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Fique 
por

dentro!

Alertar, conscientizar e orientar sobre os perigos do trânsito é de Ipatinga, o número chega a cerca de 32.530 motos. Cientes 
sempre muito importante, ainda mais quando se trata de da importância em contribuir para a conscientização dos 
motocicletas. De acordo com o site do Departamento motociclistas, os calouros da Univaço foram às ruas no dia 26 
Nacional de Trânsito (DENATRAN), até o mês de maio desse de julho, em continuidade à campanha iniciada no semestre 
ano, a frota de motocicletas da Região Metropolitana do Vale passado. 
do Aço (RMVA) somou 54.657 motos. Somente no município 

Foi assinado convênio, com vigência de cinco anos, entre o Ipen e a Fundação de 
Apoio à Educação e à Cultura (FAEC) de São João Del-Rey, MG, no dia 16 de julho de 
2013, em cerimônia realizada na superintendência do instituto.

Uma das mais importantes e 
t r a d i c i o n a i s  c e r i m ô n i a s  
acadêmicas, a Colação de Grau 
trata-se de ato oficial realizado 
em sessão solene e pública, de 
outorga de grau aos alunos que 
concluíram curso superior de 
graduação. Na noite do dia 12 de 
julho deste ano, a Univaço 
graduou a sua XVIII turma do 
Curso de Medicina, ofertando à 
comunidade mais 81 novos 
médicos para atuarem de forma 
responsável, crítica e ética, 
comprometidos na busca de 
soluções coletivas para os 
p r o b l e m a s  p r e s e n t e s  n a  
sociedade contemporânea. 
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Calouros promovem campanha de conscientização dos motociclistas 

Ipen 
assina 

convênio 
com a 

Univaço

Univaço gradua 
81 médicos

Apresentações de TCC marcam o mês de maio
Página 2

O trabalho “categorização semântica entre crianças: efeitos de idade, de tipo de escola e de tipicalidade”, de autoria da 
professora Ângela Maria Vieira Pinheiro da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Doutora Patrícia Silva Lúcio da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL,) e do aluno da Univaço, Sérgio Luiz Evangelista Santos, recebeu o prêmio de “Melhor 
Trabalho na Categoria Pôster”, durante o IV Congresso Internacional de Dislexia e IV Encontro Multidisciplinar dos 
Transtornos da Aprendizagem e Transtornos da Atenção.

O trabalho relata os efeitos na categorização de uma variedade de campos semânticos produzidos de forma escrita por 
crianças do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Participaram do estudo 628 alunos de seis escolas (duas de cada rede de 
ensino) e suas respectivas professoras, um total de 48, da cidade de Belo horizonte. O objetivo foi construir um teste 
padronizado no Brasil para avaliar a dislexia (distúrbio da linguagem frequente em crianças).

O evento, realizado no período de 09 a 11 de maio de 2013, foi promovido pela Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP - 
Campus de Marília, em São Paulo, juntamente com o grupo de pesquisa do CNPQ - Linguagem, Aprendizagem e Escolaridade, 
Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem (LIDA) e FUNDEPE.

Neste semestre o Cine Univaço vem recheado de conhece Ishaan, percebe que o menino sofre de dislexia e 
novidades. E o primeiro filme a ser exibido no auditório Dr. decide ajudá-lo. Este não era um problema desconhecido 
José Torres Alves, no dia 14 de agosto para os alunos e pelo educador que decide tirar o garoto do abismo no qual 
comunidade, será o “Como estrelas na terra, toda criança é se encontrava.
especial”.  

O filme mostra a importância do professor e seu poder de 
O filme conta a história de um menino e nove anos chamado transformação nos alunos. É necessário que o educador 
Ishaan Awasthi, ele sofre de dislexia, estuda em uma escola tenha sua própria metodologia de ensino, de forma a 
normal e repetiu uma vez o terceiro período e está correndo estimular a compreensão dos alunos, tornando a sala de 
o risco de isso acontecer de novo. O menino diz que as letras aula, um lugar agradável e estimulante. Os comentários 
dançam em sua frente e não consegue acompanhar as aulas desse filme ficam por conta da pedagoga Niura Sueli de 
e nem prestar atenção. Seu pai acredita que ele é Almeida Martins.
indisciplinado e o trata com rudez e falta de sensibilidade.
 Os interessados da comunidade em participar da sessão 
Quando o pai é chamado na escola para conversar com a devem confirmar presença pelo telefone: (31) 2109 0900 
diretora, o mesmo decide levar o filho a um internato onde ou pelo e-mail  e comparecer na sede 
a filosofia do internato é "disciplinar cavalos selvagens". De da Univaço, na Rua João Patrício de Araújo, Nº 179, no 
repente aparece um professor substituto de artes, que bairro Veneza I, Ipatinga, apresentando um documento de 
possui uma metodologia própria. Quando o professor identidade.

ascom@famevaco.br

Aluno se destaca em congresso Internacional

Cinema e comunidade
Cine Univaço discute sobre dislexia 
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Profª. Vera Lúcia Venâncio Gaspar

Diretoria Acadêmica

Expediente:

Diretoria Acadêmica - Profª. Vera Lúcia Venâncio Gaspar

Diretoria Administrativo-financeira - Gesilda de Sales Bicalho Silva

Coordenação do Curso de Medicina - Eric Bassetti SoaresProf. 

Diagramação - Cinara Oliveira Fonseca
Jornalista Responsável - Bráulio Piovezana
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Ipen e Univaço de mão dadas
Convênio entre o Ipen e a FAEC permitirá a capacitação de docentes do ITPAC e da UNIVAÇO

Editorial

Fatores de risco no trânsito
Foi assinado convênio, com vigência de cinco anos, 
entre o Instituto de Pesquisas Energéticas e 
Nucleares (Ipen) e a Fundação de Apoio à Educação 
e à Cultura (Faec) de São João Del-Rey/MG, no dia 16 
de julho de 2013, em cerimônia realizada na 
superintendência do instituto.

O objetivo do convênio é promover a capacitação 
docentes das faculdades apoiadas pela fundação, 
ITPAC-TO, ITPAC-PE e a Univaço, no Programa de 
Tecnologia Nuclear da Pós-Graduação Ipen-USP. 
Participaram da cerimônia, presidida pelo 
superintendente do Ipen, José Carlos Bressiani, a 
conselheira da Faec, Gesilda de Sales Bicalho da 
Silva, o Prof. Eric Basseti Soares, o assessor do 
diretor geral do ITPAC-TO, Aparecido Bertolin, o 
coordenador do convênio pelo ITPAC e ex-aluno do 
Ipen, André Senna, o diretor do ITPAC-CE, Célio 
Rodrigues, além de diretores e gerentes do instituto.

Alunos apresentam trabalhos 
de conclusão de curso

No período de 20 a 25 de maio de 2013 foi realizada a segunda 
rodada de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). 
Neste semestre foram defendidos um total de 13 trabalhos, 
sendo sete originais e seis de revisão de literatura. 

De acordo com a Coordenadora do TCC na Univaço, Analina 
Furtado Valadão, o TCC tem contribuído para elevar o padrão 
acadêmico da Faculdade na medida em que permite que o 
estudante amplie os saberes assimilados ao longo de seu curso. 
“Foram apresentados trabalhos de grande contribuição no 
avanço científico e tecnológico do Curso. A semana transcorreu 
com tranquilidade, apesar do nervosismo dos alunos”, contou.

A Coordenadora destaca ainda a importância de se dedicar e se 
organizar para fazer um bom Trabalho. “O TCC exige dedicação, 
empenho e organização. Entretanto percebe-se que ao longo dos 
anos acadêmicos os discentes se encontram diante de muitas 
dificuldades para cumprir as exigências do TCC, provavelmente 
em decorrência do acúmulo de atividades. Desta forma, para que 
sejamos sempre bem sucedidos, torna-se necessário que os 
alunos e orientadores fiquem atentos aos prazos, exigências 
institucionais e disponibilidade de recursos”, finalizou.

Realizada pela primeira vez na região norte do País, a 12ª Segundo os professores: “a participação no maior 
edição do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e congresso nacional de Medicina de Família e Comunidade e 
Comunidade (CBMFC) recebeu aproximadamente 3.500 as trocas de experiências e vivências acadêmicas reforçam 
participantes, entre especialistas, representantes do poder nossa capacidade formativa para o desafio de formar 
público e profissionais de áreas multidisciplinares. O médicos qualificados para prover uma atenção de 
encontro foi realizado em Belém do Pará, entre 29 de maio e qualidade voltada para as pessoas e não somente na 
2 de junho. doença”, disseram.

Com o tema “Melhorando o acesso à atenção primária: um 
olhar sobre os desafios e o que realmente funciona”, o 
Congresso contou com debates sobre a política de atenção 
primária à saúde, formas de remuneração, residência em 
Medicina de Família e Comunidade e discussões sobre o 
perfil desses profissionais, além de atualizações clínicas.
O evento contou com a participação e apresentação de 
trabalhos dos professores da Univaço: Vinícius Lana 
Ferreira, Daniel Riani Gotardelo e Leonardo Ennes Carrilho. 

O Curso de Medicina da Univaço tem como eixo 
estruturante do seu projeto pedagógico a disciplina de 
Medicina de Família e Comunidade, que é transversal às 
demais e está presente em sete das oito primeiras fases do 
Curso, sendo preponderante para a formação do perfil de 
egresso.

Professores participam do 12º Congresso 
Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade em Belém/PA

Os dados do Departamento de Estatística do 
Sistema Único de Saúde - Datasus mostram que, 
em 2011, morreram 44.553 brasileiros vítimas dos 
acidentes de transporte, o que corresponde a 
aproximadamente 122 mortes, no trânsito, por 
dia. A faixa etária mais acometida por essa 
epidemia inaceitável é a de 20 a 29 anos. 

Esses dados são suficientes para mostrar a 
relevância do tema e justificar a necessidade de 
atenção especial à prevenção de acidentes.  
Os fatores de risco são amplamente conhecidos. 
Os acidentes devem-se, em grande parte, a 
comportamento, atitude e postura do condutor e 
dos outros envolvidos. A grande maioria é 
decorrente de desatenção, excesso de velocidade, 
uso de álcool e/ou drogas, cansaço e sono ao 
dirigir, imprudência, desrespeito à sinalização, 
ultrapassagem indevida, conversa ao telefone 
celular (inclusive os de viva voz e bluetooth), falta 
de habilitação, desempenhar outras atividades 
enquanto dirige. Deve-se considerar ainda que o 
m o to r i s ta  re c e n te m e n te  h a b i l i ta d o  é  
inexperiente, faltando-lhe prática suficiente para 
reconhecer situações de risco no trânsito.

As consequências dos acidentes são trágicas: 
morte, sequelas que podem perdurar por toda a 
vida, muita dor, estresse pós-traumático, medo de 
viagens, altos custos financeiros, entre outras. A 
reabilitação física, muitas vezes, é longa; o estudo 
e o trabalho podem ficar comprometidos. Para a 
família das vítimas, a dor e o sofrimento causados 
pelos acidentes podem perdurar por muitos anos 
ou nunca desaparecer.

A prevenção dos acidentes deve ser vista como 
responsabilidade compartilhada entre todos os 
segmentos da sociedade. As ações educacionais 
devem sensibilizar as pessoas a partir do 
conhecimento e análise cuidadosa dos números, 
das principais causas e das consequências dos 
acidentes. Devemos unir forças, com o propósito 
de mudar a triste e atual realidade de pessoas que 
perdem a vida ou ficam com sequelas por 
acidentes, em sua maioria, evitáveis. 

Daniel Riani, Leonardo Carrilho e Vinícius Lana

XI
 

II Congresso de Atualidades 
Médicas do Vale do Aço
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Cotas Sociais

Aron Bheringer Coura
 Marcus Vinícius Carvalho Campos

 Rodrigo Machado
 Wellington Rangel

* A cada edição do Informativo será publicado um artigo acadêmico.
* OSB.: a opinião dos autores não reflete necessariamente a da Instituição. 81 novos médicos

Uma das mais importantes e tradicionais 
cerimônias acadêmicas, a Colação de Grau trata-
se de ato oficial realizado em sessão solene e 
pública, de outorga de grau aos alunos que 
concluíram curso superior de graduação. Na 
noite do dia doze de julho deste ano, a Univaço 
graduou a sua XVIII turma do Curso de Medicina, 
ofertando à comunidade mais 80 novos médicos 
para atuarem de forma responsável, crítica e 
ética, comprometidos na busca de soluções 
coletivas para os problemas presentes na 
sociedade contemporânea. A solenidade foi 
realizada no Centro Cultural Usiminas, em 
Ipatinga/MG.

A XVIII Turma do Curso de Medicina, que ganhou 
o nome de professor Aloisio Bemvindo de Paula, 
em homenagem ao professor, teve como 
patrono  o professor Dr. Henrique Gomes de 
Barros, e como paraninfo o professor Dr. José 
Helvécio Kalil de Souza. Foram homenageados os 
professores: Dr. Cirênio Almeida Barbosa, Dr. 
Aloisio Bemvindo de Paula, Dr. João Bosco Dupin, 
Dr. Lauro Nunes de Oliveira Filho, Dr. Edson 
Carvalhido Gaspar, Dr. Daniel Riani Gotardelo, 
Drª Elem Mar Borges Rosa e a funcionária 
administrativa Marcia Maria Pereira Rigueira.

A formatura de um ente querido é sempre 
marcada por grandes comemorações. É o 
momento de compartilhar a alegria e expressar o 
reconhecimento àqueles que, de alguma forma, 
contribuíram para essa vitória. Além disso, a 
solenidade de Colação de Grau é um momento 
de magnitude da Instituição de Ensino, quando 
participam dirigentes, professores e alunos que 
d u r a n t e  a l g u m  t e m p o  c o n v i v e r a m  
academicamente.

Um tema recorrente que vem ganhando enfoque na mídia diz pretende aumentar o acesso dessa parcela da população ao 
respeito às cotas raciais. Cotas são medidas governamentais que ensino superior, para que tenham a capacidade para melhorar 
criam reserva de vagas em instituições públicas ou privadas para suas condições financeiras e de vida. Entretanto o ensino 
determinados segmentos sociais. fundamental e básico das escolas públicas brasileiras ainda são 

motivos de críticas devido às péssimas infraestruturas.
 O governo classifica a medida das cotas de "política afirmativa". No Brasil essas medidas não beneficiam apenas os negros. Em 
Afirmativa do quê? Por que devemos tratar certas etnias de forma instituições públicas da Região Norte, por exemplo, é comum a 
diferente como se fossem inferiores? reserva de vagas ou empregos para indígenas e seus 

descendentes.
Há muito se foi o tempo em que os negros eram escravos a serviço 
de coronéis. A civilização evoluiu e apesar de ainda haver certa As cotas raciais são um modelo de ação afirmativa implantado em 
discriminação social e racial, o Brasil não é um país racista.  Pelo alguns países para amenizar desigualdades sociais, econômicas e 
contrário, o orgulho é termos em nossas raízes etnias e culturas educacionais entre raças. A primeira vez que essa medida foi 
que se fortaleceram com a história desses escravos que por aqui tomada data de 1960, nos Estados Unidos, para diminuir a 
chegaram e viveram. O Brasil é um país portador de realidade desigualdade socioeconômica entre brancos e negros. Ganhou 
histórica de abuso de trabalho. Os afrodescendentes foram enfoque no Brasil somente nos ano de 2000 quando 
apenas os primeiros, tivemos também italianos, japoneses, universidades e órgãos públicos começaram a adotar tal medida 
espanhóis e portugueses. E nem por isso são criadas cotas para em vestibulares e concursos. 
seus descendentes.

A Universidade de Brasília (UnB) foi a primeira instituição de 
Se por um lado o programa de cotas raciais cria mais ensino no Brasil a adotar o sistema de cotas raciais, em junho de 
oportunidades para que afrodescendentes e pessoas carentes 2004. Desde então, o número de universidades que possuem 
consigam estudar ou trabalhar no serviço público, ao mesmo ação afirmativa baseada em raças só aumentou e hoje já esta 
tempo surge mais como um atestado de discriminação e presente na maioria das universidades federais.
preconceito que estamos assinando ao permitir sua criação.

Para explicar essa diferença de raças tão proeminente, que 
As cotas são vistas como uma forma de o governo brasileiro garante uma vaga em uma instituição no Brasil é necessário 
“tampar o sol com a peneira” a respeito da desigualdade social e buscar a origem da distinção das raças no contexto brasileiro.  
continuar deixando de investir no ensino básico, já que aqueles Portanto é necessário explicar que no período de colonização, em 
que estudarem na rede básica pública irão possuir uma maior 1500, o Brasil foi utilizado como uma colônia de exploração e para 
facilidade de acesso a uma boa instituição federal sem a explorá-la utilizou-se da mão de obra escrava africana, que em 
necessidade de dedicação e esforço árduo para ingressar em um sua maioria eram negros, trazida das colônias africanas.
curso do ensino superior por meio do tradicional vestibular. 

O negro desde sua chegada ao país foi tido como inferior e 
A realidade das cotas gera revolta em parcela da sociedade: a subalterno. Entretanto, com o advento das sociedades, foi 
classe média; grupo que tem acesso ao ensino básico de boa necessário abolir a escravidão, pois o trabalho escravo recebeu a 
qualidade, respaldado pelo esforço de trabalhadores, e que veem classificação de atitudes desumanas. Foram então criadas leis 
suas oportunidades de ingressar em um bom curso de uma abolicionistas tais como a Lei Áurea, em 1888, para garantir a 
instituição pública de ensino superior reduzida e ameaçada por liberdade dessas populações.
concorrentes despreparados e subsidiados por uma lei que se 
baseia no ressarcimento a um grupo étnico. Lei infundada Infelizmente as leis criadas não garantiram a inserção na 
quando empregada no Brasil, país miscigenado, composto por sociedade, no mercado de trabalho desses povos tidos então 
pessoas de todos os povos, em que ninguém possui apenas uma como libertados, que gradativamente se tornam marginalizados, 
origem étnica e para ser negro basta se declarar negro.ocupando os subúrbios das novas cidades. 

As cotas são medidas realmente justas? Por que oferecê-las Nos dias atuais, os afrodescendentes, indígenas e miscigenados 
apenas para negros? Se é para ser justo, que ofereçamos cotas que representam parcela significativa da população brasileira, 
não apenas para negros, mas para deficientes físicos, asiáticos, ocupam boa porcentagem da classe de baixa renda, analfabetos, 
europeus, homossexuais e todos os grupos que tem histórico de marginalizados, ou seja, dos excluídos sociais. Parte dessa 
abuso de trabalho, sofram preconceito e tem menores exclusão social em tese é explicada ainda pela falta de 
oportunidades dentro da nossa sociedade.oportunidade de acesso a uma escola de boa qualidade, uma vez 

que as escolas que os filhos dessas populações têm acesso, em 
sua maioria, são públicas e de baixa qualidade.

Seguindo o exemplo de outros países, como sempre, o governo 
federal brasileiro por meio da criação do sistema de cotas 

Pai,
palavra pequena que representa grandes 
sentimentos. Nosso imenso carinho à todos 
vocês.

Feliz dia dos pais!
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5www.famevaco.br 

PRINT – um jeito especial para acolher os calouros
Alertar, conscientizar e orientar sobre os perigos do trânsito é O Trote Cidadão tem como missão despertar no calouro a 
sempre muito importante, ainda mais quando se trata de consciência social e a participação ativa na sociedade, por 
motocicletas. De acordo com o site do Departamento meio de ações voluntárias realizadas na comunidade. Assim, 
Nac io n a l  d e  Trân s i to  a lém de integrar  o  
(DENATRAN), até o mês de estudante no seu novo 
maio desse ano, a frota de ambiente acadêmico, 
motocicletas da Região propõe-se uma forma de 
Metropolitana do Vale do co laboração  para  o  
Aço (RMVA) somou 54.657 desenvolvimento social 
m o t o s .  S o m e n t e  n o  por meio de trabalhos 
município de Ipatinga, o sociais liderados pelos 
número chega a cerca de u n i ve rs i tá r i o s .  E s s a  
32.530 motos. Cientes da iniciativa tem o objetivo 
importância em contribuir também de ser um marco 
para a conscientização dos importante na vida dos 
motociclistas, os calouros n o v o s  a c a d ê m i c o s ,  
da Univaço foram às ruas no contribuindo para a 
d i a  2 6  d e  j u l h o , e m  formação de profissionais 
continuidade à campanha comprometidos com a 
in ic iada  no  semestre  cidadania e a qualidade 
passado. de vida da comunidade.

A iniciativa faz parte do A cada ano o Trote 
programa Trote Cidadão, Cidadão aborda um tema 
desenvolvido semestralmente pelo Curso de Medicina e teve diferente, sempre envolvendo aspectos voltados para a 
como participantes cerca de 50 alunos ingressantes, além de prática da promoção da saúde e/ou prevenção de doenças. 
professores e funcionários da Instituição. A ação ocorreu nas Nestas ocasiões, são promovidas ações junto à comunidade.
principais avenidas dos bairros Veneza I e II.

No ano passado, os alunos participaram de uma campanha 
Em pontos estratégicos dos bairros, os alunos distribuíram um contra o tabagismo, o que rendeu à Instituição, a classificação 
total de dois mil panfletos aos motociclistas, com orientações de 3º melhor Trote Solidário do país na categoria ensino 
de conscientização no trânsito, além de cartazes, que foram superior, segundo a Fundação Educar DPaschoal e a 
afixados nos estabelecimentos de mototaxi e comerciais. publicação no livro de Melhores Práticas de Trotes Solidários 
Também como atividade do Trote Cidadão os alunos 2012.
produziram um vídeo-documentário sobre o assunto.

Com alegria a Univaço iniciou mais uma 
edição do Programa de Recepção e 
Integração de Ingressos no curso de 
Medicina (PRINT). O objetivo foi acolher 
e recepcionar os alunos ingressantes, 
prepará-los para a vida acadêmica, 
apresentar o currículo o pleno do Curso 
e sua infraestrutura.

Há 10 anos a Instituição realiza o PRINT, 
que visa ambientar o aluno na 
Instituição e no município, visto que 
muitos calouros vem de outras regiões 
do Estado e do país. O Programa conta 
com a participação dos alunos 
v e t e r a n o s ,  a l é m  d a  d i r e ç ã o ,  
coordenações e corpo técnico-
administrativo da Instituição.

O Programa é desenvolvido nas 
primeiras semanas do Curso, e inclui 
uma recepção festiva, a apresentação da 
Instituição e do município, a aula 
inaugural, encontros com as diversas 
coordenações do Curso, além das 
atividades do Programa Trote Cidadão. 
Este último é desenvolvido em conjunto 
com todos os alunos veteranos, mas 
principalmente com os alunos da 
segunda fase do curso, e tem o propósito 
de promover ações solidárias voltadas à 
comunidade e/ou entidades sociais do 
município e região.

11 de agosto
Dia do Estudante

O saber é o caminho para a 
realização, parabéns a todos!
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