
As alunas do curso de Estética e Cosmética retomaram na última semana os atendi-
mentos de estética corporal e facial, que são gratuitos à toda comunidade. Dentre os pro-
cedimentos realizados estão as massagens modeladoras, drenagem, peeling e limpeza 
de pele, e todos têm supervisão de professoras profissionais da área. 

Os tratamentos de estética facial podem ser agendados às segundas e quintas-feiras 
e estão voltados principalmente para pessoas com acne. Já para a estética corporal o pú-
blico-alvo são as pessoas com sobrepeso, sendo a disponibilidade de agenda às quartas 
e sextas-feiras. Entretanto, qualquer pessoa pode agendar uma avaliação, pois os planos 
de tratamento são personalizados. 

Os agendamentos são feitos pelo WhatsApp (33) 987177425.

Termina neste domingo (5) o prazo de inscrições para disciplinas isoladas do 
mestrado em Gestão Integrada do Território da Univale. Alunos que não estejam 
matriculados no programa, interessados em cursar as matérias da pós-graduação 
stricto sensu, no 2º semestre letivo de 2021, que começa neste mês, devem atentar-se 
aos requisitos estabelecidos pelo edital e realizar a inscrição até o dia 5 de setembro. 

A carga horária aceita para a efetivação da matrícula será de no mínimo 60 e 
no máximo 120 horas, de acordo com as condições do programa. Nesta seleção 
poderão participar alunos regularmente matriculados em mestrados e doutorados 
de outras instituições (aluno externo) ou que já tenham diploma de graduação 
(aluno especial), sendo que cada um poderá se matricular em disciplinas específicas 
autorizadas para cada um dos casos.  

Para realizar a inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição (baixe 
pelo QR Code) e encaminhar o anexo e os documentos listados no edital para o 
e-mail territorio@univale.br. O resultado será divulgado no dia 6 de setembro e as 
matrículas poderão ser feitas até o dia 7 do mesmo mês.

Os olhos do mundo estão voltados para a ciência. Para se ter ideia, o Brasil 
ocupa o 11º lugar no ranking mundial de produção científica. E aquela vontade de 
ficar mais perto dos pesquisadores e entender o que eles fazem, tem servido de 
combustível para a equipe da Univale TV. Agora, esse conteúdo será compartilhado 
com a comunidade, através da nova  temporada do Universo Pesquisa. 

O programa mostra os  bastidores e curiosidades da ciência e a repercussão 
dos estudos científicos na vida das pessoas e na mudança de diferentes contextos 
sociais. Como é o caso da pesquisa da doença hanseníase, desenvolvida há mais de 
10 anos pela Univale, que está em fase inédita com células-tronco. O outro projeto 
é voltado para o campo, mostrando o desenvolvimento de novas técnicas para a 
produção de milho.

O primeiro episódio foi exibido no dia 3 de 
setembro, pelos canais 3.1 da TV aberta  (TV 
Leste), 25 da TV a cabo, e ainda pode ser 
visto no canal da Univale TV, no YouTube.

Curso de Estética oferece 
tratamentos gratuitos

Último dia para 
se inscrever nas 
disciplinas isoladas do 
mestrado da Univale

Univale TV estreia nova 
temporada de programa 
sobre ciência e pesquisa

Os atendimentos foram retomados na última semana e a agenda de horários está dis-
ponível para o público

A seleção é para alunos que tenham interesse em cursar as disciplinas no 
segundo semestre de 2021, a partir de setembro. 

Primeiro episódio mostra investigação sobre hanseníase em fase inédita com 
células-tronco

Cadastre seu currículo até o dia 5 de setembro 
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