
Cursos da Univale desenvolvem 
projetos para o Buracão, no bairro 
Carapina
Ações foram idealizadas por seis cursos da área da saúde, juntamente com o Espaço A3, e pretendem 
aumentar a qualidade de vida da população local

Os campi foram adaptados para assegurar o  
distanciamento social e a proteção dos alunos, 
professores e colaboradores.

A Universidade Vale do Rio Doce, desde sua criação, 
prioriza a conexão com a comunidade, o desenvolvi-
mento de ações e a prestação de serviços que coope-
rem com a qualidade de vida das pessoas da região. 
Para perpetuar esse propósito, foi criado mais um pro-
jeto que passa a integrar as diversas ações já desenvol-
vidas no Buracão, comunidade do bairro Carapina, em 
Governador Valadares. Desta vez, os cursos de Educa-
ção física, Enfermagem, Estética, Farmácia, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odon-
tologia e Psicologia da Univale, juntamente com o Es-
paço A3, fizeram um plano de ações práticas para in-
tervir na saúde do local. O projeto foi chamado de “SOS: 
saúde no Buracão”. 

As atividades serão feitas por alunos, professores e 
colaboradores, a partir do dia 20 de agosto, e têm plane-
jamento inicial de 5 meses. O principal objetivo é desen-
volver intervenções na comunidade, por meio de ações 
educativas e sociais. Atualmente, mais de 120 famílias 
moram no Buracão e vivem em situação de vulnerabi-
lidade social, por possuírem diversas privações relacio-
nadas a infraestrutura, saneamento básico, dificulda-

des de acesso, alto risco de deslizamento, segurança 
e assistência às pessoas com deficiência. O projeto faz 
parte da iniciativa “SOS Buracão”, que já atua na comu-
nidade desde 2016, porém, agora outros cursos estão 
envolvidos e novos serviços serão oferecidos. 

O curso de Nutrição, por exemplo, vai capacitar os 
moradores para desenvolver um projeto de geração de 
renda, por meio da produção de alimentos vegetaria-
nos e para intolerâncias alimentares. Serão criadas re-
ceitas, marca e embalagem com rotulagem nutricional. 
Outra ação é a identificação de pessoas com doenças 
zoonóticas, que será feita pelo curso de Medicina Vete-
rinária, além da aplicação de orientações sobre preven-
ção e riscos referentes a essas doenças. Cada um dos 
seis cursos vai suprir uma demanda, de acordo com as 
áreas de estudo e atuação, e o Espaço A3 vai colaborar 
com o acolhimento das pessoas da comunidade duran-
te as ações, seguindo uma abordagem interdisciplinar.

Para conhecer melhor as ações, acompanhe o pro-
jeto no Instagram da Univale @univalegv,  e saiba mais 
sobre o Buracão em @sosburacao. Por meio desses ca-
nais, também é possível participar e fazer doações. 

A partir desta segunda-feira, 02 de agosto, a Uni-
versidade Vale do Rio Doce dará início às aulas e ativi-
dades acadêmicas do segundo semestre de 2021, de 
forma gradual e com acompanhamento diário do setor 
de biossegurança. No entanto, esse retorno presencial 
não acontecerá imediatamente, ou com todas as turmas 
completas, e deverá seguir rigidamente os protocolos 
estabelecidos.

Cada curso da universidade possui suas especificida-
des e, por isso, os coordenadores ficarão responsáveis 
por repassar aos alunos o cronograma individual de re-
torno. As exigências relacionadas à contenção de contá-
gio, entretanto, são coletivas e obrigatórias para todos os 
estudantes, professores e colaboradores. 

Este retorno presencial tem sido muito aguardado, 
mas para que a Univale consiga manter a decisão, é 
fundamental que a comunidade acadêmica respeite o 
distanciamento social, uso da máscara e a higienização 
constante das mãos e dos objetos pessoais.

Você sabia que a Univale oferece atendimento jurí-
dico gratuito? Há mais de 20 anos, o Escritório de As-
sistência Judiciária (EAJ) trabalha na defesa dos direitos 
das pessoas de baixa renda que buscam apoio legal. 
Além de prestar um importante serviço para a comu-
nidade, o EAJ funciona como um laboratório onde os 
alunos do curso de Direito começam a exercer a prática 
da profissão, sob orientação de uma equipe qualificada 
de professores. 

Mesmo durante a pandemia a equipe do EAJ está 
atendendo normalmente, com as adaptações neces-
sárias e seguindo todas as normas de biossegurança. 
O Escritório de Assistência Judiciária fica localizado no 
prédio da Escola Técnica da Univale (Eteit), na rua Lin-
coln Byrro, nº 281, bairro Vila Bretas. O atendimento 
deve ser agendado pelos telefones: (33) 3279-5280 / (33) 
3279-5276 / (33) 98880-3229 (Whatsapp).

Univale se prepara 
para retornar às 
atividades presenciais
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