
 
 

 
 

 
 

Portaria UNIVALE: 020/2019 
 

Altera Portaria nº 035/2012 que 

institui o Observatório Interdisciplinar 

do Território - OBIT e retoma suas 

atividades. 

 

 

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Profª. Lissandra Lopes 

Coelho Rocha, no uso legal de suas atribuições estatutárias e regimentais, em 

atendimento às necessidades acadêmicas e administrativas, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Retomar as atividades do Observatório Interdisciplinar do Território - OBIT, 

como centro interdisciplinar de monitoramento local e regional e centro de 

investigação permanente vinculado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu 

de Gestão Integrada do Território - GIT da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 

Art. 2º - O OBIT abrangerá quatro funções-objetivo principais: 

 

I. A coleta, armazenamento, processamento e a análise de informações 

estatísticas e de caráter estratégico, técnico e científico relevantes para a 

definição, planejamento e avaliação de políticas de gestão integrada do 

território; 

II. A produção de conhecimento estatístico e técnico-científico relevante para 

a definição, planejamento e avaliação de políticas de gestão integrada do 

território; 

III. A extensão e a promoção de parcerias com o poder público, empresas e 

instituições privadas e não governamentais regionais e nacionais, para a 

transformação do território do Vale do Rio Doce. 

IV. A prestação de serviços relativos a pesquisas de opinião, voltada para o 

público externo e interno da Universidade, garantindo o sigilo e 

confidencialidade das informações em todas as etapas do processo, desde 

o projeto a realização do mesmo. 

 

Art. 3º - O OBIT apresentará como diretrizes operacionais: 

I. A manutenção e a atualização periódica de banco de dados que atenda à 

demanda da pesquisa científica e tecnológica, do planejamento estratégico 

local e regional, contemplando as dimensões econômicas, sociais, políticas e 

culturais. 

 



 
 

 
 

 

II. O monitoramento da região do Vale do Rio Doce por meio do 

acompanhamento sistemático, levantamentos estatísticos, construção de 

quadros de indicadores, produção de bancos de dados primários, 

organização de acervo documental e realização de estudos analíticos nas 

quatro temáticas abaixo: 

 

a. Mobilidade populacional, com ênfase no fenômeno migratório; 

b. Vulnerabilidade socioterritorial e socioambiental; 

c. Grandes investimentos de capital, particularmente na mineração; 

d. Memória, história oral, narrativa e iconografia do Vale do Rio Doce, 

particularmente que sejam transversais às outras temáticas. 

 

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Governador Valadares, 20 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

*Profª Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*O original desta Portaria assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 

 
 

 


