
O mês de agosto marcou a volta presencial de uma 
das cerimônias mais especiais da Universidade Vale do 
Rio Doce: as colações de grau. Com público reduzido, 
uso de máscara obrigatório e distanciamento entre os 
convidados, formandos e participantes da mesa, foram 
realizados três cerimônias no auditório do Campus II, 
onde alunos dos cursos de Direito, Jornalismo, Publici-
dade e Propaganda, Superior de Tecnologia em Agro-
negócio e Enfermagem, dividiram com familiares e co-
legas de turma o tão sonhado momento da formatura.

No último ano, a Univale precisou transformar as 
atividades acadêmicas para cumprir um dos principais 
objetivos da instituição: a proteção dos alunos, profes-
sores e colaboradores. Com a pandemia da Covid-19 e o 
distanciamento social necessário e obrigatório, as aulas, 
assim como eventos e cerimônias tradicionais, migra-
ram para o ambiente virtual. Mas agora, com grande 

parte da nossa comunidade acadêmica imunizada e 
com todos respeitando as medidas de biossegurança, 
aos poucos essas atividades estão retomando o forma-
to presencial, com responsabilidade e prudência. 

As colações de grau foram as primeiras presenciais 
do ano e emocionaram a todos que estavam presen-
tes. “Para nós é maravilhoso estar de volta. Aguardamos 
ansiosamente por esse momento e sabemos que a co-
lação de grau é um momento de júbilo para o aluno, é 
o momento que ele fecha um ciclo na vida e, por isso, 
estar junto da família é fundamental. Comemorar com 
a família a superação de todos os desafi os e a conclusão 
do curso. Mesmo com menos pessoas participando, só 
de estar com a família, de poder comemorar e sentir 
a emoção deles é muito importante” disse a reitora da 
universidade, Lissandra Lopes. 

Colações de grau voltam a 
acontecer em formato presencial

Um dos vários 
serviços que a Uni-
vale oferece para 
a comunidade é o 
acompanhamento 
psicológico, feito por 
alunos do curso de 
Psicologia, sob orien-
tação dos professo-
res. O atendimento é 
completamente gra-
tuito, e acontece no 
prédio do Serviço de 
Psicologia Aplicada, 
no campus II da uni-
versidade (Campus 
Antônio Rodrigues 
Coelho). 

Além do serviço prestado à comunidade, o SPA fun-
ciona como um centro de estágio para os alunos do 
curso de Psicologia. “O SPA é a clínica-escola de Psico-
logia. Nesse ambiente é que o aluno realiza a maioria 
dos seus estágios. Ele começa com os estágios básicos, 
e vai gradativamente até chegar ao clínico, que é o es-
tágio de atendimento ao público. Nós temos diversas 
modalidades de atendimento tanto em grupo, como 
na psicologia jurídica, quanto individuais, como a psi-
coterapia para crianças, adultos e idosos”, explica a psi-
cóloga Tandrécia Cristina, que é professora do curso.

Para receber atendimento é necessário agendar 
previamente pelo telefone (33) 3279-5949. Os pacien-
tes precisam fazer um cadastro, e aguardar pelo agen-
damento de um horário. O SPA funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 21h, no bloco D10, campus II da 
Univale (rua Israel Pinheiro, número 2000, bairro Uni-
versitário).

Cerimônias estavam acontecendo em formato online desde julho de 2020, por causa da pandemia

Serviço de Psicologia Aplicada funciona no campus II 
da universidade

Conheça os serviços oferecidos aos pacientes e saiba como agendar uma consulta.

A Univale tem um Ambulatório de 
Lesões Dermatológicas que atende 
a toda comunidade de Governador 
Valadares e região. O atendimento é 
feito a partir de agendamento prévio 
e são recebidos pacientes que estive-
rem com lesões leves, moderadas ou 
graves. 

Atualmente, duas profi ssionais são 
responsáveis pelo laboratório, a enfer-
meira Ana Maria de Souza Germano, 
que assume a gestão do espaço, e a 
técnica em enfermagem Júlia Gabrie-
la Onorato, além dos estudantes dos 

cursos de Enfermagem, Fisioterapia, 
Medicina e Nutrição da universidade, 
que fazem estágio supervisionado.

No local, são recebidos pacientes 
que possuam ferimentos e machuca-
dos, como úlceras venosas, arteriais 
ou feridas por pressão e úlceras pré-
-diabéticas. O Ambulatório funciona 
diariamente, de 13h às 17h, e não aten-
de procedimentos dermatológicos, 
como alergias ou irritações da pele. 
Para agendar um horário, basta entrar 
em contato pelo telefone (33) 3279-
5969.

Univale oferece 
acompanhamento 
psicológico gratuito

População tem acesso a atendimento gratuito 
em Ambulatório de Lesões da Univale


