
Na última sexta-feira, 24 de setembro, aconteceu o 
lançamento da Cartilha de Educação Patrimonial, como 
encerramento das ações da 8ª Jornada do Patrimônio 
Cultural do Departamento Municipal de Patrimônio His-
tórico de Governador Valadares. O material faz parte do 
projeto educacional do município, e irá atender escolas 
das redes municipal, estadual e privada na cidade. O 
evento aconteceu às 10h, na Biblioteca Pública Municipal.

O instrumento foi desenvolvido por alunos dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico e Pedagogia 
da Univale, sob orientação das professoras Patrícia Falco 
Genovez e Terezinha Bretas Vilarino, como parte de um 
projeto de pesquisa. Além disso, foram criados também 
um livro com a história de Xonin e um material didático 
para os professores. A cartilha foi apresentada pela pro-
fessora Ilara Rebeca Duran de Melo, que é coordenadora 
do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univale, ao Con-
selho Deliberativo do Patrimônio, e a utilização foi autori-
zada na rede municipal.

“A cartilha é um dos resultados de um projeto de pes-
quisa. O projeto Formação Histórica das Comunidades 
Rurais de Xonin, financiado pela Fapemig, trouxe infor-
mações importantes sobre tais comunidades e um dos 
pontos mais presentes nas falas dos participantes foi a 
necessidade de conhecer mais sobre a própria história e 
a certeza de preservar a memória do Distrito. Pensando 
nesse ponto, estabeleceu-se uma parceria efetiva entre 
a Univale e a Prefeitura, no sentido de somarem esforços 
para educação patrimonial municipal e resguardo da me-
mória local”, explica a professora Patrícia.

A iniciativa é uma parceria da Univale com a prefeitu-
ra de Governador Valadares, e é mais um projeto desen-
volvido pelo Grupo Intensivo: Educação Patrimonial em 
Prática do Conselho Deliberativo de Patrimônio Histórico 
e Cultural. O lançamento da cartilha encerra a 8ª Jornada 
do Patrimônio Cultural da cidade, que começou no dia 17 
de agosto com a apresentação do documentário “Patri-
mônio Cultural além do construído”, também produzido 
em parceria com a Univale.

Em parceria com a 
prefeitura, Univale 
lança cartilha de 
educação patrimonial

Pesquisadora dos Estados Unidos visitou a universidade nesta semana para alinhar detalhes da parceria e conhecer ações em 
andamento 

Material foi produzido pelas professoras Patrícia Genovez 
e Terezinha Vilarino, com alunos dos cursos de Arquitetura, 
Design e Pedagogia
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No dia 22 de setembro, é comemorado o Dia do 
Contador. Neste ano, o dia foi marcado com a mesa 
redonda  “Empreendedorismo Contábil: o profissional 
contábil e as redes sociais”, que contou com a participação 
do professor Sérgio dos Santos Reis, coordenador do 
curso de Ciências Contábeis e da professora Imirene Lodi, 
coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos 
da Univale. Também fez parte da mesa o convidado Carlos 
Alvarenga, que é diretor executivo da NTW Contabilidade.

“Essa palestra vem engrandecer muito os profissionais 
da contabilidade, e também da Administração. Eu, como 
técnico em contabilidade e hoje estudante de Ciências 
Contábeiś , tenho vivenciado ao longo do tempo todo 
esse processo da contabilidade, e é de grande valia 
para todos os profissionais, para todos os estudantes”, 
destacou o aluno do curso,  Damon Furtado.

Univale recebe apoio internacional para avançar 
com pesquisa sobre hanseníase

Dia do Contador 
foi celebrado com 
palestra sobre 
empreendedorismo 
contábil

Na última terça, 21 de setembro, data em que se co-
memora o Dia da Árvore, o curso de Engenharia Civil e 
Ambiental da Univale propôs uma ação muito importan-
te para a universidade e para o meio ambiente: a criação 
do Bosque da Sabedoria. São 24 novas árvores nativas 
plantadas no Campus II, e cada uma representa um cur-
so e se tornou responsabilidade dos alunos e professores 
de uma graduação.

As mudas foram doadas pela prefeitura de Gover-
nador Valadares e o plantio é um ato simbólico, que faz 

alusão à data comemorativa e à importância do traba-
lho coletivo, em prol da sustentabilidade ambiental. Por 
esse motivo, e pela tradição comunitária da Univale, as 
árvores foram plantadas por professores, alunos e pela 
comunidade, que foi convidada a participar.

O momento foi aberto ao público e todos presentes 
puderam dividir a experiência do plantio. O Bosque da 
Sabedoria foi criado próximo à nova sala dos professores 
e contou com a ajuda da comunidade acadêmica e de 
egressos da universidade.

Curso de Engenharia Civil e Ambiental 
promove o plantio de mudas na Univale
As árvores foram plantadas no Campus II e cada muda representa e é responsabilidade de um curso de graduação

Na última quarta-feira, 22 de setembro, a Univale re-
cebeu a pesquisadora Jessica Fairley, da Emory Universi-
ty, que fica em Atlanta, nos Estados Unidos. O motivo da 
visita está relacionado ao estabelecimento de uma nova 
parceria, que vai proporcionar a ampliação dos estudos 
da pesquisa sobre hanseníase, coordenada pelo professor 
Pedro Marçal, do curso de Farmácia da Univale.

A pesquisadora norte-americana contou sobre o in-
teresse no estudo da hanseníase. “Tenho trabalhado na 
área de Governador Valadares há aproximadamente cinco 
anos com minha parceira, Lúcia Fraga, e estamos particu-
larmente interessadas em aprender sobre a transmissão 
da hanseníase, a mycobacterium  leprae, e especialmente 
focadas nas questões relativas à pobreza, ao saneamento 
básico, à nutrição, e a outras doenças infecciosas que fa-
zem com que as pessoas estejam mais suscetíveis a infec-
ções e sintomas de infecções”, diz. 

A pesquisa é continuidade de um estudo que é feito 
na Univale há mais de dez anos e busca a identificação 
de fatores de risco para o desenvolvimento da doença, 
que é endêmica na região de Governador Valadares. O 
novo projeto será uma parceria entre a Univale, a UFJF e 
a Emory University, e servirá como um polo de pesquisa 
no município, apesar de outras cidades também fazerem 
parte desta nova fase de análise.

O coordenador da pesquisa falou sobre o planejamen-
to e objetivo dos estudos. “Pretendemos identificar asso-
ciações com outras patologias, verminoses e doenças ne-
gligenciadas, além de fatores nutricionais e demográficos. 
Estamos buscando entender como essas condições de 
vida podem contribuir para o adoecimento do indivíduo, 
para, a partir disso, propor projetos de melhoria da quali-
dade de vida dessas populações”, explicou Pedro Marçal.

Cadastre seu currículo na página 
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