo de dúvidas da CLEV!          damimes     clevunivaco
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Acessibilidade atitudinal refere-se à 
percepção do outro sem preconceitos, 
estigmas, estereótipos e discriminações. 
Todos os demais tipos de acessibilidade 
estão relacionados à atitude da pessoa 
que impulsiona a remoção de barreiras. 
Assim, pode-se considerar que a primeira 
acessibilidade a ser promovida no 

VOCÊ JÁ CONHECE O NAPA?

O QUE É ACESSIBILIDADE
ATITUDINAL?

Consoante o princípio de responsabi-
lidade social numa perspectiva de 
educação promotora da cidadania e 
comprometida com valores humanos, 
a Univaço criou o Núcleo de Acessibili-
dade Pedagógica e Atitudinal (NAPA). 
Vinculado à diretoria-geral, tem o 
propósito de conduzir ações de 
acessibilidade pedagógica e atitudinal, 
para garantir condições de acessibilida-
de nos espaços e ambientes acadêmi-
cos, a todos os alunos, professores e 

funcionários. As ações propostas nesse 
contexto visam atender as limitações e 
possibilidades de seus beneficiários, 
desenvolvendo políticas projetadas para 
a eliminação de possíveis barreiras que 
possam impedi-los de circular e de 
usufruir de todas as instalações, assim 
como procedimentos pedagógicos e 
atitudinais.

Nessa perspectiva, o NAPA é 
responsável pela promoção de ações 
que assegurem as condições de 

acessibilidade ao ingresso, 
permanência, participação e 
autonomia das pessoas no âmbito 
da Instituição, independentemente 
de sua condição física, intelectual ou 
emocional, bem como articular 
atividades relativas à inclusão, 
definindo prioridades de ações 
institucionais na aquisição de 
equipamentos, software e material 
didático-pedagógico a ser utilizado 
nas práticas educativas.

Deficiência física Deficiência intelectual

Libras

Autismo

SurdezBaixa visão Deficiência visual

exercício da cidadania plena é a 
acessibilidade atitudinal.

Fonte: INSTITUTO METROPOLITANO DE 
ENSINO SUPERIOR. Programa de 
Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal. 
Ipatinga: Univaço, 2017.

Símbolo universal de 
Acessibilidade da Organização

das Nações Unidas (ONU)

SÍMBOLOS DE ACESSIBILIDADE
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Disciplina: 
Clínica Cirúrgica I

RELAÇÃO DE MONITORES 2019

Rebeca Guimarães Schmidt 
Sofia Andrade de Araújo 

 Carolina Felipe Cotta
Larissa Oliveira Batista de Carvalho

  Esmaylhom Menezes de Souza Oliveira  

Disciplina: 
Fisiologia Médica II

Ana Clara Moreira Noronha Fonseca  
Ana Luiza Scussulim Florindo Alcure Dias

Disciplina: Habilidades e
 Atitudes Médicas I

Disciplina:
 Iniciação Científica

Disciplina: Metodologia
 de Estudo e Pesquisa II

Disciplina: Saúde da
 Criança e do Adolescente I

Disciplina: Sistemas Orgânicos 
Integrados I – Laboratório III

Disciplina: Sistemas Orgânicos 
Integrados II – Laboratório I

Disciplina: Sistemas Orgânicos  Integrados II – Laboratório IV

Disciplina: Técnica 
Cirúrgica e Anestésica

Disciplina: Sistemas Orgânicos 
Integrados II – Laboratório III

Disciplina: Sistemas Orgânicos 
Integrados I – Laboratório IV

Disciplina: Sistemas Orgânicos
 Integrados I – Laboratório I

Disciplina: 
Patologia Geral

Disciplina: Metodologia
 de Estudo e Pesquisa I

Marina Carvalho de Souza Lima  
Mabeli Ribeiro da Mata

Alexsander Paula da Silva  
Elisa Cristina Loures Hermisdor�

Luísa Viana de Almeida

Maria Eduarda Machado Lima
Izabela Anicio Benedicto

Alyne Iara Monteiro de Carvalho

Lilian Rhodes Neves
Débora Emanuelle Gonçalves Leal Santos

Salmo Vasser Paranhos de Oliveira
Ihágara Souza Faria
Lucas Sousa Salgado

Ana Beatriz Campos Gomes - Matheus Sérgio Sebastião

Ludmila Albeny Mota Perdigão
Bárbara Cândida Alves Pereira de Arruda

Guilherme Simeão Casati
Samantha Oliveira Brum

Bruno Aguiar Martins
Maria Clara Matos Morais

Vittor Hugo Andrade Marques
Maria Luiza Prata Borghi

Lucas Barbosa de lima
Joubert Melo Gonçalves

Carlos Vinício Carvalho Filho e Lira

Janaina Pedroni Arpini

Mariana Oliveira Dias
Vitória Vieira de Sá

Disciplina: Habilidades e 
Atitudes Médicas IV

Thalita Martins Lage 
Guilherme Bragança Pereira do Carmo 
Pedro Hernesto Vieira Coêlho Nogueira

Anelise Oliveira Duarte Morais

PRIMEIRO ENCONTRO DO 
GRUPO DE APOIO AO TDAH 
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Com o objetivo de compartilhar 
experiências e conscientizar a popula-
ção sobre o Transtorno do Deficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH), a 
Faculdade de Medicina do Vale do Aço 
realizou o primeiro encontro do Grupo 
de Apoio ao TDAH. O evento abordou 
estratégias de como superar as dificul-
dades e novas formas de cuidados no 
cotidiano de crianças e adolescentes. 
Profissionais da educação, alunos e 
comunidade prestigiaram o encontro. 
Segundo o palestrante e professor da 
Univaço, João Henrique Dupin, TDAH é 
um tema muito importante e que deve 
ser abordado mais vezes com a 
comunidade. “É um assunto muito 

relevante e que está presente no 
cotidiano de várias pessoas e profissio-
nais, por isso a necessidade de falar 
sobre.” 

O TDAH é um transtorno que aparece 
na infância e que na maioria dos casos 
acompanha o indivíduo por toda a vida. 
Sintomas que se manifestam diferentes 
entre meninos e meninas, sendo elas 
mais quietas, ansiosas e esquecidas.

Se você conhece alguém e suspeita, 
pelos sinais apresentados, que ele(a) 
tenha o TDAH, procure um especialista. 
Identificar os sintomas e procurar ajuda 
precoce contribui para uma boa 
qualidade de vida da criança, adolescen-
te ou até mesmo do adulto.
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As atividades do Programa de Recep-
ção e Integração de Ingressantes – 
PRINT deste semestre começaram com 
a acolhida das direções e coordenações 
da Univaço, com o intuito de preparar o 
calouro para a nova etapa de vida 
acadêmica.

No primeiro dia os calouros tiveram a 
oportunidade de participar de uma aula 
inaugural com a Dra. Letícia Guimarães 
Carvalho de Souza Lima, coordenadora 
do curso de Medicina. Após a aula 
aconteceu a solenidade de entrega do 
primeiro jaleco, momento único na vida 
dos ingressantes. Para fechar o evento, 
os calouros confraternizaram com seus 
familiares, em um coquetel no hall do 
auditório. 

O segundo dia foi separado especial-
mente para conhecer a Casa da 
Esperança, mantida pelo Núcleo 
Assistencial Eclético Maria da Cruz 
(Naemc), no bairro Vila Formosa, em 
Ipatinga/MG. 

Nos demais dias os calouros conhece-

ram as instalações internas da Institui-
ção, como laboratórios de aulas práticas, 
salas, auditórios, bibliotecas, cantina e 
setores administrativos. Prática realizada 
para ambientá-los à faculdade e ao 
município, visto que eles vêm de 
diversas cidades e estados do país. Eles 
também participaram de dois importan-
tes projetos da Instituição, o “Trote 
Cidadão” e a “Gincana Solidária”.

O Trote Cidadão levou os calouros da 
Univaço para a praça central do bairro 
Vila Celeste, em Ipatinga, previamente 
orientados pela equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde e professores da 
Instituição, no intuito de fortalecer o 
movimento de intensificação do 
combate ao mosquito.

Para a realização da atividade os 
estudantes foram divididos em equipes, 
juntamente com os agentes de ende-
mias da cidade. A ação serviu para 
alertar os moradores e comerciantes 
sobre os cuidados que se deve tomar 
para prevenir a chikungunya, dengue e 
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zika. As equipes abordaram os popula-
res com panfletos e informações para 
prevenção contra a proliferação do 
mosquito causador das doenças, 
alertando sobre a importância de 
manter uma rotina de vistoria em casa 
e também no trabalho. 

“O Trote Cidadão foi além do que eu 
esperava. A parte em que saímos nas 
ruas para conscientizar sobre a dengue 
nos deu a sensação de estarmos 
ajudando o município, o que acrescen-
tou em nossa personalidade”, contou a 
caloura de Medicina Barbara Poggiali 
Gomes.

Já na outra atividade integrante do 
programa, a tradicional Gincana 
Solidária, os calouros arrecadaram 
3.183 litros de leite e os doaram para a 
Casa da Esperança, em Ipatinga. A 
entidade é responsável por abrigar e 
assistir pessoas dependentes, na 
condição de abandonadas e/ou social 
e economicamente carentes, de 
diversas faixas etárias.  

A cerimônia de entrega dos jalecos é sempre o ponto alto da noite.
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PROJETO ACOLHIMENTO POR PARES:
 APADRINHAMENTO ACADÊMICO

O Projeto Acolhimento por Pares: 
Apadrinhamento Acadêmico é mais 
um instrumento a serviço da concreti-
zação da missão institucional, coadju-
vante do Programa de Recepção e 
Integração de Ingressantes (PRINT), 
desenvolvido pela Coordenação de 
Apoio Psicopedagógico (COAP) e 
Núcleo de Acessibilidade Pedagógica e 
Atitudinal (NAPA). O projeto propõe ao 
aluno ingressante uma adaptação 
saudável por meio de práticas de 
integração proativas no contexto da 
Instituição.

Na segunda edição do acolhimento, 

cada novo aluno teve o apoio de um 
estudante veterano nos processos 
curriculares, para minimizar suas 
dificuldades de  aprendizagem. Rece-
beu, ainda, informações referentes aos 
ambientes acadêmicos, bem como  sua 
funcionalidade, e de pontos estratégicos 
de cultura, lazer e outros, para ajudá-lo 
na adaptação à cidade.

Esse apoio se estende por todo o 
semestre, com orientações e acompa-
nhamento em atividades complemen-
tares, tais como esportivas, culturais, 
religiosas, de entretenimento e outras. 
Na próxima edição os alunos que foram 

apadrinhados neste semestre irão 
apadrinhar os estudantes que 
ingressarem na Instituição no 2° 
semestre. E assim se mantém um 
ciclo de apadrinhamento e se cria 
uma rede de apoio no processo de 
crescimento acadêmico e pessoal 
do aluno.

Essa atividade de apadrinhar ou ser 
apadrinhado é voluntária, na qual o 
único pré-requisito é a disposição de 
colaborar com o outro ou receber 
colaboração, evidenciando o 
respeito às diferenças e peculiarida-
des inerentes ao ser humano. 

Constitui-se em um instrumento coadjuvante do PRINT desenvolvido pela COAP e NAPA, e tem como objetivo acolher o aluno ingressante, 
contribuindo com sua adaptação saudável e equidade no atendimento às necessidades de integração ao novo ambiente acadêmico.
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MESA-REDONDA SOBRE
 ACESSIBILIDADE ATITUDINAL

Acessibilidade atitudi-
nal é um tema muito 

amplo, que vai além de 
limitações físicas e 

motoras, e todos nós 
podemos praticá-la. Ela 

trata da convivência 
interpessoal e o quanto 

respeitamos o nosso 
próximo.  
Melissa Ulhoa, 

Coordenadora da Liga Acadêmica, 

Com o propósito de promover 
reflexões sobre a importância do outro, 
sem preconceito, no ambiente acadê-
mico, o Núcleo de Acessibilidade 
Pedagógica e Atitudinal (NAPA) e a Liga 
Acadêmica de Neurociências e Neuro-
logia da Univaço promoveram uma 
mesa-redonda sobre acessibilidade 
atitudinal.

O evento discutiu a atitude pessoal de 
cada indivíduo na luta contra precon-
ceitos, estigmas, estereótipos e discrimi-
nações e contou com a participação de 
alunos, profissionais da educação, 
comunidade e o coral de surdos da 
Igreja Presbiteriana Aliança, de Ipatinga.

Segundo a coordenadora do NAPA, 
Niura Sueli de Almeida Martins, evento 
como esse é muito importante para 
informar e sensibilizar a comunidade 
para a retirada de barreiras que impe-

dem a efetiva inclusão de todo cidadão. 
“Desenvolver uma educação cada vez 
mais inclusiva é fundamental para 
potencializar a capacidade de cada 
indivíduo em seu processo de forma-
ção. É importante as pessoas se 
conscientizarem de seus atos e da sua 
influência na vida dos outros.”

Já a coordenadora da Liga Acadêmica, 
Melissa Ulhoa, destacou a relevância do 
tema na sociedade.“ Acessibilidade 
atitudinal é um tema muito amplo, que 
vai além de limitações físicas e moto-
ras, e todos nós podemos praticá-la. Ela 
trata da convivência interpessoal e o 
quanto respeitamos o nosso próximo. 
Na educação é essencial ter sensibilida-
de para integrar, observar e extrair o 
melhor de cada acadêmico. Reforçar 
esse conceito dentro da faculdade e ir 
além é o nosso objetivo.”

Univaço Notícias

Da esquerda para direita: o psiquiatra Fabrício Vinícius de Souza, 
a neuropsicóloga Luciana Freitas da Silva, o psicólogo Tiago Barros 
Haussmann e a intermediadora Melissa Ulhoa. 
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UNIVAÇO RENOVA SELO 
DE  INSTITUIÇÃO 

SOCIALMENTE RESPONSÁVEL
A responsabilidade social nas institui-

ções é o compromisso de que suas 
ações afetem de forma benéfica a 
sociedade. Os grandes diferenciais das 
instituições socialmente responsáveis 
são as posturas éticas e o respeito com 
a comunidade.  Desta forma, a cada 
ano cresce o número de instituições 
que promovem atividades voluntárias 
para celebrar o Dia da Responsabilida-
de Social do Ensino Superior Particular 
- iniciativa desenvolvida pela Associa-
ção Brasileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (ABMES). A Univaço 
participou da 14ª campanha e, mais 
uma vez, conseguiu a renovação do 
selo de Instituição Socialmente 
Responsável.

O projeto que viabilizou a participa-
ção da faculdade foi: “Aspectos infor-
mativos com foco nas crianças com 
necessidades especiais da APAE em 
Ipatinga-MG”. Orientado pela professo-
ra Jaqueline Melo Soares, o projeto visa 
atender a demanda de informações na 
área da saúde, voltada para os cuidado-
res, funcionários e alunos da APAE. São 
abordados assuntos que promovam a 
melhoria da qualidade de vida dos 
deficientes e seus familiares: alimenta-
ção saudável, higiene pessoal, doenças 
de relevância epidemiológica, preven-
ção, entre outros. 

No ano anterior as atividades do 
projeto de extensão foram baseadas na 
importância do estímulo ao desenvol-
vimento neuropsicomotor e no uso da 
recreação para o aprendizado. A 
recreação, do latim recreare, “recreio, 
divertimento”, ou no sentido de “recriar, 
dar novo vigor”, é uma perspectiva de 
educação inovadora, que possibilita a 
criação e também o divertimento, o ato 
de reproduzir a partir de experiências 
vividas. Por meio de brincadeiras, teatro 
e outras abordagens lúdicas é possível 
obter a atenção e participação ativa 
dos envolvidos, e os assuntos são 

naturalmente assimilados – aprender 
brincando.

Discutir tais temas de forma integrada, 
simples e didática permitiu que os 
participantes do projeto realizassem 
exercício constante de formação, na 
diversificação do conhecimento e no 
desenvolvimento de habilidades que se 
perpetuem na prática médica futura, 
propiciando a formação de um egresso 
mais consciente no que diz respeito à 
diversidade humana.

Em devolutiva registrou-se melhora na 
abordagem de alunos e pais da APAE, 
sobretudo no que se refere a algumas 
políticas públicas de promoção da 

saúde, tendo como alvo um 
público mais esclarecido, que 
proporciona cuidado diferenciado e 
promove a qualidade de vida do 
aluno da APAE, melhorando assim a 
inclusão social deste.

Criada pela ABMES em 2005 
como Dia da Responsabilidade 
Social, a iniciativa tem o objetivo de 
estabelecer uma ponte entre o 
setor acadêmico e a sociedade, por 
meio de ações voluntárias realiza-
das pelas IES nas áreas de educa-
ção, saúde, cultura e meio ambien-
te, entre outras, direcionadas à 
sociedade. 


