
Destinação de parte do imposto de renda ajuda 
projetos sociais

Com canal no YouTube, 
Univale democratiza 
acesso ao conhecimento 
e leva conteúdo da 
sala de aula para a 
comunidade

Eteit abre inscrições para bolsas de 50% e 100% 
em curso técnico

O governo anunciou recentemente que foram 
prorrogadas as declarações de imposto de renda até 
31 de maio de 2021. Isso significa que, caso ainda não 
tenha feito a sua declaração, ainda é possível destinar 
parte dos impostos para auxiliar projetos sociais. Este 
ano o NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Univale, 
e a disciplina Práticas do NAF estão promovendo uma 

campanha para a indicação de parte do tributo para os 
fundos municipais e estaduais que participam da ação. 
O valor arrecadado pela destinação vai para o Fundo da 
Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso. 

Como funciona a Campanha de Destinação do 
Imposto de Renda ao FIA e ao FI 2021

A campanha tem o propósito de divulgar aos 
contribuintes a possibilidade de destinar uma parte 
do seu Imposto de Renda aos fundos especiais de 
amparo social, que ajudam pessoas em situação de 
vulnerabilidade a terem uma vida melhor. Quem 
desejar participar da campanha poderá escolher para 
onde parte de seu imposto de renda será direcionado, 
sem alterar o valor líquido a receber ou a pagar no final. 
É possível usar até 6% do que já foi pago para investir 
em projetos com crianças, adolescentes e idosos. 

Podem aderir à campanha pessoas físicas que 
declaram seu imposto de renda no modelo completo, 
que tenha imposto a pagar ou a restituir. No ato da 
declaração é possível destinar até 3% ao FIA e mais até 
3% ao FI. Além disso, o contribuinte pode escolher em 
que cidade ou estado este recurso deve ser aplicado.

Inscrições podem ser feitas até o dia 14 de maio

O Núcleo de Apoio Contábil da Univale auxilia pessoas que desejam participar da campanha

Começa na segunda-feira, 10 de maio, o período 
de inscrições para concorrer às Bolsas de Demanda 
Institucional (BDI) da Escola Técnica da Univale (Eteit). 
Todos os alunos do curso técnico que estiverem 
matriculados no primeiro semestre de 2021, ou seja, 
aqueles que realizarem a matrícula até o dia 14 de maio 
deste ano, poderão concorrer a bolsas de 50% e 100%, 
válidas durante todo o curso.

Os interessados na bolsa integral (100%), devem ter 
renda familiar bruta mensal per capita que não exceda 
o valor de 1,5 salário mínimo; já para os interessados na 
bolsa parcial (50%), o valor deve ser igual ou menor a 3 
salários mínimos. As inscrições podem ser feitas através 
do formulário Google Forms, ou na Secretaria da ETEIT, 
localizada na Rua Lincoln Byrro, 281 – Lourdes.

Os candidatos que desejam concorrer às bolsas e 
ainda não estão matriculados na Eteit, podem realizar 
o processo de matrícula até o dia 14 de maio, data final 
das inscrições.A lista de alunos contemplados com as 
bolsas de 50% e 100% será divulgada no dia 27 de maio 
de 2020. A bolsa entra em vigor a partir da assinatura do 

termo de concessão.
Confira o formulário de inscrições e outras 

informações importantes sobre o edital do processo 
seletivo no site: univale.br

O ano de 2020 fez mudar os rumos da educação e 
as formas como ela é propagada. A internet permitiu 
a democratização da informação e presença, mesmo 
com as medidas de isolamento. O YouTube foi uma 
ferramenta que deu suporte para a Univale continuar 
com sua missão: levar a educação para nossos alunos 
e agora para o mundo todo.

De abril do ano passado até agora, foram 
transmitidas várias lives no canal da Univale, como 
eventos, aulas, seminários e simpósios. Foram muitos 
desafios e aprendizagens durante esse processo e os 
números mostram que está sendo um sucesso.
- 116.827 visualizações no último ano
- 23.110,4 horas de exibição
- 3.445 inscritos no canal, um aumento de 575% em 
relação ao ano anterior

Você pode acompanhar todos os eventos que 
aconteceram e ainda ser avisado de quando vão 
ocorrer os próximos, então se inscreva agora mesmo 
no canal do YouTube da Univale e não perca nenhuma 
novidade: youtube.com/univale

Atendimentos 
psicológicos à 
comunidade serão 
retomados 

A partir de segunda-feira (10), a Universidade Vale 
do Rio Doce (Univale) vai retomar gradativamente os 
atendimentos psicológicos, que são feitos ao público 
externo. Os serviços estão paralisados desde março, 
quando as atividades presenciais foram suspensas, em 
função da pandemia. 

O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) será 
retomado com pacientes que já estavam em 
tratamento, e que precisaram interromper por causa 
da onda roxa. De acordo com o setor, novos pacientes 
serão atendidos a partir do dia 17. Quem deseja se 
cadastrar para os próximos atendimentos, deve ligar no 
número (33) 3279-5949 e aguardar pelo agendamento 
de um horário.


