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UNIVAÇO COMPLETA 23 ANOS

Em março, a Univaço comemorou 
o seu 23° aniversário com uma 
sólida base científica, postura ética 
e uma forte visão humanística e de 

Foram doados Equipamentos de Proteção Individual para 
os profissionais da saúde nas cidades de Ipatinga, Coronel 
Fabriciano e Santana do Paraíso. 

UNIVAÇO DOA EPIs PARA MUNICÍPIOS

comprometimento com a cidadania. 
Essa jovem Instituição, em pouco 
mais de duas décadas, tornou-se 
referência no ensino da Medicina no 

leste de Minas Gerais e já formou mais 
de 1.200 médicos, profissionais que 
atuam na região, no estado e país. 

INFORMATIVO 
ACADÊMICO

Esse importante programa auxilia na recepção, acolhida 
e fornecimento de informações aos alunos que ingressam .

UMA NOVA TURMA PARTICIPA DO PRINT
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E DE REPENTE, TUDO MUDOU!

Atualmente, habilidades e competências para o uso 
de recursos tecnológicos se fazem necessárias, sendo 
introduzidas como um processo evolutivo na área da 
educação.
As tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

têm sido cada vez mais utilizadas, viabilizando formas 
alternativas de aprendizagem e contribuindo 
significativamente com a educação continuada ou 
permanente. As transformações advindas das 
tecnologias educacionais demandam novas 
metodologias de ensino, criando um novo papel para 
o professor e o aluno, ressignificando o conceito de 
ensino.
A pandemia da Covid-19 certamente nos obrigou a 

uma evolução mais rápida, desafio enorme para o 
tradicional ensino presencial das escolas de Medicina. 
O “novo normal” certamente deixará mudanças 
profundas no processo de ensino e aprendizagem. A 
necessidade do isolamento social, a interrupção 
abrupta das atividades presenciais, os riscos de 
contaminação nos diversos campos de estágio, nos 
obrigaram a uma adaptação rápida a um outro 
formato de aulas. O REAR (Regime Especial de 
Aprendizagem Remota) se fez necessário 
repentinamente. Professores tiveram que se 
reinventar com aulas a distância, necessitando criar 
materiais digitais atrativos e interativos. Alunos 
tiveram que se adaptar ao ambiente on-line de aulas, 
necessitando desenvolver motivação, engajamento e 
cooperação. As atividades práticas que integram o 
conhecimento aplicado ao “saber fazer” e ao “saber 
ser” sofreram prejuízos.
Certamente teremos que nos reinventar, revisar o 

Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, criar 
estratégias e práticas pedagógicas inovadoras, 
trabalhar em colaboração, treinar professores, dar 
melhor suporte aos alunos.
A educação médica torna-se um assunto para 

discussão emergente, com o desafio de adaptação e 
transformação para o cenário atual e futuro.

Sabendo que a tecnologia complementa, mas não 
substitui o contato físico com professores e colegas, o 
ambiente dos laboratórios, salas e a interação social, 
convidamos nossos alunos para manifestarem suas 
experiências diante desse cenário.
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Bárbara Gonçalves Flor - 9° período

Lucas Campos Lopes - 7ª período 

Sofremos grandes mudanças no
nosso dia a dia, e na faculdade

não foi diferente. Vi muita
dedicação e esforço em alguns

professores para nos ofertar um ensino
de qualidade, mesmo que de forma

remota. Desta forma, decidi ter disciplina e
adotei medidas de estudo para continuar 

com meu ritmo. Acredito que isso seja uma 
fase e que logo estaremos estudando como antes!

Bom, as aulas em ambiente virtual
têm sido desafiadoras, é um

período que está exigindo
extrema resiliência por parte de todos. A
Instituição conseguiu elaborar em tempo
excepcional um plano de ação para as
aulas por meio do REAR. Pessoalmente, o
desafio maior consiste em manter o ritmo de 

estudo, pois no modo remoto estamos mais 
sujeitos a distrações, o que dificulta o processo de 
aprender.

Naiara Fernandes Pimentel - 1° período

Não me senti totalmente prejudicada com as
aulas do REAR nas matérias que são teóricas.
Claro que não é o ideal, mas dá para ver que

cada professor está dando o seu melhor. Nosso
aprendizado fica um pouco prejudicado, pois ainda não
temos as aulas práticas, que são essenciais para o nosso

método ativo.

Ester Viana Carvalho - 9° período

A faculdade está fazendo o
que pode, nesse quesito. Nós

temos que nos programar, mas é
complicado frente a esse cenário de

incertezas. Não consigo me sentir
motivada.

FALA AÍ, ALUNO:
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MAIS UMA TURMA DA UNIVAÇO 
PARTICIPA DAS ATIVIDADES DO PRINT
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O período chuvoso do início do ano 
(2020) impediu os calouros da turma 
XLIII de participarem da caminhada de 
conscientização do Trote Cidadão, sobre 
a importância de combater o mosquito 
Aedes aegypti, em um bairro de Ipatin-
ga-MG. Mas não os impediu de partici-
par das outras atividades que integram o 
Programa de Recepção e Integração de 
Ingressantes (PRINT).

Esse importante programa auxilia na  
recepção, acolhida e fornecimento de 
informações aos alunos que ingressam 
na Instituição, por meio de seus projetos 
como a Aula Inaugural, Apadrinhamento 
por Pares, Trote Cidadão e Gincana 
Solidária do Trote.

Visita à Casa da Esperança
Depois da primeira semana de aula, 

que contou com a apresentação da 
faculdade aos ingressantes, por meio de 

uma visita guiada e com a Aula Inaugu-
ral junto aos coordenadores do curso, 
do Diretor-Geral Vinícius Lana Ferreira e 
familiares, os calouros foram conhecer a 
Casa da Esperança – entidade de 
Ipatinga que abriga e assiste pessoas 
dependentes, na condição de abando-
nadas e/ou social e economicamente 
carentes, de diversas faixas etárias.

Nessa visita os acadêmicos puderam 
interagir com os internos da entidade e 
entender a importância do trabalho 
dessa instituição na comunidade. Além 
disso, por meio da Gincana Solidária 
arrecadaram mais de 4 mil litros de leite 
para a entidade, que já foram entregues 
à Casa.

Apadrinhamento por Pares
O projeto propõe ao aluno ingressante 

uma adaptação saudável por meio de 
práticas de integração proativa no 

contexto da Instituição. Cada calouro 
pode contar com o apoio de um 
estudante veterano para axiliá-lo nos 
processos curriculares e minimizar as 
dificuldades de aprendizagem. Também 
proporciona aos novos alunos recebe-
rem informações referentes aos 
ambientes acadêmicos, bem como sua 
funcionalidade, e de pontos estratégicos 
de cultura, lazer e outros, para ajudá-los 
na adaptação à cidade.

Esse apoio se estende por todo o 
semestre, com orientações, e cria uma 
rede de apoio no processo de cresci-
mento 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 peculiaridades inerentes ao 
ser humano.

Aula Inaugural, visita à Casa da Esperança e o Apadrinhamento por Pares são 
algumas das atividades do PRINT realizadas pelos ingressantes.
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CONHECENDO UMA LIGA ACADÊMICA:
SIMULAÇÕES REALÍSTICAS

Na Univaço, alunos de todos os 
períodos podem participar de pelo 
menos 26 Ligas Acadêmicas para 
aperfeiçoarem suas técnicas com ainda 
mais efetividade. Na Liga de Simula-
ções Realísticas os integrantes têm 
acesso a uma metodologia de aprendi-
zado inovadora, apoiada por tecnolo-
gias de baixa, média e alta complexida-
de que, por meio de casos clínicos, 
permitem a experiência prática em 
ambiente seguro, seguida de reflexão 
guiada, gerando um impacto tanto 
acadêmico como em habilidades e 
atitudes relacionadas à prática do 
profissional médico.  

Esse método de treinamento avança-
do também é aplicado nos maiores 
hospitais do país, e na Univaço permite 
aos alunos, tanto nas aulas práticas 
como nas atividades da Liga, aprende-
rem manobras de suporte básico e 
avançado de vida, essenciais em 
pacientes acometidos por uma parada 
cardiorrespiratória, por exemplo. Além 
de treinarem suas habilidades para, 

quando o atendimento for em um 
paciente real, o médico já saiba como 
proceder, o que pode ou não fazer em 
uma situação de emergência
e sob pressão. 

As atividades da Liga são desenvolvi-
das no Centro de Habilidades e 
Simulações Realísticas da faculdade, 
que é preparado com diferentes 
cenários relacionados à rotina hospita-
lar e tem como objetivo capacitar os 
acadêmicos por meio de treinamentos 
com manequins e atores para a prática 
de exercícios em ambientes semelhan-
tes aos de emergência/urgência
de hospitais.  

O diferencial, segundo o professor 
coordenador da Liga, Ângelo Geraldo 
José Cunha, é a preparação dos alunos 
para um atendimento com mais 
segurança aos pacientes, associando 
conhecimentos teóricos, práticos e 
aspectos comportamentais. “As 
atividades da Liga acontecem em um 
espaço multifuncional que pode ser 
adaptado conforme a necessidade de 

treinamento dos integrantes e 
permite erros e repetições até 
acertarem todos os processos”, 
afirma Ângelo. 

Para a integrante Thalita Lage, do 8° 
período, as atividades da Liga 
fortalecem o aprendizado dos 
alunos, pois proporcionam de forma 
prática a aplicação de conhecimen-
tos disseminados em sala de aula, 
ensejando um aprendizado próximo 
da realidade e da vivência diária em 
um ambiente de urgência. 

A Liga também atua em eventos de 
conscientização promovidos por 
órgãos públicos da cidade, produz 
conteúdos para as redes sociais com 
técnicas de procedimentos, tanto 
para profissionais da saúde quanto 
para leigos, e participa de eventos 
institucionais da Univaço, como o 
AfyaMed, por exemplo.  

Podem participar da Liga alunos do 
5º período em diante e acadêmicos 
de períodos inferiores que já tenham 
uma graduação na área da saúde.

Professor  Ângelo Geraldo José Cunha com os alunos integrantes da Liga Acadêmica de Simulações Realísticas.


