
Univale terá seminário online sobre políticas 
públicas de enfrentamento à violência doméstica

Prouni e Fies na Univale

Na próxima quinta-feira, dia primeiro de julho, 
acontecerá o seminário “Políticas públicas voltadas 
ao enfrentamento da violência doméstica: desafi os e 
possibilidades”. O evento será gratuito e online, pelo 
canal da Univale no Youtube, e haverá emissão de 
certifi cado. O seminário é organizado pela professora 
Eunice Nonato, do mestrado em Gestão Integrada do 
Território, e pela aluna Lívia Athayde, que é delegada 
de polícia na cidade de Ipatinga.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) e o 
Programa de Financiamento Estudantil do Governo Fe-
deral (Fies) são duas das principais formas de democra-
tização do acesso ao ensino superior em universidades 
particulares. Pelo Prouni, alunos de escolas públicas e 
com baixa renda podem concorrer a bolsas integrais e 
parciais em instituições de ensino superior privadas. Já o 
Fies oferece opções de fi nanciamento, e não é exclusivo 
para egressos de escolas públicas. 

A Univale, como instituição comunitária e com-
prometida com a transformação da sociedade, faz 
parte dos dois programas, e já tem a lista de vagas 
que estarão disponíveis para o segundo semestre 
de 2021.  As datas de inscrição para o Prouni e o Fies 
ainda não foram divulgadas ofi cialmente, mas es-
tão previstas para julho e agosto, respectivamente.
Confi ra a distribuição de vagas por curso na Univale para 
o Prouni e o Fies:

Curso
FIES PROUNI

Vagas Vagas

Administração 15 1

Agronomia 9 1

Arquitetura e Urbanismo 14 1

Bacharelado em Jornalismo 9 1

Biomedicina 10 0

Ciências Contábeis 16 1

Direito (Matutino) 20 1

Direito (Noturno) 20 2

Educação Física 16 0

Enfermagem 19 0

Engenharia Civil 16 2

Engenharia Civil e Ambiental 16 2

Engenharia Elétrica 9 1

Estética e Cosmética 12 1

Farmácia 12 0

Fisioterapia 10 1

Fonoaudiologia 10 1

Medicina 14 3

Medicina Veterinária 8 1

Nutrição 14 2

Odontologia 26 2

Pedagogia 15 2

Psicologia (Matutino) 12 0

Psicologia (Noturno) 12 1

Publicidade e Propaganda 15 0

Superior de Tec. em Recursos 
Humanos - EaD 0 3

Total  349 30

Pensando no Futuro: Univale 
realiza mostra de profi ssões 
online com sorteio de bolsa 
integral para graduação

Nos dias 29 e 30 de junho, a Univale realizará o Pensando no 
Futuro. O evento será completamente gratuito e online, direciona-
do para os estudantes que estão no ensino médio, vivenciando o 
momento de escolha de carreira na busca pelo ingresso no ensino 
superior. 

A programação abordará o planejamento de vida pessoal e pro-
fi ssional, com direito a teste de carreiras e bate-papo com os coor-
denadores de cursos da Univale. Além disso, ainda haverá o sorteio 
de uma bolsa de estudos integral, válida para todos os cursos de 
graduação, com exceção do curso de Medicina.

Acesse univale.br e inscreva-se!

II Semana da Diversidade Univale: tema deste ano 
reforça a necessidade de uma cultura mais pacífi ca

Começa na próxima segunda-feira (28), a II Semana 
da Diversidade da Univale, um evento virtual, aberto ao 
público, e idealizado pelo Espaço A3, setor de apoio aos 
alunos da universidade. O tema deste ano será “Direitos 
Humanos: por uma cultura de paz”. A programação de 
lives tem início no dia do orgulho LGBTQIAP+ e se estende 
pelos quatro dias seguintes, trazendo diversos temas 
importantes para o debate, que tratam não apenas da 
diversidade sexual e de gênero. 

Em cada dia de evento será abordada uma 
temática diferente, todas com a intenção de debater 
individualidades da diversidade social. O primeiro dia vai 
tratar do cyberbullying na pandemia, na terça-feira os 

componentes da mesa falarão sobre a diversidade religiosa, 
na quarta-feira haverá um bate-papo sobre o Transtorno 
do Défi cit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), já 
na quinta-feira o tema em debate será a diversidade de 
gênero e a importância do uso de nomes sociais. Para 
fechar a programação, na sexta-feira, os convidados vão 
conversar sobre as culturas indígenas.

Todos os participantes das mesas representam ou 
têm vivência pessoal dos temas abordados. As lives 
serão transmitidas pelo canal da Univale, no YouTube e 
a programação detalhada está no site (univale.br) e nas 
redes sociais (@univalegv) da universidade.

VAGAS DE EMPREGO
Professor - curso de Medicina Veterinária - currículo até dia 27/06
Médico Veterinário - currículo até dia 27/06
Coordenação de curso - Técnico em Enfermagem - currículo até dia 28/06
Professor - curso de Técnico em Enfermagem - currículo até dia 28/06
Professor - curso de Design Gráfi co - currículo até dia 30/06
Professor - curso de Jornalismo - currículo até dia 30/06
Professor - curso de Publicidade e Propaganda - currículo até dia 30/06
Técnico em manutenção de máquinas - currículo até dia 30/06

Os currículos devem ser enviados o pelo site univale.br/trabalhe-conosco


