
Univale oferece bolsa de 100% para 
Mestrado em Gestão Integrada do 
Território

Estão abertas as inscrições para 
o Mestrado em Gestão Integrada do 
Território (GIT) da Universidade Vale 
do Rio Doce (Univale). Nesta edição, 
o programa oferecerá uma bolsa de 
100% para o candidato aprovado em 
primeiro lugar no processo seletivo, 
além de vários outros descontos para 
públicos específicos, conforme a polí-
tica de incentivo.

As inscrições podem ser feitas até 
o dia 16 de agosto, pelo site univale.
br/mestrado. As etapas de seleção in-
cluem análise de currículo, entrevista 
e prova com base na bibliografia dis-
ponibilizada no edital.

Sobre o GIT
Com 11 anos de existência, o GIT 

está vinculado à Área Interdisciplinar 

da CAPES e fundamenta-se no campo 
das Ciências Sociais, Ciência Huma-
nas, Direito, Educação, Psicologia, Ci-
ências Biológicas e Ciências da Saúde.

O Mestrado em Gestão Integra-
da do Território possui duas linhas de 
pesquisa: Território, Migrações e Cul-
tura; e Território, Sociedade e Saúde. 
Essas linhas se abrem para diversos 
campos temáticos estruturantes: a) 
Território da Migração; b) Território da 
Saúde-Doença; c) Território da Violên-
cia e Vulnerabilidade; d) Território das 
Relações Sociedade-Ambiente; e) Es-
tado, Território e Direito; f) Políticas Pú-
blicas; g) Cultura e Patrimônio Cultu-
ral; h) Formação Histórica do Território. 

Acesse univale.br/mestrado e saiba 
mais

Estudou na Univale? Atualize seus dados e 
fique por dentro das oportunidades que a 
universidade oferece

A Universidade Vale do Rio Doce (Univale) oferece 
aos seus alunos e egressos uma política direcionada à 
educação continuada, com atividades de ensino, pes-
quisa/iniciação científica, extensão e pós-graduação, 
centradas na formação humanística e visão global do 
meio social, político, econômico e cultural local.

Para que os egressos possam usufruir de todos os 
benefícios oferecidos pela instituição, é fundamental 
que os dados cadastrais estejam sempre atualizados. 
Pensando nisso, o Centro de Empregabilidade e Opor-
tunidades da Univale, setor responsável por cuidar dos 
egressos e das relações da instituição com o mercado 
e empresas, desenvolveu uma pesquisa para levantar 
informações atuais sobre aqueles que concluíram sua 
trajetória na universidade. A partir desta atualização, a 
conexão entre a Univale e seus egressos será ainda mais 
reforçada.

O acompanhamento dos egressos é uma parte im-
portante na missão da instituição, que busca construir 
e compartilhar o conhecimento por meio da formação 
de profissionais competentes, éticos e comprometidos 

com o desenvolvimento humano. Parte desse processo 
é garantido pela sua integração às atividades acadêmi-
cas/comunitárias realizadas pela instituição, pelo apoio 
para inserção no mercado de trabalho, incentivo ao em-
preendedorismo, parcerias e demais ações orientadas 
ao egresso.

Leia o QR Code ao lado com a câmera do celular e 
participe da pesquisa! 

Professor para o curso de Design Gráfico  - currículos até o dia 13/08
Professor para o curso de Nutrição - currículos até o dia 18/07
Auxiliar Administrativo - currículos até o dia 20/07

Cadastre seu currículo em 
univale.br/trabalhe-conoscoVAGAS DE EMPREGO


