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Serviço e entretenimento

Eleitos representantes da Colap
No dia 22 de outubro, o acadêmico Jésus Mística Ventura
Balbino foi eleito representante titular dos discentes na
Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social
(Colap), do ProUni. Ainda no final do mês de outubro, a
professora Danielle Pinto Zanella foi eleita representante
titular dos docentes na mesma comissão.
Participam como eleitores, por parte do corpo discente,
todos os acadêmicos bolsistas do ProUni regularmente
matriculados no Imes. E da representação docente podem
participar como eleitores todos os professores da
instituição.
Foram também eleitos para a composição da comissão a
acadêmica Ana Eliza Alves Travenzoli e a professora
Jaqueline Melo Soares, como membros suplentes.

Jésus Mística Ventura Balbino

A comissão é composta ainda por um membro da sociedade
civil, Sr. Fausto Mafra de Oliveira, e por duas funcionárias
administrativas, Sueli Martins Silva Andrade, como titular, e
Márcia Maria de Souza Brito, como sua suplente.
A Colap
A comissão tomou posse no dia 3 de novembro, para um
mandato de dois anos. A Colap é um órgão colegiado de
natureza consultiva, com função preponderante de
acompanhamento, averiguação e fiscalização da
implementação local do ProUni, e tem a finalidade de
promover a articulação entre a Comissão Nacional de
Acompanhamento e Controle Social (Conap) e a
comunidade acadêmica do Instituto Metropolitano de
Ensino Superior (Imes).

Danielle Pinto Zanella

Ana Eliza Alves Travenzoli

Univaço reafirma compromisso com o Outubro
Rosa e apoia a luta contra o câncer de mama

Jaqueline Melo Soares

20 de novembro
Dia Nacional da Consciência Negra
Uma data especial para celebrar todo o
idealismo, luta e conquistas!

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Brasil, as taxas de mortalidade pelo câncer de mama são elevadas, uma vez
que a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima dessa faixa etária sua
incidência cresce rápida e progressivamente. Estatísticas indicam aumento de sua incidência tanto nos países desenvolvidos
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quanto nos em desenvolvimento.

PDI elege ações prioritárias
PERÍODO DE
AVALIAÇÃO FINAL

01 a 08 de
Dezembro

COLAÇÃO DE GRAU

12 de
Dezembro

EXAME ESPECIAL

18 e 19 de
Dezembro

INÍCIO

DO SEM
E
LETIVO STRE

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) consiste
em um documento que define a missão da Instituição de
Ensino Superior e as estratégias para atingir suas metas e
objetivos em um período de cinco anos.

28 de J

aneiro
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Univaço firma convênio Internacional
Em busca da internacionalização de seu ensino e de
aprimoramento do ponto de vista acadêmico, a Univaço
oficializou um convênio com a Universidade de Coimbra.
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Balanço positivo no Imes
Estamos nos aproximando de mais um final de
ano letivo, com toda a convergência de eventos
e festividades própria deste período. Além de
ser uma fase de intensas atividades, podemos
reservar um momento para algumas reflexões
sobre as realizações ocorridas no ano, e cabe
destacar:
Ÿ a graduação de mais duas turmas do Imes,
com oferta de 84 novos médicos, totalizando
em sua história a marca de 764 novos
profissionais;
Ÿ o início da parceria com o IPEN/USP para
elevação do índice de titulação dos docentes
do Imes;
Ÿa notificação do conceito 3 no Enade, relativa
à avaliação de 2013;
Ÿa internacionalização do ensino do Imes por
meio de convênio de parceria com o Centro de
Direito Biomédico da Universidade de
Coimbra, em Portugal;
Ÿo reconhecimento do nosso Trote Cidadão
como 2º melhor do país, pela Fundação Educar
Dpaschoal;
Ÿo início das atividades de capacitação
docente por meio do convênio firmado com o
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
– IPEN/USP.
Esses são alguns dos destaques que, entre
outros, nos deixam já com o sentimento de
orgulho pelo êxito alcançado. Temos a
consciência firme e clara de que estamos no
caminho certo e evoluindo com nossos
processos educacionais.
Da mesma forma, temos a consciência dos
nossos desafios de melhorar sempre, inovar e
oferecer aos nossos alunos um ambiente
propício ao aprendizado, acúmulo de
competências e habilidades para se tornarem
profissionais éticos, seguros e qualificados.
Por fim, manifesto aos nossos alunos e
familiares, ao corpo docente do Imes, à equipe
administrativa, aos nossos parceiros e
colaboradores, os melhores votos de um feliz
Natal e um Ano Novo repleto de saúde, paz e
prosperidade.

Liga Acadêmica de Suporte Ventilatório
de Urgência promove seminário
sobre Epilepsia
O Auditório Dr. José Torres Alves foi palco para um importante debate sobre
Epilepsia. O evento foi promovido pela Liga Acadêmica de Suporte
Ventilatório de Urgência em parceria com a Associação de Apoio ao Portador
de Epilepsia de Ipatinga (AAPE).
Além da Univaço, participaram das atividades alunos das faculdades
Pitágoras, Unipac e Unileste, que assistiram a uma série de palestras sobre o
assunto.
Na abertura, a Liga Acadêmica SVU fez uma Mostra de Trabalho Científico
sobre a doença. O neurologista Dr. Lucas Magalhães discorreu sobre “Mitos e
Verdades” e chamou a atenção para algumas crendices acerca da epilepsia.
A defensora pública Drª Letícia Fonseca fez menção aos direitos dos
portadores de epilepsia, atentando para o dever do poder público. “A
Defensoria sempre busca fazer prevalecer o direito do cidadão, que não
pode ser negligenciado em hipótese alguma”, comentou.
No encerramento dos trabalhos, o psicólogo Sérgio Santos, que abordou a
questão do
preconceito à
doença, elogiou a
realização do
s e m i n á r i o . “A
informação é a
melhor opção
c o n t r a
o
preconceito, que
de fato é uma
grande barreira
para o portador,
daí a importância
de eventos como
este seminário”,
comentou.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano
Novo cheio de paz, saúde e prosperidade.

Univaço firma convênio Internacional
A parceria foi realizada por meio do Centro de Direito Biomédico, da Universidade de Coimbra
Em busca da internacionalização de seu ensino e de
aprimoramento do ponto de vista acadêmico, a Univaço
oficializou um convênio com a Universidade de Coimbra. O
professor André Gonçalo Dias Pereira da instituição
portuguesa veio à Ipatinga exclusivamente para a assinatura
de um protocolo de intenções como forma de firmar o
intercâmbio. O diretor geral da Univaço, Dr. Nicolau de
Carvalho Esteves, também participou da solenidade.
O diretor acadêmico da Univaço, José Carlos de Carvalho
Gallinari, explica que as novas Diretrizes Curriculares do
Curso de Medicina, publicadas recentemente, estimulam,
dentro de seu texto, que as
escolas procurem se
internacionalizar e coloca isso
como valor de referência da
instituição do ponto de vista
acadêmico, de buscar o
conhecimento de outras
instituições. “Visando adiantar
esse passo, a Faculdade de
Medicina, que está numa fase
madura, bem organizada, por
meio de contatos que temos,
b u s c a m o s
e s s a
internacionalização em convênio
com a Universidade de Coimbra”,
resumiu Dr. Gallinari.
D e a co rd o co m o d ireto r
acadêmico esse é um passo
importante, pelo vínculo com
uma instituição de tradição na
Europa. “Felizmente, a
universidade está em um local onde temos muito de nossa
cultura, de onde veio nossa colonização.”
O coordenador do curso de Medicina, Dr. Eric Bassetti,
pontua que a questão das diretrizes curriculares é recente e
as escolas têm até 2018 para implantar as mudanças.
Entretanto, a Univaço pretende fazer isso o quanto antes. “O
currículo do nosso curso já é muito próximo do que exigem as
novas diretrizes. Mas esperamos que, o mais cedo possível,
estejamos em conformidade com as alterações”, destacou.

Com a internacionalização, observa, a ideia é que o aluno
tenha a oportunidade de vivenciar outros cenários para o
aprendizado. “Até então, esse aluno ficava muito preso
dentro da escola. Mesmo nos estágios que existiam nas
diretrizes curriculares anteriores, poderia fazer no máximo
25% do estágio fora da unidade federativa. Temos alunos da
Bahia, por exemplo, e se quisessem fazer parte do estágio que
é obrigatório fora daqui, só um quarto poderia ser feito em
seu Estado de origem”, relatou.
Com as novas diretrizes, foram ampliadas as possibilidades,
incentivando o aluno a fazer a complementação dessa carga
horária em outras instituições de
ensino. A mudança é considerada
importante pelo coordenador e
contribuirá para a formação dos
médicos. Bassetti recorda que o
governo federal deu início a essas
possibilidades com o programa
Ciência Sem Fronteiras, mas a
iniciativa esbarrava no idioma.
Grande parte dos alunos de
ensino superior não domina
outro idioma que não o
português, o que levou a outro
programa, o Inglês Sem
Fronteiras, na tentativa de que o
aluno de curso superior domine o
idioma para ter acesso a países de
língua inglesa. “Em Portugal,
temos a facilidade do idioma e
essa é uma oportunidade tanto
para alunos quanto para os
professores realizarem esse
intercâmbio”, aponta o coordenador do curso.
A coordenadora de ensino da Univaço, Drª Letícia Guimarães
Carvalho de Souza Lima, acrescenta que a Faculdade segue
uma tendência mundial das melhores escolas, de
proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer escolas
e culturas diferentes. O convênio abrirá caminho também
para receber alunos da Universidade de Coimbra. “A
tendência das melhores faculdades é proporcionar essa
oportunidade de formação mais globalizada ao aluno.
Acredito que seja importante promover esse tipo de
experiência”, avaliou.

1º de dezembro Dia Mundial da Luta Contra a AIDS
Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretor Acadêmico

A Univaço apoia essa causa!
Diretor Acadêmico - Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari

Diagramação - Cinara Oliveira Fonseca
Jornalista Responsável - Bráulio Piovezana
Fotos - Arquivo
Tiragem - 600 exemplares

Univaço participa do Dia da Responsabilidade Social
e renova selo de Instituição socialmente responsável
Alunos, professores e funcionários da Univaço se reuniram
na última sexta-feira (19/09) e no sábado (20/09) para
promover ações voluntárias celebrando o Dia da
Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular,
iniciativa desenvolvida pela Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).
Os locais escolhidos para as atividades foram a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), localizada no bairro
Bela Vista, e a Casa da Esperança, localizada no bairro Vila
Formosa, ambas em Ipatinga-MG.
Participaram diretamente das atividades de
responsabilidade social 51 membros da comunidade
acadêmica da Univaço, beneficiando 493
pessoas com as tarefas desenvolvidas.
A Apae de Ipatinga funciona como
creche e unidade de
acolhimento. Atualmente, na
Associação são atendidas
cerca de 300 crianças de
ambos os sexos com até 12
anos de idade. Durante a
visita, foram entregues os
donativos arrecadados
em uma campanha
organizada por alunos e
professores da faculdade.
O s
v i s i t a n t e s
proporcionaram às crianças
ali assistidas momentos de
alegria e descontração. “A visita
que fizemos à Apae teve como
objetivo levar ao berçário, que hoje
tem um número recorde de crianças,
doações arrecadadas com a campanha
permanente dos alunos da Faculdade de Medicina. Foi
uma visita gratificante. Fomos para doar, inclusive sorrisos,
mas recebemos muito mais”, contou a professora Jaqueline
Melo Soares.
“Foi realmente maravilhoso participar da campanha e da
visita à Apae”, disse a professora Trycia Martins Salviano
Alves.
Na Casa da Esperança, a situação não foi diferente. Alegria,
dedicação e diversas atividades marcaram a data. A
entidade, mantida pelo Núcleo Assistencial Eclético Maria da
Cruz (Naemc), é responsável por abrigar e assistir pessoas
dependentes, na condição de abandonadas e/ou social e
economicamente carentes, de diversas faixas etárias.

Os participantes conversaram com os internos, realizaram
atividades de entretenimento, cantaram e contribuíram nas
tarefas diárias da Casa, como lavagem de louças, ajuda no
berçário, separação de roupas na lavanderia e colaboração
na distribuição do almoço.
“Foi um privilégio de grande aprendizado. Doar algumas
horas de atenção aos internos da Casa da Esperança
evidenciou minha pequenez diante da grandiosidade de
sentimentos expressa pelos sorrisos, olhares e abraços que
recebi naquele ambiente... Aprendi que a partilha nos faz
mais humanos e plenos para o presente da vida. As horas que
ali passei transformaram meu dia num eterno aprendizado,
para além daqueles praticados pela pedagogia”, disse a
pedagoga da Univaço, Niura Sueli de Almeida Martins.
Na opinião do aluno Samir Hemétrio Salles
Costa, as atividades do Dia da
Responsabilidade Social
proporcionaram a todos uma
experiência de humanização.
“Foi-nos dada a oportunidade
de ajudar o próximo, quando
na verdade nós é que fomos
a j u d a d o s , co m a m o r,
esperança e fraternidade,
requisitos básicos para a
formação de qualquer
profissional de saúde”,
enfatizou.
“A visita à Casa da Esperança
representou o verdadeiro ato
de cuidar, demonstrando que a
medicina vai muito além de um
trabalho, pois sentimos algo que
veio do coração”, disse o aluno Ycaro
Cesar Barreto Salgado.
Para a auxiliar de biblioteca Alessandra Gomes
Figueiredo, o Dia da Responsabilidade Social foi uma
oportunidade de vivenciar o amor com o próximo: “Fiquei
impressionada ao saber que, de 180 internos, apenas 20
recebem visita frequente de seus familiares. Algo que me
despertou bastante a atenção também foi a disposição dos
voluntários que trabalham na Casa da Esperança. O zelo e o
amor que eles têm pelos internos é muito grande; foi uma
lição de vida. Lá, pude ver o verdadeiro sentido do amor ao
próximo.”
Devido às ações realizadas, a Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) conferiu à
Univaço a renovação, por mais um ano, do selo de instituição
socialmente responsável.

IV seminário de Atualizações em Aleitamento Materno
Neste semestre aconteceu no Auditório Dr. José Torres Alves o
IV Seminário de Atualizações em Aleitamento Materno.
Na abertura do evento, a professora adjunta de pediatria da
Univaço Drª Léa Rache Gaspar falou sobre as Atualizações em
Aleitamento Materno e na sequência, a acadêmica da 4ª fase
Nathália Simões Fernandes ministrou uma palestra sobre
Teoria dos 1000 Dias.
Para encerrar o seminário a professora de pediatria Drª Vera
Lúcia Venâncio Gaspar abordou sobre o Leite Materno e o
Prematuro. Segundo ela, o leite materno possui inúmeras
vantagens para a criança. Estudos recentes apontam que o
alimento pode reduzir em até 72% a incidência de pneumonia
e bronquiolite grave (inflamação nos bronquíolos), que
precisa de hospitalização e oxigênio. Além disso, diminui em
64% o risco de diarreia aguda por gastroenterite (inflamação
do estômago e intestino). “E esse benefício se prolonga por
mais dois meses depois da suspensão do leite”, acrescentou.
Para as mães, também há muitos benefícios. “Os benefícios se
estendem à diminuição do sangramento no pós-parto
imediato, diminuindo a ocorrência de anemia; eles

contribuem para a diminuição da incidência de câncer de
mama (pré-menopausa) e do ovário; e também para a
redução da pressão arterial enquanto a mãe está
amamentando - a hipertensão é uma causa frequente de
problemas da gravidez, inclusive de parto prematuro”,
encerrou Drª Vera.
O evento, direcionado aos acadêmicos do curso de Medicina e
também extensivo à comunidade, veio de encontro com a
Semana Mundial de Aleitamento Materno (1/08 a 7/08)
quando vários países em todo o mundo realizam uma série de
atividades relacionadas ao tema.
A Semana faz parte de uma história mundial focada na
Sobrevivência, Proteção e Desenvolvimento da Criança. No
Brasil, o Ministério da Saúde coordena a Semana Mundial de
Aleitamento Materno desde 1999 e conta com o apoio de
Organismos Internacionais, Secretarias de Saúde Estaduais e
Municipais, Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano,
Hospitais Amigos da Criança, Sociedades de Classe e ONGs. O
objetivo é estimular a amamentação e melhorar a saúde de
crianças.

PDI elege ações prioritárias
Participaram da eleição 394 votantes, confira abaixo
a apuração dos votos de cada ação vencedora:

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) consiste em
um documento que define a missão da Instituição de Ensino
Superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos
em um período de cinco anos. Para que o processo fosse
democrático e transparente, o Instituto Metropolitano de
Ensino Superior (Imes) convidou o corpo docente, discente e
funcionários para participarem da eleição das ações
prioritárias a serem desenvolvidas neste Plano.
Uma comissão composta por representação de cada
segmento institucional foi nomeada, tendo elaborado um
quadro de metas e ações a partir das sugestões enviadas por
alunos, professores e funcionários. A comunidade acadêmica
definiu o cronograma de prioridade por meio da eleição
realizada no período de 21 a 27 de agosto.

Total de votos: 294

Total de votos: 248

Total de votos: 247

Total de votos: 262

Na ocasião, cada votante recebeu uma cartela com quatro
adesivos circulares de cores diferentes, que representaram
seu voto ao colá-los nos banners disponibilizados com as
metas descritas, sendo cada cor representativa para uma
área de planejamento do PDI: Gestão (azul), Ensino (verde),
Pesquisa (rosa) e Extensão (cinza).

da

A Univaço apoia a luta contra o Câncer de Mama

Trote Cidadão da Univaço é o 2º melhor do país
O projeto foi reconhecido pela Fundação Educar DPaschoal
Lavagem de louças, ajuda no berçário, separação de
roupas na lavanderia, limpeza do pátio, colaboração na
distribuição do almoço e atividades recreativas. Essas
foram as ações do Trote Cidadão realizadas pelos alunos na
Casa da Esperança, e que renderam à Univaço o
reconhecimento de 2º melhor Trote do país, na categoria
Livre.
Essas ações foram realizadas dentro da gincana solidária,
que consistiu também na arrecadação de leite,
posteriormente doado à Casa da Esperança, entidade
escolhida para ser beneficiada. No total, foram entregues
2.000 litros de leite, que correspondem ao abastecimento
de três meses do alimento na entidade assistencial.
Participaram do Trote os alunos ingressantes no curso de
Medicina, além de alunos veteranos, professores e
funcionários da Univaço, envolvendo toda a comunidade
acadêmica.
Mantida pelo Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz
(Naemc), a Casa da Esperança é responsável por abrigar e
assistir pessoas dependentes na condição de
abandonadas e/ou social e economicamente carentes, de
diversas faixas etárias.
O Trote Cidadão da Univaço tem como objetivo despertar
no calouro a consciência socioambiental e a participação
ativa na sociedade por meio de ações voluntárias. É uma
forma de colaboração para o desenvolvimento social, já
tendo abordado temas relativos à promoção da saúde,

bem-estar social, ecologia e prevenção de acidentes.
Devido às suas ações de cidadania e responsabilidade
social, o Trote Cidadão da Univaço já recebeu prêmios de
participação nos anos 2009, 2010 e 2011, tendo sido
eleito, no ano de 2012, o 3º melhor Trote Cidadão do país,
na categoria Ensino Superior.
A premiação
O Prêmio Trote da Cidadania desenvolvido pela Fundação
Educar DPaschoal reconhece e incentiva universitários de
todo o Brasil a promover ações sociais com os calouros,
visando estimular o empreendedorismo social e reduzir a
prática do trote humilhante ou violento.
Como premiação, a Fundação Educar DPaschoal
disponibiliza, em sua sede em Campinas-SP, dois dias de
oficinas de empreendedorismo e cidadania para alguns
alunos premiados.
No dia 17 de outubro os alunos Ana Luiza Toledo, Layara
Assis, Samir Hemétrio e Fernanda Souza Faria foram até a
sede da Educar DPaschoal onde participaram de diversas
atividades educativas e tiveram a oportunidade de
interagir com alunos de diversas Universidades do país.
A lista nacional dos finalistas pode ser acessada pelo link
http://www.trotedacidadania.org.br/trote/news.php?id=
272 .

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no
Brasil, as taxas de mortalidade pelo câncer de mama são
elevadas, uma vez que a doença ainda é diagnosticada em
estágios avançados. Relativamente raro antes dos 35 anos,
acima dessa faixa etária sua incidência cresce rápida e
progressivamente. Estatísticas indicam aumento de sua
incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em
desenvolvimento.

Drª Vera Lúcia Venâncio Gaspar - Paraninfa da Turma

Como forma de dar mais visibilidade à luta contra o câncer
de mama e fortalecer a importância do diagnóstico precoce,
a cada ano vem aumentando a adesão ao movimento
mundial "Outubro Rosa". A popularidade do movimento
alcançou o mundo, motivando e unindo diversos povos na
luta contra o câncer de mama. E, assim como em 2013, para
adesão à campanha a Univaço ambientou a sua iluminação
interna e externa na cor rosa, além de multiplicar o
movimento na comunidade
.
Para reforçar ainda mais a adesão, hoje (28/10), pela
manhã, a Univaço fez um movimento de conscientização e
prevenção contra o câncer de mama na Praça 1º de Maio, no
Centro de Ipatinga. Na ocasião, foi montada uma tenda no
local e feita uma passeata contando com a distribuição de
panfletos com orientações sobre a doença.
Outubro Rosa
A ação de iluminar com a cor rosa monumentos, prédios
públicos, pontes, teatros etc. surgiu como forma prática
para que o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez
mais abrangente para a população e que, principalmente,
pudesse ser replicado em qualquer lugar, bastando apenas
adequar a iluminação já existente, fazendo desta uma
leitura visual compreendida em qualquer lugar no mundo.
A primeira iniciativa vista no Brasil foi a iluminação na cor
rosa do monumento Mausoléu do Soldado
Constitucionalista (mais conhecido como o Obelisco do Ibirapuera), em São Paulo-SP. Essa iniciativa foi de um grupo de mulheres
simpatizantes com a causa do câncer de mama, que, com o apoio de uma conceituada empresa europeia de cosméticos,
iluminaram com a cor rosa o Obelisco do Ibirapuera.

É órgão responsável por conduzir os processos de avaliação
interna da instituição, verificar os pontos positivos
e de melhoria da Instituição.

Comissão Própria
de Avaliação

Ações efetivadas da CPA nos últimos meses
- Premiação da turma que obteve maior taxa de resposta aos questionários de autoavaliação.
- Aumento da representatividade dos alunos na CPA.
- Melhorias no sistema de acesso wi-fi à internet.
- Troca dos data shows das salas de aula.
- Iluminação externa (refletores) para aumentar a segurança à noite.
- Contribuição com subsídios para o aprimoramento curricular.

Participe enviando críticas
e sugestões para: cpa@famevaco.br

Da esquerda para a direita: Drª Rosângela, Dr. Gallinari, Dr. Nicolau e Drª Vera.

