SOS: saúde no Buracão
Curso de Psicologia iniciou ações do projeto no bairro Carapina

No último mês, o projeto SOS: saúde no Buracão
saiu do papel e alcançou as vielas e casas da comunidade que fica no bairro Carapina. O curso de Psicologia
foi o primeiro dentre as graduações da área da saúde
a iniciar as ações práticas no Buracão. Todas as atividades do projeto são realizadas por alunos, professores e
colaboradores com o objetivo de desenvolver intervenções na comunidade por meio de atuações educativas
e sociais.
Em setembro, foram feitas visitas às várias famílias
da comunidade. Durante os encontros, os alunos do
6º período de Psicologia e membros do projeto buscavam escutar e acolher as demandas de grupos familiares que também são formados por pessoas com
deficiência. As visitas são periódicas e terminarão em
dezembro a fim de oferecer atenção e apoio a essas
pessoas. A prioridade dessas famílias se deve ao fato
de as pessoas com deficiência e seus familiares apresentarem maiores dificuldades na rotina dentro da comunidade relacionadas a locomoção, aprendizagem,
entre outras.
A coordenadora do projeto falou sobre a importância das ações do curso no bairro. “Acolher a pessoa
com deficiência e sua família, através de uma escuta
psicológica, é de suma importância visto que podemos
ajudar no empoderamento desta família. Podemos
orientar sobre serviços, sobre a rede de atendimento
à pessoa com deficiência, além de podermos desenvolver o espaço terapêutico da escuta para auxiliar na
verdadeira inclusão em diversos espaços sociais”, disse
Adelice Jaqueline Bicalho.
Atualmente, mais de 120 famílias moram no Buracão e vivem em situação de vulnerabilidade social por
possuírem diversas privações relacionadas à infraes-

Curso de Odontologia inaugura nova Clínica
de Traumatismo Dentário
Um novo projeto da Odontologia Univale foi inaugurado para somar nos atendimentos à comunidade
regional. A Clínica de Traumatismo Dentário começou
a funcionar neste segundo semestre de 2021 e é um
dos projetos de extensão da universidade que conta
com o envolvimento de alunos e professores e oferece
serviços sem custo à população.
O atendimento é realizado por alunos do curso de
Odontologia que foram aprovados por meio de um
processo seletivo, e que serão supervisionados por
professores profissionais da área. Ao todo, são dez estudantes e seis professores na clínica. O projeto visa
atender gratuitamente pacientes que tenham sofrido
algum trauma dentário, como fratura de esmalte, de
dentina, dentina com exposição por par, inclusão, luxação, avulsão, além de atendimentos de urgência.
De acordo com o corpo docente responsável pelo
projeto, a motivação da abertura da clínica se deu pela
quantidade crescente de traumas identificados em

Professor da Fisioterapia
desenvolve ação com catadores
da Ascanavi
O curso de Fisioterapia da Univale está desenvolvendo
ações de orientação e cuidado com os catadores da Associação
Dos Catadores De Materiais Recicláveis Natureza Viva Governador Valadares — Ascanavi. Na última quinta-feira (21) eles realizaram juntos, uma atividade de ginástica laboral, antes do início
da rotina de trabalho, e depois receberam liberação miofascial,
na região de trapézio, para ajudar nas dores e tensões musculares — queixa comum entre os profissionais. Essa ação acontece todas as quintas-feiras e faz parte do programa de extensão
Rede Solidária Natureza Viva da Univale, do qual a Associação é
parceira desde 2017.

outros atendimentos em decorrência de acidentes, esportes, e outros fatores. Especificamente em Governador Valadares já havia demanda desse tipo de serviço,
tanto particular quanto público, e a partir disso surgiu
a oportunidade e um cenário viável para a inauguração do novo espaço de atendimento odontológico.
Cada professor à frente do projeto possui uma especialidade fundamental na estruturação da Clínica
tais como profissionais de Dentística, Odontopediatria, Odontologia Social, Cirurgia, Periodontia e Endodontia. O horário de funcionamento será de 17h30
às 21h30, sempre às segundas-feiras, na Clínica IV do
Campus II.
Além dos atendimentos em clínica, o projeto de extensão também vai atuar em escolas, creches e igrejas
da cidade desenvolvendo ações de educação e saúde com a população. Todas as atividades podem ser
acompanhadas pelo Instagram da Clínica, @traumatismodentario_univale.

Univale oferece cursos
gratuitos para profissionais
da área de turismo
A Univale, em parceria com o Ministério do Turismo, está
disponibilizando cinco cursos gratuitos para estudantes e profissionais do setor de turismo, e demais interessados. As aulas
serão ofertadas no formato de Ensino a Distância (EaD) e as
inscrições podem ser feitas até o dia 18 de dezembro de 2021
por meio do link univale.br/cursos-mtur/.
Veja os cursos disponíveis:
Biossegurança: aspectos básicos e essenciais
Libras: aspectos básicos e essenciais
Práticas corporais de aventura
Gestão do esporte e lazer
História e patrimônio cultural
As aulas começam no dia 8 de novembro.

trutura, ao saneamento básico, às dificuldades de acesso, ao alto risco de deslizamento, à segurança e à assistência das pessoas com deficiência. Ainda em outubro,
as ações também continuam, seguindo os mesmos
passos iniciados no mês anterior. Desta vez, além das
visitas domiciliares, os participantes do SOS: saúde no
Buracão estão distribuindo cestas básicas na comunidade. Ao todo, já foram distribuídas 12 cestas.
Saiba mais sobre o projeto
A Universidade Vale do Rio Doce (Univale), desde
sua criação prioriza a conexão com a comunidade, o
desenvolvimento de ações e a prestação de serviços
que cooperem com a qualidade de vida das pessoas da
região. Para perpetuar esse propósito, foi criado mais
um projeto que passa a integrar as diversas ações já
desenvolvidas no Buracão, comunidade do bairro Carapina, em Governador Valadares. Desta vez, os cursos
de Educação Física, Enfermagem, Estética, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Psicologia da Univale juntamente
com o Espaço A3 fizeram um plano de ações práticas
para intervir na saúde do local. O projeto foi chamado
de “SOS: saúde no Buracão”.
O projeto faz parte da iniciativa “SOS Buracão” que
já atua na comunidade desde 2016, porém agora outros cursos estão envolvidos e novos serviços serão
oferecidos. Cada um dos seis cursos vai suprir uma demanda, de acordo com as áreas de estudo e atuação, e
o Espaço A3 vai colaborar com o acolhimento das pessoas da comunidade durante as ações seguindo uma
abordagem interdisciplinar. Para conhecer melhor as
ações, acompanhe o projeto no Instagram da Univale
@univalegv. Por meio desse canal, também é possível
participar e fazer doações.

Univale Tv estreia
novo programa: Por
trás da Mudança

Foi ao ar no último dia 20 de outubro, o primeiro
episódio de “Por Trás da Mudança”, uma websérie com
cinco episódios que trata da mudança nas identidades
visuais da Fundação Percival Farquhar e de suas mantidas. Este projeto foi realizado pela Agência Experimental Canguru, formada por professores e alunos dos
cursos de Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, e
Jornalismo.
Assim como o projeto, a série de programas foi encabeçada pelos professores Elton Binda, João Paulo,
Manoel Assad e Roberto Villela. O objetivo, como o próprio nome diz, é apresentar os bastidores do processo
de modernização das identidades visuais da FPF, Univale, Eteit, Univale TV e Univale Editora.
Com uma dinâmica descontraída, no formato de
bate-papo, os programas revisitam todas as etapas de
desenvolvimento, desde a pesquisa até a aplicação das
peças. No primeiro programa o assunto foi a necessidade da mudança, entendendo a história de cada uma
das empresas, como elas fazem parte da comunidade
e como a equipe se juntou para atender essa demanda.
Assista ao vídeo e não se esqueça de assinar o nosso
canal e ativar as notificações para receber o aviso dos
próximos episódios.

