Escola Técnica da Univale realiza ação em benefício da saúde comunitária
Estudantes do curso Técnico em Enfermagem fizeram atendimentos gratuitos, com a supervisão de professoras e da coordenadora
do curso

No último fim de semana, a Escola Técnica da Univale — Eteit, mantida pela FPF, desenvolveu uma ação
comunitária no bairro de Lourdes, com o objetivo de
oferecer atendimento a moradores da cidade. As alunas
do curso Técnico em Enfermagem realizaram as orientações e exames clínicos, sob a supervisão do corpo
docente e coordenação do curso, proporcionando um
momento de cuidado, com foco na qualidade de vida
dos pacientes.
A diretora da escola, Cláudia Reis, ressaltou o compromisso da Eteit com a comunidade valadarense.
“Para nós, isso é muito importante. É uma oportunidade do aluno praticar o que ele está aprendendo, e nada
melhor do que praticar servindo à comunidade. Esse é
um dos nossos objetivos: usar o conhecimento teórico

e prático em benefício da comunidade. Fizemos essa
ação para usar o conhecimento em benefício das pessoas ao nosso redor”, disse.
A ação aconteceu durante toda a manhã de sábado
(11), e os moradores que desejassem atendimento, poderiam solicitar no local. Nayane Jorge Silva, aluna do
curso, falou sobre a experiência de atender os moradores. “Acho muito importante para os alunos ter este
contato com o público. Com a pandemia, houve o distanciamento e muitos não tiveram tanto contato com
os pacientes. Isso agrega muito, porque quando você
atende em um hospital, posto de saúde, ou qualquer
outro lugar, é preciso ter esse conhecimento e esse contato, para saber como abordar o paciente e como será
esse contato cara a cara”, disse.

Centro de atendimento ao idoso recebe
pacientes depois de um ano e meio
“Os idosos estão afastados das atividades presenciais desde o início da pandemia, em março de 2020.
Nesse período foram acompanhados com atividades
através do grupo de WhatsApp, mas esse momento
do reencontro presencial sempre foi uma expectativa
e esperança constante por parte dos idosos e nossa
também. E finalmente chegou! Estamos muito felizes,
preparados e cheios de propostas para esse retorno. Serão 7 cursos de graduação participando do Caige neste
semestre, com atividades fantásticas que certamente
nos permitirão alcançar o propósito do programa que é
promover saúde, bem estar e qualidade de vida aos idosos da nossa comunidade”, destaca a professora Geane
Dutra, que é coordenadora do projeto.

“A dor da saudade não se compara à felicidade do
reencontro” — foi com essa frase que os professores e
alunos do Centro de Atendimento Interdisciplinar de
Geriatria e Gerontologia (Caige) da Univale receberam
de volta os mais de 40 idosos que fazem parte do programa.

VAGAS DE EMPREGO

Sobre o Caige
O Centro de Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia (Caige) tem como objetivo melhorar
a qualidade de vida dos idosos de Governador Valadares, por meio de ações, em níveis primário e secundário,
de atenção à saúde e assistência à pessoa idosa.
Os alunos extensionistas que participam do projeto
atuam diretamente no atendimento aos pacientes, envolvendo todas as dimensões que interferem, de forma
direta ou indireta, na conquista de um envelhecimento
saudável e com qualidade.

Curso de Gestão de RH
desenvolve proposta
de empregabilidade
para a cidade
O projeto foi apresentado à prefeitura de Governador Valadares e busca facilitar a divulgação e preenchimento de vagas
de trabalho.

O projeto “Novas propostas de empregabilidade em
Governador Valadares”, idealizado pelo curso de Gestão de
Recursos Humanos da Univale, é resultado de um estudo
acerca da dificuldade de comunicação entre empresas e
trabalhadores da cidade. Com o objetivo de propor estratégias de solução para este cenário, ações foram planejadas
e apresentadas à Secretaria de Desenvolvimento, Ciência,
Tecnologia e Inovação da prefeitura.
Profissionais do curso observaram que, ao passo que
muitas pessoas estão à procura de trabalho, seja pela condição do desemprego ou pela realocação profissional e melhores oportunidades no mercado, existem diversas empresas com vagas disponíveis. Por esse motivo, foi entendida
a necessidade da criação de uma “ponte” que pudesse ligar
as duas partes interessadas, e assim tornar o processo mais
eficaz. Como solução para essas questões, surgiu o projeto.
As ações foram planejadas em três etapas, e estão sendo
executadas com a participação de alunos e professores de
Gestão em RH, em parceria com o município.
Uma das alunas participantes enfatizou a importância da experiência no processo de aprendizagem. Laryssa
Ventura é egressa do curso de Administração da Unvivale
e aluna do curso de Gestão em RH. “Por ter a oportunidade de propor melhorias para a nossa cidade, tornamos o
nosso objetivo muito mais real e alcançável, sendo motivador na transformação do cenário atual em que vivemos e
colocando em prática os conhecimentos que construímos.
Esse tema foi pensando ao fazer um levantamento sobre
as maiores dores do mercado de trabalho, onde a oferta e
demanda não conseguem ser supridas, e por isso, seria necessário criar uma estratégia junto a uma ferramenta para
que os processos sejam facilitados e tenham maior assertividade, diminuindo a rotatividade nas funções e encontrando os profissionais que melhor se encaixam com o perfil de
cada empresa”, disse a estudante.
Além das ações do projeto, o curso criou uma série de
podcasts para capacitar os candidatos a vagas de emprego e também os recrutadores, especialmente de pequenas
empresas que não possuem um setor de Recursos Humanos estruturado, mas que buscam uma contratação de
qualidade.

• Gerente de Clínica Veterinária - currículos até o dia 20/09
• Professor(a) para o curso Técnico em Enfermagem (Eteit) - currículos até o dia 22/09

Cadastre seu currículo na página
univale.br/trabalheconosco

