
Engenharia Civil da Univale: há mais de 40 anos formando 
profissionais que contribuem para a ascensão do mercado nacional 

Em 21 de maio de 1981, o curso de Engenharia Civil 
da Universidade Vale do Rio Doce foi reconhecido pelo 
MEC. De lá para cá, a Univale formou mais de 1800 
alunos no curso e é uma referência de ensino na região. 
A primeira turma do curso teve início na década de 70, e 
34 alunos se formaram em 1979. Com mais de 40 anos da 
sua criação, o curso de engenharia civil é uma excelente 
opção para quem deseja atuar nas mais diversas áreas 
do mercado de trabalho como transportes, recursos 
hídricos, saneamento básico, construção civil, entre 
outras. 

Sendo um dos primeiros cursos a ser ofertado pela 
Univale, o curso de Engenharia Civil formou engenheiros 
que atuam com destaque no mercado do Brasil e do 
mundo. Atualmente, o curso possui nota 4 na avaliação 
do MEC e visa formar profissionais com visão crítica, 
criativa e inovadora. Ao longo dos anos, o curso se 
adaptou e hoje tem uma proposta que procura atender 
o novo mercado de trabalho, sem perder a qualidade 
do ensino e a tradição estabelecida pela instituição com 
os cursos de engenharia. 

A graduação tem parcerias com as grandes 
construtoras da região, empresas de consultoria 
ambiental e órgãos públicos, gerando oportunidades 
para que os alunos possam participar de estágios e 
práticas do dia a dia da profissão. A Univale também 
incentiva pesquisas que podem ser desenvolvidas 
no Laboratório de Solos, de Materiais de Construção, 
Entomologia, Ensaios Mecânicos, entre outros.

Histórico
O livro “Fundação Percival Farquhar: 1967-2007: 40 

anos de ações relevantes” de Adolpho Campos, conta 
que o início da história da Univale se deu com a criação 
da fundação em 26 de junho de 1967. A FPF surgiu 
como uma entidade civil, de direito privado, sem fins 
lucrativos, constituída a partir do estudo básico para 
a implantação do MIT - Minas Instituto de Tecnologia, 
para ser sua entidade mantenedora. 

Os primeiros cursos ofertados pelo MIT foram 
as Engenharias Metalúrgica e Mecânica, porém a 
instituição observou a necessidade do mercado da 
região e do país, na área de construção civil. Dessa forma, 
o curso de Engenharia Civil iniciou suas atividades no 
final da década de 70.

A criação do curso seguiu uma tendência adotada 
pelos criadores do MIT, que foi a primeira escola de 
ensino superior de Governador Valadares a implementar 
cursos voltados para a área do desenvolvimento 
tecnológico.

Atualmente, a Univale oferece cursos de graduação 
em Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental. 
Além de Engenharia Elétrica, na modalidade presencial 
e Engenharia Civil, na modalidade EAD. Todos com 
o objetivo de preparar o aluno para se tornar o novo 
engenheiro que o mercado de trabalho exige.

Queremos saber por onde andam nossos egressos
Você estudou engenharia na Univale e gostaria 

que sua história fosse contada aqui? Conhece alguém 
que fez parte da nossa história? Conheça o Portal do 
Egresso, atualize seu cadastro, conte como foi a sua 
experiência durante o curso e como a universidade 
contribuiu para seu sucesso profissional. Além disso, 
fique por dentro de tudo que acontece na universidade 
como cursos de pós-graduação, mestrado ou, até 
mesmo, segunda graduação. Egressos da Univale têm 
descontos para continuar estudando na instituição e 
ampliar os horizontes do conhecimento.

No portal do egresso você também encontra os 
serviços que a Univale oferece à comunidade, pode 
solicitar documentos, participar da nossa comunidade 
no Linkedin, se candidatar a vagas da instituição, e 
ter acesso a várias fotos da nossa história. O site ainda 
possui uma sessão especial com vídeos e matérias sobre 
a carreira profissional dos egressos, além de conteúdos 
exclusivos no blog da Univale.

Acesse o portal: www.univale.br/portal-do-egresso


