
O curso de Fisioterapia da Univale firmou uma par-
ceria com o centro de atendimento em traumato-orto-
pedia, especialidade médica que cuida dos músculos, 
ligamentos, articulações, etc, do Hospital Municipal de 
Governador Valadares. Prometendo ser de grande su-
cesso tanto para o curso, quanto para o centro de aten-
dimento, a colaboração teve início no mês de outubro.

O projeto tem como foco o atendimento pré e pós 
cirúrgico a pacientes traumato-ortopédicos do Hos-
pital Municipal que está funcionando no Hospital São 
Vicente, incluindo abordagens em condições como fra-
turas, amputações, lesões neurais, dentre outras. 

Os atendimentos são realizados semanalmente, às 
segundas e quartas, na parte da tarde, sob a supervi-
são e orientação do professor Fisioterapeuta, Dr. Leo-
nardo Peres.

A Univale vem sempre desempenhando importante 
papel social em Governador Valadares, realizando pes-
quisas, e, em projetos como este, que contribuem com 
a saúde pública, dando retorno à comunidade a qual 
pertence. 

Ao passo que essas iniciativas são de grande ganho 
para a população, também enriquecem a formação 
dos profissionais da universidade. A coordenadora do 
curso de Fisioterapia da Univale, Anaile Duarte, salien-
ta:

“O curso vê isso como uma grande oportunidade 
para os alunos vivenciarem melhor o campo de prática 
no processo de auxílio a esses pacientes. Tanto na visão 
da área traumato-ortopédica, por ter a oportunidade 

de vivenciar os pacientes que estão à espera de cirur-
gia, ou dos que estão no pós-cirúrgico, quanto numa 
visão interdisciplinar, com médicos, outros profissio-
nais da área, além dos alunos terem mais uma opor-
tunidade de atendimento dentro da atenção terciária 
que é a área hospitalar”.

A acadêmica do 6º período de Fisioterapia da Univa-
le Aline Bárbara de Andrade Ramos Carvalho, que teve 
a oportunidade de participar do projeto, destaca a sua 
experiência.

“Me sinto privilegiada em fazer parte desse projeto, 
é uma oportunidade enriquecedora a nível acadêmico. 
Vivenciar na prática clínica e colocar em prática o que 
já aprendemos na teoria ao decorrer é um ganho muito 
grande para a nossa formação profissional”.

Sobre a importância da Univale participar de proje-
tos como esse, ela acrescenta:

“É de extrema importância que a instituição tenha 
esses projetos práticos, o contato com o paciente per-
mite o desenvolvimento do acadêmico, contribui para 
o raciocínio clínico, por fim, visa uma qualidade cada 
vez melhor de atendimento e recuperação para os pa-
cientes.”

As inscrições já estão disponíveis no site da Univale, com a opção de realização das provas no formato 
presencial ou on-line

O Saberes e Sabores incentiva, por meio de atividades lúdicas, hábitos alimentares mais saudáveis para crianças 
e adolescentes 

Atendimentos são fruto de parceria da Universidade com o Hospital Municipal

As inscrições do Vestibular Social da Univale já estão 
abertas, com bolsas não cumulativas de 50% e 100% em 
22 cursos de graduação presencial e 8 cursos em EaD. As 
bolsas sociais são uma das muitas iniciativas oferecidas 
pela Univale, como forma de expandir o acesso à educa-
ção e incluir a comunidade no meio acadêmico. 

Veja como funciona.

Provas presenciais ou on-line
No momento da inscrição o candidato pode esco-

lher fazer a prova na modalidade presencial ou on-line. 
O vestibular remoto será acessado por meio de um link, 
disponibilizado via e-mail, onde o concorrente terá 4 ho-
ras para concluir a prova. Já o presencial será realizado 
no dia 5 de dezembro, às 9h da manhã, no Campus II da 

Univale, na rua Israel Pinheiro, nº 2000, bairro Universi-
tário.

Critérios de bolsa
Para concorrer à bolsa de estudos, o candidato pre-

cisa ter renda familiar bruta mensal de até três salários 
mínimos por pessoa, e apresentar um patrimônio com-
patível. O processo de seleção também conta com uma 
entrevista individual, para a comprovação dos dados de 
renda, feita entre os dias  12 e 16 de dezembro. O concor-
rente deve estar com todos os documentos necessários 
em mãos e não pode ter diploma de curso superior.

As inscrições terminam no dia 03 de dezembro. Para 
conferir o edital completo e realizar a inscrição, basta 
acessar o site univale.br 

A oficina Saberes e Sabores, projeto de extensão do 
curso de Nutrição da Univale, retomou as visitas escola-
res para promover a alimentação saudável de crianças e 
adolescentes de 2 a 18 anos. O projeto atua em escolas 
públicas ou privadas que queiram aderir à iniciativa, po-
rém teve as atividades presenciais suspensas por causa 
da pandemia. 

A oficina voltou à ativa atendendo ao Colégio Fran-
ciscano Imaculada Conceição e está cumprindo todas as 
medidas de segurança sanitária. Por isso, neste momen-
to o projeto está apenas promovendo palestras e reali-
zando a avaliação nutricional das crianças. 

Entretanto, o Saberes e Sabores é muito maior. Criado 

em 2017, ele busca demonstrar e educar sobre a impor-
tância de se alimentar corretamente a partir de ações lú-
dicas e divertidas, como brincadeiras e teatros sobre os 
temas abordados.

A professora do curso de Nutrição e coordenadora do 
projeto, Ana Clara Alvarenga Morais, destaca a dinâmi-
ca do trabalho feito pelos alunos do curso, que ensinam 
as crianças e adolescentes a prepararem refeições mais 
saudáveis. “O projeto é voltado para realização de ofici-
nas com lanches saudáveis e as crianças colocam a mão 
na massa para produção do cardápio que oferecemos na 
escola. No final eles degustam e a gente faz brincadeiras, 
palestras, teatros sobre o tema abordado”, diz.

Alunos de Fisioterapia da Univale realizam reabilitação física em 
pacientes da rede municipal de Valadares

Vestibular Social da Univale disponibiliza 
bolsas de 50% e 100% nos cursos de 
graduação

Projeto de extensão do curso de Nutrição da 
Univale promove ações sociais em escolas de 
Governador Valadares

Assessoria do Colégio Franciscano Imaculada Conceição


