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BOAS PRÁTICAS: COLABORADORES 
CONFECCIONAM FACE SHIELDS 

Passamos grande parte das nossas 
vidas no trabalho, e embora o 
serviço seja uma fonte de renda, 
para algumas pessoas ele significa 

O Covid em Evidência também atualiza a população das 
descobertas científicas sobre o vírus, formas de prevenção, 
sintomas e riscos à saúde.

mais, é paixão e dedicação constante. 
Por isso a Univaço valoriza e agradece 
à equipe de colaboradores que 
confeccionaram quase mil máscaras 

protetoras faciais – face shields – para 
alunos e professores voltarem às 
atividades práticas em segurança.

Saiba mais.
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BOAS PRÁTICAS: COLABORADORES 

PROJETO DA UNIVAÇO VISA BARRAR
FAKE NEWS SOBRE A COVID-19

O estudo realizado sugere uma revisão sistemática sobre 
as características do diagnóstico clínico da Síndrome de 
Aarskog-Scott.

DOCENTE E ACADÊMICO TÊM ARTIGO
ACEITO EM REVISTA INTERNACIONAL



CENÁRIO
TRANSFORMADOR
E INOVADOR
Desde o início de 2020 estamos vivendo uma 

transformação abrupta, em todos os sentidos. 
A necessidade de adaptação rápida a um novo 
estilo de vida nos obriga a nos reinventarmos, 
nos fortalecermos e inovarmos.
Muita flexibilização já aconteceu, nossa 

escola já retornou para os encontros 
presenciais na maioria das atividades. O medo, 
muitas vezes esquecido no encontro com os 
amigos, na necessidade da convivência social, 
geralmente é descoberto quando nos 
enxergamos em risco, assim como os nossos 
familiares.
Falar e insistir em biossegurança não é 

chatice, nem banalidade, é 
RESPONSABILIDADE. Atualmente estamos 
com aumento de casos em jovens e com alta 
mortalidade de idosos (um deles pode ser 
nosso AMOR). A necessidade de olhar para o 
coletivo faz com que comportamentos sejam 
revisados e ajustados.
O cenário da educação continua incerto. 

Muitos dizem que teremos uma perda, talvez 
irreparável. Não acredito! Certamente quem se 
adaptar, quem tiver resiliência, quem for ético, 
quem inovar, quem viver sua autonomia 
responsável e aplicar o lifelong learning terá 
muita história de sucesso para contar. 

A pandemia da Covid-19 fez o mundo viver tempos difíceis, e 
a única certeza que temos, além da constante ameaça do 
novo vírus, é que esse cenário causou uma intensa 
reestruturação organizacional, principalmente na área da 
saúde. Na Univaço não foi diferente. Confira o que alguns 
alunos acham das medidas adotadas!
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Dúvidas e Sugestões

fb.com/univacounivaco_imes

FALA AÍ, ALUNO:

Juliana Fernanda Garcia 
 4º Período

A faculdade tem feito de tudo para nos ajudar e evitar 
que nossos estudos fiquem prejudicados. Gostei da volta 

das atividades práticas, mas não gostei da volta das Atividades 
em Pequenos Grupos; o uso da máscara e o distanciamento 
entre os alunos na sala nos faz ter que falar mais alto para que 
todos escutem. Isso, ao final de uma APG, é muito cansativo. 

Letícia Guimarães da
Fonseca Dias  – 7º Período

Gosto das aulas no REAR, mas sinto que eu poderia 
estar aprendendo mais, pois nessas aulas há 

distrações que em sala de aula não haveria. Entendo a 
movimentação da faculdade para manter a nossa biossegu-
rança durante as atividades práticas e nos proporcionar um 
ensino de qualidade, mas torço para que essa pandemia 
passe logo para que possamos voltar ao normal. 

Gabriela Roque Pereira 
7º Período

Não é fácil se adaptar a esse novo sistema de 
ensino. Não sou muito adepta da tecnologia, 

mas estou gostando das aulas no REAR. 
Vejo que a faculdade está fazendo tudo o 
que pode para que nós, alunos, possamos 
continuar estudando sem maiores danos 
no nosso aprendizado. Uma vantagem 
das aulas virtuais para mim é poder 

assisti-las várias vezes, pois ficam grava-
das. Isso é muito bom! 

Rogéria Caroline
 Lima Amorim – 8º Período

Não estou confortável com as 
aulas on-line. Reconheço o 

trabalho da faculdade durante esse 
período de pandemia e concordo com as 

regras de biossegurança da faculdade, mas 
acho que ainda dá para ser mais 

rígido com as normas. 

ascom@univaco.edu.br
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Cidadania e solidariedade são 
conceitos que também se aprendem e 
se colocam em prática na Univaço. 
Não foi à toa que a Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES) reconheceu, mais 
uma vez, a Univaço como uma 
Instituição Socialmente Responsável. 
Devido à orientação de isolamento 

social por parte de autoridades da 
saúde como forma de reduzir o 
contágio do vírus, muitos trabalhos e 
eventos que fazem parte do calendá-
rio anual da Instituição não puderam 
ser realizados. Situação que afetou 
todos os setores da sociedade e que 
proporcionou a manifestação da 
solidariedade no cotidiano de pessoas, 
empresas e outras organizações, 
criando, assim, uma rede de apoio 
para trabalhadores informais, profis-
sionais autônomos, famílias e traba-
lhadores que perderam a fonte de 
renda.
 Rede de apoio, da qual a Univaço faz 

parte desde o início da pandemia. 
Ainda em abril, a professora Mariana 
Furtado iniciou, junto aos colaborado-
res, alunos e professores, a arrecada-
ção de alimentos não perecíveis para 
a campanha da Sociedade de São 
Vicente de Paulo –  instituição de 
caridade formada para dar assistência 
às pessoas em situação de vulnerabili-
dade social – no Vale do Aço.

UNIVAÇO MANTÉM CONCEITO NO ENADE
A Univaço melhorou seus indicado-

res com a participação da turma XXXI 
na última edição do Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes 
(Enade), em 2019. Realizada pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão ligado ao Ministério da 
Educação (MEC), a prova que tem o 
objetivo de avaliar o ganho de 
conhecimento dos alunos durante a 
graduação identificou não só o bom 
desempenho da turma, mas, também, 
a evolução do curso da Instituição.
O curso de medicina da Univaço 

manteve o conceito 3 no Enade, em 

Em maio, a faculdade doou Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPIs) 
para os profissionais da saúde atuarem 
na linha de frente de combate à 
Covid-19 nas cidades de Ipatinga, 
Coronel Fabriciano e Santana do 
Paraíso. No total foram destinados 115 
mil gorros descartáveis, 44.300 luvas 
de procedimento, capotes e quase 
5.000 máscaras, entre elas face shields, 
cirúrgicas e Peça Facial Filtrante (PFF2).
Durante todo o lockdown – fecha-

mento total dos serviços considerados 
não essenciais – no município, 
professores e alunos realizaram e 
participaram de eventos on-line e lives 
sobre temas importantes para a saúde. 
Além disso, a Gincana Solidária ajudou 

a Casa da Esperança com 800 litros 
de leite. 
Outra importante arrecadação foi 

coordenada pelo Conselho das Ligas 
Acadêmicas (Conlig), que mudou o 
formato do Encontro das Ligas 
Acadêmicas da Univaço deste ano. 
Pela primeira vez, o evento científico 
promovido anualmente pela Institui-
ção deu lugar a arrecadação de 
donativos para famílias afetadas pela 
pandemia do novo coronavírus no 
Vale do Aço. Foram arrecadadas 36 
cestas básicas para distribuição em 
duas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) da região e 71 pacotes de 
fraldas geriátricas para uma família 
que demanda muito desse material.

Famílias recebem doações arrecadadas pelas Ligas Acadêmicas.

uma escala que varia de 1 a 5. Esse 
conceito é calculado a partir de 
outros índices que compõem o 
exame. São eles o Conceito Prelimi-
nar do Curso (CPC) e do Indice Geral 
de Cursos (IGC), que avaliam os 
insumos fundamentais para o cálculo 
dos indicadores de qualidade da 
faculdade. 
À medida que as notas alcançadas 

aumentam nesses quesitos o desem-
penho da Instituição no exame 
melhora, e são termômetros impor-
tantes para o recredenciamento da 
faculdade pelo MEC, quesito no qual 
a Univaço é nota 4. 

Indicadores 
O indicador CPC é calculado com 

base no Enade e na avaliação de 
corpo docente, infraestrutura e 
recursos didático-pedagógicos. Já o 
IGC avalia a instituição. Como a 
Univaço não oferta pós-graduação, a 
nota do IGC é idêntica à do CPC. 
Esses ativos são aferidos por questio-
nário on-line respondido pelos 
estudantes concluintes no site do 
Inep. O resultado do Enade 2019 
colocou, mais uma vez, a graduação 
da Univaço entre as cinco melhores 
Instituições de Ensino Superior (IES) 
particulares de Minas Gerais.

UNIÃO E FRATERNIDADE EM
TEMPOS DE ISOLAMENTO



mento é muito importante, tendo em 
vista que atualidades geralmen-
te são utilizadas como tema de 
redação.  
Mas atenção: selecione bem 

as páginas a seguir, buscando fontes 
confiáveis para não cair nas fake 
news! E mesmo sabendo do assunto 
pelas redes sociais, sempre vale 
acessar o site de um veículo de 

comunicação para ler mais 
sobre o assunto e se 
aprofundar.  

Grupos de discussão 
Outra forma de usar as redes sociais 

para os estudos é por meio dos 
grupos de discussão. É possível criar 
esse tipo de canal em redes como
Facebook, WhatsApp e Telegram. Essa 
é uma maneira de compartilhar 
conteúdos, materiais didáticos e 
trocar ideias sobre diferentes assuntos. 
Assim, a jornada de estudante pode 
ser também um pouco menos 
solitária.  

Seguir bons perfis  
Além de seguir seus amigos, você 

pode usar as redes sociais para seguir 
perfis de professores, faculdades, 
colégios e cursinhos que postam 
materiais úteis para quem está 
estudando e potencializar seu apren-
dizado com as redes sociais.  É 
possível aproveitar esse espaço 
também para tirar dúvidas sobre 
diversos assuntos, sem precisar estar 
na sala de aula. Você pode usar redes 
como Facebook, Instagram 
e Youtube para seguir bons 
perfis. No Youtube, por 

As redes sociais fazem parte da vida 
da grande maioria dos brasileiros e 
são usadas, em grande parte, para 
diversão e entretenimento. Por essa 
razão, muitas vezes elas são vistas 
como distração para os estudos. Mas 
você sabia que é possível usá-las a 
seu favor quando o assunto é se 
preparar para uma prova ou mesmo 
buscar mais informações sobre um 
conteúdo? 
Quando o estudante não tem 

disciplina, as redes sociais podem 
atrapalhar o desempenho. Mas com o 
uso de um método de estudos e um 
pouco de organização, é possível se 
dedicar aos conteúdos sem precisar 
deixar as redes sociais completamen-
te de lado.  
Se você tem o hábito de usar redes 

sociais, acompanhe estas dicas de 
como estudar aproveitando melhor 
os recursos que elas lhe oferecem.

Atualizar-se das notícias 
As redes sociais, como Facebook e 

Instagram, são uma boa forma de 
acompanhar o que está acontecendo 
no Brasil e no mundo. Páginas oficiais 
de veículos de comunicação, o 
estudante pode ver em seu feed as 
notícias de maior destaque, além de 
conferir também comentários de 
outras pessoas sobre o assunto. 
Especialmente para quem vai fazer 

vestibular ou Enem, esse acompanha-

exemplo, há muitas 
videoaulas disponíveis
 e elas ajudam bastante na hora dos 
estudos.  
Recentemente, muitos estudantes 

(tanto de ensino médio, graduação ou 
mesmo pessoas que estão se preparan-
do para concursos públicos) têm 
utilizado seus perfis pessoais nas redes 
sociais para dar dicas de como se 
organizar e quais conteúdos estudar. 
Esse movimento ganhou o nome de 
Studygram. 

Ficar por dentro de eventos 
Uma das funcionalidades do Facebook 

é a criação de eventos. Diversos cursi-
nhos realizam “aulões” para vestibular e

Enem (pagos ou gratuitos) e também 
há muitos congressos e feiras 

promovidos por faculdades ou asso-
ciações profissionais, relacionados aos 
mais diferentes assuntos, que são 
divulgados com a criação de eventos no 
Facebook.  
As redes sociais, assim como as novas 

tecnologias em geral, vieram para ficar 
em nossas vidas. Olhá-las apenas como 
forma de distração aos estudos é não 
saber aproveitar bem esses recursos. 

COMO USAR AS REDES SOCIAIS
 A FAVOR DOS ESTUDOS? 



BOAS PRÁTICAS: COLABORADORES DA
UNIVAÇO CONFECCIONAM FACE SHIELDS 

PARA ALUNOS E PROFESSORES
Passamos grande parte das nossas 

vidas no trabalho, e embora o serviço 
seja uma fonte de renda, para algumas 
pessoas ele significa mais, é paixão e 
dedicação constante. Por isso a 
Univaço valoriza e agradece a equipe 
de colaboradores que confeccionaram 
quase mil máscaras protetoras faciais – 
face shields – para alunos e professores 
voltarem às atividades práticas em 
segurança.
A iniciativa partiu da técnica dos 

Laboratórios Multidisciplinares II e III 
Nilza Gonçalves da Silva, após saber 
que a faculdade não encontrava no 
mercado. Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) para comprar neste 
período de pandemia da Covid-19. Essa 
proteção para o rosto bloqueia secre-
ções de espirros e tosse, por exemplo, 
deixando o profissional de saúde ainda 
mais protegido durante o seu atendi-
mento, mas, na maioria das vezes, ela 
causa desconforto no profissional.

Trabalho em equipe   
Nilza descobriu seu talento e paixão 

pela prática de atividades manuais 
lúdicas trabalhando com crianças na 
igreja que frequenta. Assim como ela, 
os colaboradores Kássio Cristovam 
Firmino e Francislene de Souza 
também desenvolvem voluntaria-
mente trabalhos artesanais na 
faculdade, como a produção de 
painéis para campanhas como o 
“Setembro Amarelo”, chás de bebê, 
aniversários, entre outras comemora-
ções.
Juntos eles formam uma rede de 

solidariedade por toda a Instituição, 
que contagia outros colaboradores na 
realização das ações. A produção das 
face shields, por exemplo, teve a 
cooperação de Darlate Araújo 
Teixeira, Michele Andrade Ferreira, 
Pollyane Cristina Lage, Juliana Borges 
de Almeida, Miriam Rezende Ferreira, 
Damares Paula da Silva e Denise 
Cristiana da Silva. 
Segundo a colaboradora da Biblioteca 
Francislene de Souza, é gostoso 
desenvolver e participar de atividades 
diferentes da rotina de trabalho. “Isso 

estimula a nossa criatividade, e para 
quem gosta então, como eu, é maravi-
lhoso! Sou apaixonada por artesanato e 
pelo meu serviço, são dois universos 
completamente diferentes, mas que me 
complementam. É satisfatório poder 
ajudar nossos colegas e a Instituição.”
Para o Diretor Administrativo Financei-

ro Marcelo Campara, ações voluntárias 
acrescentam conhecimento, experiên-
cia e fazem da Univaço uma Instituição 
mais sólida. “Não é de hoje que sabe-
mos que a faculdade tem colaboradores 
talentosos, proativos e criativos. Dedica-
dos, fazem mais do que lhes é solicitado 
e fazem com carinho e amor. O desen-
volvimento de atividades fora do campo 
de atuação habitual nos faz conhecer 
melhor cada colaborador e descobrir 
seus talentos fora da Instituição. Fico 
muito feliz e agradecido com isso, pois 
nos dá forças para nos reinventarmos e 
seguir buscando novos objetivos, ainda 
mais no momento complicado que 
estamos vivendo. Sou grato a todos por 
mais esta contribuição para a faculda-
de”, finaliza Marcelo.
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Colaboradores da Univaço que desempenharam importante papel na confecção dos materiais.
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ADAPTAR-SE É PRECISO. CONFIRA
COMO FOI O ANO DE 2020 NA UNIVAÇO

A Univaço foi a primeira Institui-
ção de Ensino Superior (IES) da 
região a voltar com suas atividades 
práticas presenciais. Isso só foi 
possível devido a medidas adotadas 
pela IES, antes mesmo, de o 
primeiro caso da Covid-19 ser 
confirmado, em março de 2020, 
em Ipatinga-MG. Ainda em feverei-
ro, a Univaço criou um Comitê de 
Crise para análise diária e acompa-
nhamento da epidemiologia da 
infecção pelo novo coronavírus, 
com revisão e aprimoramento 
contínuo das ações a serem 
implementadas para prevenção da 
transmissão do vírus. 
Desde então, o Comitê formado 

por gestores e docentes da faculda-
de manteve as atividades da 
Instituição e do Ambulatório sob 
forte esquema de segurança até o 
primeiro fechamento do comércio 
– serviços considerados não 
essenciais – no município. Após o 
fechamento da faculdade as 
alterações incluíram a substituição 
das aulas teóricas presenciais por 
remotas em plataformas digitais, 
com aulas ao vivo, no mesmo dia e 
horário que aconteciam antes do 
isolamento social. Essa medida 
possibilitou aos alunos continua-
rem estudando normalmente 
enquanto não acontecia a retoma-
da das atividades práticas, iniciada 
em agosto.  
O Diretor-Geral Vinicius Lana 

explica que as mudanças no curso 
de medicina da Univaço foram 
adotadas a partir de um diálogo 
constante entre os alunos e 
professores, com o intuito de 
diminuir impactos na vida acadê-
mica dos estudantes. “A pandemia 
da Covid-19 trouxe uma série de 
mudanças, exigindo rápida adapta-
ção a todos os setores da socieda-
de.  Não foi diferente na Univaço. 

Tivemos que correr contra o tempo 
e nos reinventar nesse cenário de 
incertezas. Conseguimos que os 
nossos alunos não ficassem prejudi-
cados e, agora, as práticas e estágios 
presenciais continuam sendo 
ofertados com uma formatação 
específica que permite o distancia-
mento social e a segurança dos 
nossos alunos. ” 
A Coordenadora de Curso Letícia 

Guimarães Carvalho de Souza Lima 
analisou e acompanhou todas as 
ferramentas de ensino disponibiliza-
das e os processos de aprendizagem 
que poderiam ser ofertados neste 
período de pandemia. “Entendemos 
que as estratégias adotadas para as 
aulas on-line tiveram um resultado 
muito positivo. Constatamos que 
neste momento o Ensino Híbrido 
seria uma alternativa segura para 
toda a comunidade acadêmica. 
Quanto àqueles que pertencem ao 
grupo de risco, por exemplo, não 
serão prejudicados, pois recebem o 

mesmo conteúdo”, esclarece.

Ensino Híbrido
O Ensino Híbrido promove uma 

mistura entre o ensino presencial e 
propostas de ensino on-line. Como 
ainda não podem voltar todas as 
aulas presenciais, os acadêmicos 
estão divididos entre aulas remotas e 
práticas presenciais na Instituição. 

Reforço nas medidas de biosse-
gurança contra a Covid-19 
Com a volta das atividades práticas 

a faculdade criou uma série de 
medidas e protocolos de biossegu-
rança contra o coronavírus. As aulas 
presenciais foram limitadas a 50% da 
capacidade da sala de aula, respei-
tando-se o distanciamento mínimo, 
obrigatório, de 1,5 metro entre as 
pessoas e uso obrigatório de másca-
ra N95. Trabalha continuamente para 
a identificação de sintomáticos 
respiratórios para o seu isolamento  
e orienta toda a comunidade 

Ambulatório volta as atividades de atendimento com as adequações à nova realidade.

acadêmica sobre a lavagem frequen-
te das mãos, entre outras medidas 
de prevenção.
A Univaço também está realizando 

aferição de temperatura de alunos, 
colaboradores, professores e visitan-
tes antes da entrada no prédio da 
IES, disponibiliza álcool em gel em 
todos os espaços comuns, reforçou a 
rotina de limpeza e sanitização de 
todos os setores e salas e criou um 
fluxo de entrada e saída, evitando 
que as pessoas esbarrem entre si nos 
corredores e escadas, entre outras 
ações.
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que as estratégias adotadas para as 
aulas on-line tiveram um resultado 
muito positivo. Constatamos que 
neste momento o Ensino Híbrido 
seria uma alternativa segura para 
toda a comunidade acadêmica. 
Quanto àqueles que pertencem ao 
grupo de risco, por exemplo, não 
serão prejudicados, pois recebem o 

mesmo conteúdo”, esclarece.

Ensino Híbrido
O Ensino Híbrido promove uma 

mistura entre o ensino presencial e 
propostas de ensino on-line. Como 
ainda não podem voltar todas as 
aulas presenciais, os acadêmicos 
estão divididos entre aulas remotas e 
práticas presenciais na Instituição. 

Reforço nas medidas de biosse-
gurança contra a Covid-19 
Com a volta das atividades práticas 

a faculdade criou uma série de 
medidas e protocolos de biossegu-
rança contra o coronavírus. As aulas 
presenciais foram limitadas a 50% da 
capacidade da sala de aula, respei-
tando-se o distanciamento mínimo, 
obrigatório, de 1,5 metro entre as 
pessoas e uso obrigatório de másca-
ra N95. Trabalha continuamente para 
a identificação de sintomáticos 
respiratórios para o seu isolamento  
e orienta toda a comunidade 
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25/02
- Criação do Comitê de Crise. 

08/03
- Primeiro caso da Covid-19 

confirmado em Ipatinga-MG.
10/03
- Comunicação com orientações 
de biossegurança da Covid-19.

16/03
- Fechamento da faculdade.

17/03
-Vídeo sobre paramenta-

rização para Covid-19.
-Início das atividades em 

home o�ce.

20/03
- Treinamento professores REAR.
- 1° decreto municipal do fecha-
mento do comércio em Ipatinga.30/03

- Início das aulas no REAR.

31/03
- Edital Brasil Conta Comigo.

05/04
- Volta do internato
(10º, 11º e 12º Períodos).

08/04
- Flexibilização da reabertura 
do comério em Ipatinga, 
com restrições.

20/04
- Entrega de EPIs para alunos

 e professores para atendimen-
tos em Unidades de Saúde.

08/05
- Doação de EPIs para 

municípios do Vale do Aço. 15/05
- Teste da Covid-19 na equipe 
administrativa, alunos
 e professores.

26/05
- 2° decreto municipal do 
fechamento do comércio 
em Ipatinga.

19/06
- Flexibilização da reabertura

 do comério em Ipatinga,
 com restrições.

22/06
- Volta parcial da equipe 

administrativa à faculdade. 
03/07
- Implantação do monitoramento 
de biossegurança diário na
portaria da faculdade.

06/07
- Retorno do 8º e 9º Períodos 
e atendimentos no Ambulatório.

27/07
- Retorno do 7º Período.

17/08
- Retorno do 6º Período. 24/08

- Retorno do 5º Período.
31/08

- Retorno do 1º ao 4º
Períodos. 05/10

- Início do segundo semestre
de 2020.

05/11
- Início das APGs presenciais.

26/11
- Retorno das APGs on-line.

Tivemos que correr contra o 

tempo e nos reinventar nesse 

cenário de incertezas. 

Conseguimos que os nossos 

alunos não ficassem prejudicados 

e, agora, as práticas e estágios 

presenciais continuam sendo 

ofertados com uma formatação 

específica que permite o 

distanciamento social e a 

segurança dos nossos alunos. 

Vinicius Lana

Diretor-Geral da Univaço

Composição do Comitê de Crise:

- Mariana de Souza Furtado 
Coordenadora Adjunta de Ensino

- Letícia Guimarães Carvalho de Souza
Coordenadora de Curso

- Flávia Albuquerque Magalhães

- Norberto de Sá Neto

- Magid José Mendes Lauar

- José Silveira dos Reis Júnior

- Leonardo Ennes Carrilho

- Marcelo Jose Vigorito Campara
Diretor Administrativo Finaceiro

- Vinicius Lana Ferreira
 Diretor-Geral
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acadêmica sobre a lavagem frequen-
te das mãos, entre outras medidas 
de prevenção.
A Univaço também está realizando 

aferição de temperatura de alunos, 
colaboradores, professores e visitan-
tes antes da entrada no prédio da 
IES, disponibiliza álcool em gel em 
todos os espaços comuns, reforçou a 
rotina de limpeza e sanitização de 
todos os setores e salas e criou um 
fluxo de entrada e saída, evitando 
que as pessoas esbarrem entre si nos 
corredores e escadas, entre outras 
ações.



PROJETO DA UNIVAÇO VISA BARRAR
 FAKE NEWS SOBRE A COVID-19 

NO VALE DO AÇO

A pandemia do novo coronavírus 
pegou o mundo de surpresa. Pouco 
mais de cinco meses após a confir-
mação do primeiro caso da doença 
no Brasil, a pandemia já provou sua 
dimensão e força perante todos os 
setores da sociedade. Tão veloz 
quanto a disseminação do próprio 
vírus está o compartilhamento de fake 
news (notícias falsas) sobre ele, nas 
redes sociais e internet. Pensando 
nisso, alunos e professores da Univa-
ço, faculdade de medicina de Ipatin-
ga-MG, criaram o projeto Covid em 
Evidência para esclarecer dúvidas, 
desmentir informações falsas e 
informar a população sobre mitos e 
verdades da Covid-19 nas redes 
sociais. 
O projeto iniciou após a acadêmica 

Patrícia Coelho Ferreira receber uma 
enxurrada de informações falsas sobre 
o coronavírus pela internet. Indignada 
e sabendo que o conteúdo que 
recebia era enganação, ela ficou 
preocupada com quem não conse-
guia distinguir o que era falso do que 
era verdade. “As notícias, normalmen-
te, chegam às pessoas com grande 
apelo emocional, carregadas de 

sentimentos diversos que vão da 
esperança à raiva. Isso faz com que 
sejam compartilhadas mais facilmente 
e em minutos. Por isso, a necessidade 
de filtrar o que recebemos e esclarecer 
dúvidas com fundamentos científicos 
sobre o assunto”, afirma Patrícia.
Além de combater as fake news, o 

Covid em Evidência também atualiza a 
população das descobertas científicas 
sobre o vírus, como formas de preven-
ção, sintomas, riscos à saúde e o 
andamento da produção das vacinas. É 
composto por alunos de vários perío-
dos do curso de medicina, professores 
e especialistas no assunto, que monito-
ram e supervisionam todo o conteúdo 
criado para a divulgação nas redes 
sociais. 
Para o médico cardiologista, intensi-

vista e professor da Univaço Norberto 
de Sá, uma das armas de combate a 
desinformação é investir na conscienti-
zação da população. “Em meio a uma 
pandemia cercada de dúvidas, esse 
projeto chega para servir como uma 
ferramenta poderosa de comunicação 
e informação sobre saúde pública, 
principalmente aqui no Vale do Aço. A 
situação por si só já é delicada, e o 

medo e a insegurança podem 
colocar a saúde de quem acredita 
em boatos em risco. ”
Segundo a bióloga, professora da 

Univaço e orientadora do projeto 
Ana Carolina Vale Lisboa, em pouco 
tempo, a iniciativa já está fazendo a 
diferença na vida das pessoas. 
“Tivemos retornos positivos, 
pessoas agradecendo pelos esclare-
cimentos. Alguns relataram que já 
não acreditam mais em tudo que 
recebem e não repassam informa-
ções que têm dúvidas da veracida-
de delas. Além disso, conseguimos 
também conscientizar as pessoas 
sobre a importância da adoção de 
hábitos preventivos como uso de 
máscaras, higiene das mãos e o 
distanciamento social. ”
Para evitar a disseminação das fake 

news e não ser vítima delas, é 
sempre importante checar as 
informações antes de divulgá-las ou 
repassá-las. Então, se estiver com 
alguma dúvida sobre uma determi-
nada informação que recebeu ou 
desejar algum esclarecimento é só 
procurar o projeto @covidemevi-
dencia nas redes sociais.

Covid em Evidência é uma iniciativa de alunos e professores no combate à desinformação sobre o novo coronavírus

Univaço Notícias
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PELO SEGUNDO SEMESTRE CONSECUTIVO
PRINT É REALAIZADO ON-LINE

Ingressar em uma Instituição de 
Ensino Superior (IES) é o sonho de 
muitos brasileiros. Na graduação de 
medicina, então, é mais que um 
sonho, é uma vocação. Nem o cenário 
incerto, imposto pela pandemia do 
novo coronavírus, impediu que mais 
duas turmas de estudantes iniciassem 
a carreira médica na Univaço, e já 
entrando para a história. É que os 
alunos das turmas XLIV e XLV partici-
param da edição on-line do tradicional 
Programa de Recepção e Integração 
de Ingressantes (PRINT). 
Com a impossibilidade da realização 

de eventos presenciais, os calouros do 
segundo semestre de 2020 e do 
primeiro de 2021 tiveram as ações da 
primeira semana de aula realizadas em 
ambiente virtual. Por meio de uma 
plataforma digital específica para as 
atividades, os alunos conheceram a 
equipe diretiva, coordenadores, 
professores e os próprios colegas de 
turma. Também conheceram os 
princípios das metodologias ativas 
usadas no processo de ensino-apren-
dizagem da Instituição, foram atualiza-

dos sobre os avanços da medicina no 
combate à Covid-19 e sobre as 
medidas adotadas pela faculdade 
desde o início da pandemia e, princi-
palmente, para a volta das atividades 
práticas.  
Para a professora e coordenadora do 

1° período Jaqueline Melo Soares, o 
PRINT é muito importante para a 
ambientação e adaptação dos alunos, 
ainda mais agora, com o sistema de 
Ensino Híbrido, que tem aulas remo-
tas e atividades presenciais. 
“Uma das características da Univaço 

é justamente adequar-se às novas 
tecnologias e se manter ao nível de 
igualdade perante o mercado, são 
fatores-chave para atualização do 
sistema de ensino-aprendizagem. 
Nesse contexto, a realização do PRINT 
on-line não marca só as duas turmas, 
mas toda a comunidade acadêmica, 
que está se adaptando a um novo 
formato de ensino. Além de fomentar 
um ambiente de ideias criativas e 
transformadoras para o ensino da 
medicina na Instituição”,
explica Jaqueline. 

Cerimônia do Jaleco
Os alunos tiveram a oportunidade de 

conhecer a faculdade, após o início 
das atividades práticas. Divididos em 
pequenos grupos de alunos, os 
calouros participaram da cerimônia de 
jalecos e conheceram a estrutura da 
faculdade. Esse foi o primeiro encontro 
presencial da turma após as ações do 
PRINT no ambiente virtual.

Univaço Notícias
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Turma XLIV inicia a carreira médica fazendo história na Univaço 

A realização do PRINT on-line não 

marca só as duas turmas, mas toda a 

comunidade acadêmica, que está se 

adaptando a um novo formato de 

ensino.

Jaqueline Melo Soares,

professora e coordenadora do

1º período



TELESSAÚDE É REALIDADE
NA UNIVAÇO

Uma parceria entre a Univaço e a 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Ipatinga viabilizou a prática do 
telessaúde na faculdade, para 
monitorar casos da Covid-19 no 
município. Esse método é usado 
para prestar serviços de saúde à 
distância utilizando tecnologias da 
informação e comunicação (TICs). A 
telessaúde foi regulamentada no 
país em 2011, mas foi em 2020, 
devido à pandemia, que ganhou 
mais destaque.
Com o isolamento social, idosos e 
pacientes com doenças crônicas 
encontraram na telessaúde a 
solução para darem continuidade a 
seus tratamentos de saúde. Além 
disso, o método possibilitou 
acompanhar pacientes com 
coronavírus durante a quarentena. 
Na Univaço, os acadêmicos, além 

Univaço Notícias
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A Univaço prepara o aluno para ser 

um profissional completo em todas 

as áreas. Dentre todas as mudanças 

que a pandemia nos proporcionou, 

a telessaúde é uma oportunidade 

única para os nossos alunos. Foi 

uma mudança de comportamento 

quase forçada, mas que tem trazido 

resultados importantes para os 

acadêmicos e para o município

Mariana de Souza Furtado,

Coordenadora Adjunta

 de ensino

de esclarecerem dúvidas sobre o 
vírus, tão desconhecido no início da 
pandemia, também conscientizaram 
as pessoas sobre a importância do 
isolamento social para conter a 
disseminação do vírus.
Muito usada em clínicas particulares 

e hospitais, a telessaúde ainda é 
pouco difundida em faculdades de 
medicina. “A Univaço prepara o aluno 
para ser um profissional completo 
em todas as áreas. Dentre todas as 
mudanças que a pandemia nos 
proporcionou, a telessaúde é uma 
oportunidade única para os nossos 
alunos. Foi uma mudança de 
comportamento quase forçada, mas 
que tem trazido resultados 
importantes para os acadêmicos e 
para o município”, explica a 
Coordenadora Adjunta de Ensino, 
Mariana de Souza Furtado.

Em parceria com a prefeitura, alunos da Univaço monitoram pacientes
com Covid-19 do município de Ipatinga.
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LIGA DE MEDICINA INTENSIVA:
UMA DAS PRINCIPAIS 

ESPECIALIDADES MÉDICAS
A medicina intensiva é uma área 

muito importante para o sistema de 
saúde e uma das especialidades 
médicas cuja demanda mais cresceu 
nas últimas décadas, devido ao 
envelhecimento da população e à 
evolução da complexidade dos 
tratamentos médicos. Recentemente, 
ganhou mais visibilidade com a crise 
de saúde mundial, causada pela 
pandemia do novo coronavírus. Seja 
pela falta de equipamentos ou pelo 
fato de os pacientes acometidos com 
a Covid-19 precisarem de um leito na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Sabendo da importância dessa 

especialidade médica, a Univaço por 
meio da Liga Acadêmica de Medicina 
Intensiva, insere o aluno no ambiente 
de terapia intensiva, auxiliando no 
atendimento de pacientes internados 
na UTI. Além disso, proporciona aos 
acadêmicos um aprendizado inova-

dor que, por meio de casos clínicos, 
permite a experiência prática em ambien-
te seguro, gerando um impacto tanto 
acadêmico como em habilidade e 
atitudes relacionadas à prática do profis-
sional médico.

Para o professor e coordenador 
Danilo Ribeiro de Miranda, a Liga tem 
o objetivo de estimular a pesquisa 
clínica e experimental, a participação 
em eventos científicos e a extensão 
universitária. “A medicina intensiva 
sempre teve a sua importância na 
saúde. A pandemia evidenciou a 
especialidade e trouxe um enorme 
aprendizado que será discutido por 
anos. Na Liga abordamos experiên-
cias vividas no ambiente hospitalar e 
desenvolvemos habilidades necessá-
rias para essa área. Ela complementa 
o aprendizado já adquirido na grade 
curricular dos alunos. ”
A Liga é destinada a alunos acima 

do 5º período. Por meio de encon-
tros, discutem temas voltados para 
os avanços da medicina intensiva. Os 
integrantes são estimulados a 
elaborarem casos para apresentação 
em congressos e para publicações.

Encontro virtual dos integrantes da Liga de Medicina Intensiva durante a pandemia da Covid-19

A medicina intensiva sempre 

teve a sua importância na 

saúde. A pandemia evidenciou a 

especialidade e trouxe um 

enorme aprendizado que será 

discutido por anos.

Danilo Ribeiro de Miranda,

Professor e coordenador da Liga

de Medicina intesiva



PROFESSORA E ALUNO TÊM ARTIGO
 PUBLICADO NA GENETICS RESEARCH,

 DA UNIVERSIDADE DE CAMBRIDGE

a doença, mas há tratamentos para 
melhorar a qualidade de vida do 
paciente.
Após analisarem mais de 160 artigos 

sobre a doença e 58 pacientes dessas 
publicações, a professora Analina e sua 
equipe conseguiram agrupar os fenóti-
pos mais prevalentes apresentados por 
indivíduos com a Síndrome de Aarskog-
-Scott. Os resultados obtidos demons-
traram que os achados clínicos do trato 
craniofacial, ortopédico e geniturinário 
correspondem aos maiores escores de 
prevalência. Sendo assim, os autores 
sugerem a reclassificação dos critérios 
primários, secundários e adicionais com 
base em suas prevalências. Também 
concluíram por meio de informações 
anteriores, que alguns fenótipos até 
então considerados na classificação da 
doença não apresentavam relação 
direta com os genótipos subjacentes. 
A conclusão dessa revisão foi aceita 

pelo experto Alfredo Orrico, que se uniu 
aos pesquisadores na publicação do 
artigo. A docente Analina destaca a 
importância do artigo para a comunida-
de científica. “Trata-se de uma colabora-
ção internacional com o maior pesqui-
sador do mundo sobre a síndrome. É 

A docente Analina Furtado Valadão 
e o acadêmico Lucas Salgado, ambos 
da Univaço, em parceria com o 
acadêmico Victor Zanetti, de Odon-
tologia da Faculdade Pitágoras de 
Ipatinga, além de outros pesquisado-
res do Vale do Aço, tiveram um artigo 
publicado em uma das mais concei-
tuadas revistas científicas do mundo 
sobre genética, a Genetics Research, 
da Universidade de Cambridge - 
Inglaterra. O estudo sugere uma 
revisão sistemática sobre as caracte-
rísticas do diagnóstico clínico da 
Síndrome de Aarskog-Scott, observa-
das pelo maior pesquisador da 
displasia no mundo, Alfredo Orrico, 
da University of Siena, na Itália.  
A síndrome é uma condição 

genética rara caracterizada por 
más-formações. As características 
mais comuns que são afetadas 
incluem altura, face, mãos e genitais. 
O diagnóstico é feito com base no 
quadro clínico apresentado pelo 
paciente ainda na infância, sendo 
confirmado por testes genéticos 
capazes de evidenciar a presença de 
mutações no gene FGDY1 (displasia 
faciogenital tipo 1). Não há cura para 

fruto de uma parceria multidiscipli-
nar envolvendo as áreas da medicina, 
bioquímica, odontologia e genética. 
Estamos muito felizes, principalmen-
te pelo contexto no qual estamos 
inseridos. Além de o Brasil não ter 
tradição no estudo de sequencia-
mento genético de pacientes com 
suspeita da síndrome, somos uma 
equipe do interior do estado de 
Minas Gerais que conseguiu ter um 
artigo aceito em uma das revistas 
mais antigas e tradicionais do 
mundo, no ramo da genética”, 
destaca a PhD. Analina. 
Além da PhD. Analina Furtado e do 

acadêmico Lucas Salgado, participa-
ram do estudo o Dr. Michel Campos, 
Cirurgião e Traumatologista Buco-
maxilofacial do Hospital Márcio 
Cunha (HMC) e professor do curso 
de Odontologia da Faculdade de 
Ipatinga (FADIPA), a Dra. Camila 
Salgado, Médica Neonatologista do 
Hospital Unimed-BH, a Dra. Eliene 
Assis, professora do curso de Odon-
tologia da Faculdade Pitágoras de 
Ipatinga e o professor do curso de 
especialização em Implantodontia da 
FUNORTE/Ipatinga Vitor Oliveira.
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Genetics Research, da Universidade de Cambridge, fundada em 1960,
é uma revista tradicional no ramo da genética.


