
Univale na comunidade: conheça o “SOS Buracão”

Cursos de Engenharia 
realizam II Jornada 
Acadêmica    

Projeto desenvolve ações para ajudar população em situação de vulnerabilidade social, que vive no Buracão do bairro Carapina. 

O Projeto “SOS Buracão” é uma iniciativa que surgiu 
em 2016, na Universidade Vale do Rio Doce, com o obje-
tivo de ajudar a população do Buracão, comunidade que 
reside no bairro Carapina, em Governador Valadares. No 
Buracão moram pessoas em extrema vulnerabilidade 
social, que possuem diversas privações, principalmente 
relacionadas a moradia e acessibilidade. São mais de 120 
famílias vivendo em situação de abandono. 

As práticas do projeto são pensadas e desenvolvidas 
pelo Mestrado em Gestão Integrada do Território, GIT, e 
por cursos de graduação da Univale. Campanhas de do-
ações, desenvolvimento de pesquisas e parcerias com o 
município, são algumas das ações que pretendem levar 
melhorias para a estrutura do local e para as condições 
de vida de quem vive no Buracão.

Em agosto do ano passado, o projeto construiu uma 
rampa na comunidade, possibilitando que uma mora-
dora saísse de casa pela primeira vez em 12 anos. Isso 

porque, após um Acidente Vascular Cerebral, ela passou 
a precisar de acessos para deficientes físicos para cruzar 
os limites da própria residência, mas nunca os teve. Foi 
a partir dessa história que os alunos da Engenharia Civil 
da Univale elaboraram um projeto para construir a es-
trutura na comunidade. Os materiais necessários foram 
doados por professores e colaboradores da instituição, 
permitindo que a obra pudesse ser executada.

Em abril deste ano, alunos dos cursos de Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda da Univale, criaram também 
um perfil no instagram para o projeto. O @sosburacao 
divulga campanhas e informações sobre o Buracão, 
além de ser um canal oficial de compartilhamento das 
demandas e necessidades da comunidade. 

O projeto é uma iniciativa da Univale, mas conta tam-
bém com o apoio da população. Quem tiver interesse 
em ajudar nas ações e doações, pode seguir o perfil e 
acompanhar as campanhas. 

Começa nesta segunda-feira, 21 de junho, a II Jornada 
Acadêmica das Engenharias da Univale. O evento é gra-
tuito e realizado em formato virtual. Na programação, os 
inscritos poderão participar de palestras, minicursos, ses-
sões culturais e apresentações de trabalhos. A inscrição 
como ouvinte pode ser realizada pelo site da Univale, até 
o dia 21. As atividades da Jornada acontecerão em perío-
do noturno, até a sexta-feira, 25 de junho. 

Sobre o evento
A Segunda Jornada Acadêmica dos cursos de Enge-

nharia da Univale constitui uma estratégia metodológica 
de ensino coerente aos princípios pedagógicos, políticos 
e epistemológicos que fundamentam as práticas docen-
tes, cujo objetivo enseja a formação de profissionais com 
competências para implantar, supervisionar e controlar 
as soluções de engenharia, com aplicação da legislação 
e atos normativos pautados na ética, no âmbito do exer-
cício da profissão. Para tanto, o egresso do curso assegu-
ra em seu perfil a competência de formular e conceber 
soluções desejáveis de engenharia, por meio da análise 
e compreensão dos usuários dessas soluções e seu con-
texto. 

Nessa perspectiva, a formação profissional do en-
genheiro articula o ensino, pesquisa e extensão, numa 
interação dialógica da comunidade acadêmica com a 
sociedade, ancorada em processo pedagógico único, 
interdisciplinar, político educacional, cultural, científico 
e tecnológico, assegurado no projeto pedagógico dos 
cursos de Engenharia da Univale, assegurando a vivên-
cia do pilar da educação aprender a aprender, de forma 
autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 
atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tec-
nologia e aos desafios da inovação.  

Professores participam de ação de doação de sabonete líquido fabricado 
por alunos do curso de Farmácia.

VAGAS DE EMPREGO
Serviços Gerais de Roçada e Capina - currículo até dia 21/06 
Professor - curso de Medicina Veterinária - currículo até o dia 21/06 
Médico Veterinário - currículo até o dia 21/06 
Coordenação de curso - Técnico em Enfermagem - currículo até o dia 28/06 
Professor - curso de Técnico em Enfermagem - currículo até o dia 28/06

Os currículos deverão ser enviados pelo site: univale.br/trabalhe-conosco


