
A FPF e suas mantidas têm como principal objetivo  a 
transformação de vidas por meio da educação. Para isso, 
além de garantir uma formação de excelência aos alunos, 
as instituições também oferecem bolsas de estudo par-
ciais e integrais por meio de diferentes programas. 

Na última semana tivemos os resultados de dois pro-
cessos. Um deles foi o vestibular Top 30 Univale, que ofe-
receu uma bolsa integral e 29 bolsas parciais para os me-
lhores colocados na prova, de acordo com os critérios do 
edital. A ganhadora da bolsa de 100% foi a candidata Cyn-
tia Falcão, que prestou vestibular para o curso de Ciências 
Contábeis e foi aprovada em primeiro lugar geral, com a 
maior nota entre todos os concorrentes. Além de Cyntia, 
vários outros candidatos de diferentes cursos foram apro-
vados com bolsas de 50%. 

Outro programa que também teve seu resultado 
nessa semana foi a mostra de profi ssões “Pensando no 
Futuro”. Durante o evento, que aconteceu nos dias 29 e 
30 de junho, foi sorteada uma bolsa de estudos integral, 
entre os mais de 500 participantes inscritos no evento. A 
ganhadora do sorteio foi Maria Aparecida Nascimento, 
que é auxiliar técnica da educação básica no distrito de 
Taruaçu de Minas, da cidade de Tarumirim. Maria con-
cluiu o curso de Magistério, e agora irá realizar a gradua-
ção em Odontologia com 100% de bolsa. 

Clínica odontológica de geriatria da Univale 
completa 20 anos 

FPF e Univale realizam sonhos por meio 
do conhecimento

Cuidado e acolhimento - esses são os pilares do 
atendimento na clínica odontológica de ageriatria da 
Univale que, em 2021, completa 20 anos de existência. 
Lá, pessoas a partir dos 60 anos contam com atendi-
mento especializado e reabilitação dentária, que busca 
devolver a saúde bucal e a autoestima na terceira idade. 
Desde 2001, já foram mais de 5 mil idosos atendidos.

“Eu percebo que facilitou a acessibilidade a essa po-
pulação que tinha uma demanda reprimida, principal-

mente devido a procedimentos de alta complexidade, 
como as próteses e as próteses removíveis, e nós conse-
guimos suprir essa demanda”, conta a professora Suely 
Rodrigues, que é coordenadora da clínica de geriatria. 

A clínica funciona no Campus II da Univale, que fi ca 
na rua Israel Pinheiro, n° 2000, bairro Universitário. O 
atendimento é gratuito. Para mais informações, entre 
em contato pelos telefones (33) 3279-5965 ou (33) 3279-
5504.


