
Cinco novos cursos de pós-graduação Lato Sensu já es-
tão disponíveis para inscrição no site da Univale. As es-

pecializações são ideais para quem busca se atualizar 
para ingressar no mercado de trabalho e estão volta-
das para profissionais já graduados em Direito, Odon-
tologia ou em áreas do conhecimento que atuem e se 
interessem por enfrentamento de conflitos socioam-
bientais.

Para atender aos que já estão inseridos no mer-
cado, as pós-graduações Lato Sensu da Univale 

aderiram a novos formatos de ensino: presen-
cial e virtual. Os cursos ofertados terão, além 

das aulas presenciais, aulas remotas, ao 
vivo e gravadas, possibilitando que o aluno 

consiga conciliar melhor o trabalho com 
os estudos. Ambos os modelos oferece-
rão apoio e disponibilidade dos profes-
sores para dúvidas e troca de ideias. 

A Escola de Esportes da Univale está com 
inscrições abertas para crianças e adolescen-
tes, entre 6 e 17 anos de idade. São 30 vagas 
para aulas de Tênis, divididas entre as turmas 
de iniciação I e iniciação II. As vagas são gra-
tuitas, e as atividades do projeto seguirão to-
dos os protocolos de biossegurança, como 
uso de máscara obrigatório e distanciamento 
social. 

As aulas acontecerão às terças e sextas-
-feiras, de 16h30 às 17h30 para a iniciação I, e 
de 17h30 às 18h30 para a iniciação II. As ins-
crições podem ser feitas no Centro Esportivo 
da Univale (Ceu), que fica localizado na rua 25, 
número 421, bairro Santos Dumont I. Para a 
inscrição, é necessário apresentar declaração 

escolar, RG ou certidão de nascimento, com-
provante de residência e uma foto 3x4. 

Sobre a Escola de Esportes
A Escola de Esportes da Univale é uma ini-

ciativa do curso de Educação Física que, des-
de 2015, proporciona acesso à prática orienta-
da do tênis para a comunidade valadarense. 
Desta forma, são beneficiados tanto as crian-
ças e adolescentes que participam do proje-
to, quanto os alunos, pois são os graduandos 
que orientam a prática esportiva, sempre sob 
a supervisão de um professor. Além disso, a 
atividade contribui para a formação acadêmi-
ca e o aprimoramento das habilidades e com-
petências específicas do esporte.

Inscrições abertas para 
cursos de pós-graduação 
da Univale

Escola de Esportes da Univale oferece 
aulas gratuitas de Tênis

Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições 
para o processo seletivo de obtenção de novo título 
para o curso de Medicina da Univale. A seleção é para 
candidatos que queiram ingressar na universidade 
ainda no segundo semestre de 2021, e as inscrições 
podem ser feitas pelo site univale.br/medicina. A taxa 
de inscrição é de R$400,00.

Para concorrer a uma vaga de obtenção de novo 
título (segunda graduação), o candidato deverá ter 
diploma de graduação em um dos cursos a seguir: 
Biomedicina, Bioquímica (Bacharelado), Ciências 
Biológicas (Bacharelado), Educação Física (Bachare-
lado),  Enfermagem,  Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia ou Psicologia. 

Neste semestre são ofertadas cinco vagas para 
obtenção de novo título. As inscrições homologadas 
serão publicadas no site da Univale no dia 2 de se-
tembro, a partir das 18h, e o resultado final será divul-
gado no dia 9 de setembro. 

Os candidatos aprovados e classificados em pri-
meira chamada deverão fazer sua matrícula até às 
22h do dia 10 de setembro, devendo observar os pro-
cedimentos próprios e postar os documentos obriga-
tórios, conforme previsto no edital.

Escaneie o QR code, baixe 
o arquivo do edital e confira:

Univale abre inscrições para 
segunda graduação em Medicina
Serão cinco vagas para candidatos que já tenham a primeira graduação em cursos específicos da área da saúde.

São cinco cursos em diferentes áreas do conhecimento, para profissionais 
que buscam especializações

Cadastre seu currículo até o dia 30 de agosto 
pela página univale.br/trabalheconoscoVAGAS DE EMPREGO

• Técnico em Enfermagem 
• Gerente de Clínica Veterinária 
• Psicólogo do Trabalho
• Auxiliar para Laboratório de Prótese Odontológica
• Auxiliar de eventos 

Confira os novos cursos: 
Direito, Inovação e Tecnologia
Endodontia
Governança e Enfrentamento de Conflitos Socioambientais
Harmonização Orofacial
Prótese Dental


