
A Univale quer ouvir a comunidade!

Curso de Fisioterapia realiza doação de 
órteses para pacientes 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Univale, 
responsável por coordenar a auto avaliação institucio-
nal, está realizando uma pesquisa com a comunidade 
externa, população de Governador Valadares e região. 
A pesquisa tem por objetivo entender como as pessoas 
enxergam a universidade e qual é o nível de satisfação 
geral, em relação ao que é oferecido pela Univale atual-
mente. 

O presidente da Comissão, Rômulo Mafra, explica 
que a principal meta é ouvir a população local, para 
entender quais são os principais canais de comunica-
ção com a comunidade, qual é a opinião das pessoas a 
respeito da Univale e, a partir disso, criar um plano de 
melhorias dos serviços prestados, com a implantação 
de novas atividades, cursos e apoio a formação de pro-
fissionais comprometidos com a nossa cidade e região, 
seja na área da saúde, do comércio, da indústria ou da 
prestação de serviços. 

“Isso precisa ser feito porque a Univale presta muitos 
serviços à comunidade, mas nunca houve um levanta-
mento deste tipo, para entender a satisfação de quem é 
atendido”, diz o presidente da CPA. 

O plano de melhorias que virá após a coleta dos re-
sultados servirá como direcionamento para a tomada 
de decisões, permitindo que os pedidos da comunida-
de sejam colocados em prática. Para que tudo isso seja 
possível, a Comissão conta com a participação de todos 
e todas. 

Acesse o formulário pelo site univale.br, ou pelo QR 
code e responda ao questionário.

A relação do fisioterapeuta com o paciente vai além 
das sessões realizadas na clínica — o envolvimento com 
o processo de reabilitação é essencial para fazer com que 
o paciente se sinta acolhido e motivado, principalmente 
no caso das crianças. Pensando nisso, os alunos do 
curso de Fisioterapia da Univale se empenharam em 
uma missão: produzir órteses para os pacientes infantis 
com dificuldades neuromotoras.

As órteses são aparelhos usados para estabilizar as 
articulações, principalmente as que estão relacionadas 
à locomoção. Elas são usadas no processo de 
reabilitação de pacientes com dificuldades motoras, e 
são fundamentais para acelerar a recuperação e facilitar 
a mobilidade. 

“A gente percebeu que com algumas crianças aqui, 
pela condição neuromotora, as famílias têm muita 
dificuldade de manter essa estimulação dentro de 
casa. E para que a criança evolua, a atividade também 
tem que ser feita tanto no âmbito domiciliar quanto 
no âmbito da comunidade, que aí entram as escolas, 
a sociedade em si. E para facilitar para essas famílias 
nós tivemos a ideia de fazer esses recursos auxiliares 
para proporcionar a essas famílias a oportunidade de 
desenvolver essas atividades dentro do lar de maneira 
mais facilitada”, explica a professora Natália Virgínia, do 
curso de Fisioterapia. 

Os aparelhos são produzidos pelos próprios alunos, 
com o uso de materiais recicláveis, e já começaram a ser 
entregues para os pacientes.

Veja a matéria completa em youtube.com/univaletv

Professoras Anaile Toledo e Geane Dutra ao lado do atual presidente do 
conselho, Romário Gomes dos Santos.

Professora da Univale vence eleição do Conselho Municipal dos 
Direitos das Pessoas Idosas

Na última segunda-feira (5), houve nova eleição para 
formação do Conselho Municipal dos Direitos das Pes-
soas Idosas (CMDPI). A votação acontece habitualmente 
a cada 2 anos e, pela segunda vez, Geane Dutra, fisiote-
rapeuta, professora e pesquisadora do curso de Fisio-
terapia da Univale, foi eleita como representante das 
universidades, acompanhada da suplente Anaile Tole-
do, também fisioterapeuta e coordenadora do curso de 
Fisioterapia na instituição.

Desde 2019, Geane, que estuda o envelhecimento 
humano enquanto processo e a pessoa idosa enquanto 
cidadão de direitos, faz parte do Conselho. No mandato 
anterior, foram feitas reuniões mensais para debater as 
solicitações e denúncias vindas da comunidade, capaci-
tações virtuais e discussões sobre o papel social do con-
selho e projetos de extensão que podem oferecer uma 

maior qualidade de vida para as pessoas idosas. 
A fisioterapeuta diz que a experiência é uma grande 

oportunidade de contribuir para a realização de ações 
em favor dos idosos do nosso município. “Representar 
as universidades, em especial a Univale, dentro do con-
selho é algo que me traz extremo orgulho e motivação. 
Minha expectativa é de contribuir junto aos demais con-
selheiros para que transformações positivas aconteçam 
na vida e na saúde dos nossos idosos, propondo políti-
cas públicas que valorizem e favoreçam os mais velhos, 
que com frequência são excluídos e impossibilitados de 
exercer sua cidadania”, conta. 

O novo mandato começa ainda este ano e termina 
em 2023, com um novo processo eleitoral. Para conhe-
cer os projetos e ações que contemplam a pessoa idosa 
e que são desenvolvidas pela Univale, acesse univale.br. 

Vagas para professores dos cursos:
- Arquitetura e Urbanismo
- Fonoaudiologia 
- Nutrição

Os currículos devem ser enviados até o dia 12 de julho 
pelo site univale.br/trabalhe-conoscoVAGAS DE EMPREGO


