
Conheça a Fundação Percival Farquhar

Univale TV apresenta 
novidades na programação

Univale assina carta 
para futuras parcerias 
com universidade norte-
americana

Eteit desenvolveu projeto para aprimorar o 
atendimento na Associação Santa Luzia

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, 
de direito privado e sem fins lucrativos, foi criada no 
dia 7 de junho de 1967, por iniciativa de um grupo de 
cidadãos liderado por Antônio Rodrigues Coelho. O 
grupo tinha o intuito de implantar em Governador 
Valadares uma instituição de ensino e pesquisa, assim 
como a fundação, que seria sua mantenedora.

Em julho de 1967 entrou em funcionamento o 
MIT, Minas Instituto de Tecnologia, mantido pela FPF. 
Em 30 de outubro, Juscelino Kubitschek visita o MIT 
e declara: ‘vim, finalmente, encontrar no MIT, em 
Governador Valadares, o que procurava há muito no 
Brasil. Daqui sairá um exemplo que precisa frutificar 

instantaneamente.
A criação de uma universidade em Governador 

Valadares, pela FPF, nasceu com a concepção da UTEC 
(Universidade Tecnológica), considerada uma entidade 
original e pioneira no Brasil, cujas linhas básicas 
enfatizam o desenvolvimento da pesquisa científica 
na área tecnológica, constituindo a produtividade, 
força motriz em todos os trabalhos desenvolvidos. A 
princípio, a UTEC concretizava a integração do Ginásio 
Orientado para o Trabalho (GOT), de grau primário, da 
Escola Técnica do Instituto de Tecnologia (ETEIT), de 
ensino secundário, e do MIT.

Assegurada a estrutura inicial, porém, sob uma 
nova concepção de universidade, pautada pela 
filosofia de integrar universidade, sociedade brasileira, 
e pela excelência no campo do ensino e da pesquisa, 
o modelo produtivo racional foi enriquecido com o 
humanístico e social, transformando-se no projeto 
da USD — Universidade Santos Dumont, que 
posteriormente se tornou a Universidade Vale do Rio 
Doce — Univale.

Atualmente, a Fundação Percival Farquhar traz a 
tradição de mais de 50 (cinquenta) anos de atuação 
no Ensino Superior, refletindo a qualidade do ensino 
ofertado, na ocupação de importantes postos de 
trabalho ocupados pelos egressos, com uma atuação 
profissional e cidadã relevante e reconhecida, tanto na 
região em que se insere, como em todo o país.
Saiba mais sobre a FPF em nosso site: fpf.univale.br

A programação da Univale TV passou por 
mudanças neste mês de abril. Além da grade 
acadêmica, o canal universitário abre espaço para 
conteúdos elaborados e com uma linguagem mais 
descontraída.

A estreia foi com o programa “Cantos e Encantos”, 
dirigido pela jornalista Liliane Ambrósio. Os episódios 
trazem um giro pelo município de Governador 
Valadares, mostrando curiosidades da nossa terra, 
riquezas naturais, costumes e histórias da nossa 
gente. E a edição de lançamento foi recheada de 
tradições de Minas, com destaque para as delícias 
mineiras, o artesanato e o charmoso vocabulário 
mineiro.

Além da nova série, outras duas estreias acontecem 
em abril.  Será o retorno do programa “Entrevista”, 
totalmente reformulado, e com a temática Covid-19. 
E o mês encerra com o lançamento do “Mundo 
Animal”, que é um programa totalmente dedicado 
aos amantes de animais.

Se você ainda não segue a Univale TV, então não 
perca a oportunidade. Além das redes sociais, ela está 
no canal 25 (TV a cabo) e, toda quarta e sexta, às 14 
horas, na TV Leste (Record). 

A Universidade Vale do Rio Doce (Univale) e 
a Universidade de Massachusetts, Boston (UMB) 
assinaram uma carta de intenção para atividades 
futuras. O acordo entre as instituições é o primeiro 
passo para ações e pesquisas entre a Escola para o 
Meio Ambiente e o Instituto Mauricio Gastón para o 
Desenvolvimento da Comunidade Latina e Políticas 
Públicas, ambas escolas da UMB, e a Univale. 
Pesquisadores das duas instituições já trabalham 
em parceria em projetos de pesquisa relacionados à 
imigração brasileira para Massachusetts.

Assinado pela reitora Lissandra Lopes Coelho 
Rocha e pelo professor associado de Meio Ambiente e 
Saúde Pública, Carlos Eduardo Siqueira, o documento 
declara a intenção de conduzir futuros projetos de 
cooperação para promover atividades de ensino e 
pesquisa nas respectivas universidades.

Os trâmites entre as instituições ainda serão 
formalizados, mas a assinatura desta carta já é 
um indicativo que a parceria promova pesquisas 
envolvendo os Estados Unidos e o Brasil. Isso permitirá 
um intercâmbio de alunos e professores entre as duas 
universidades, além de novas ideias e projetos.

De acordo com o professor Pedro Marçal, 
coordenador do curso de Farmácia da Univale, 
o crescimento da pesquisa na Universidade fica 
evidente com essa parceria e demonstra que os 
trabalhos em andamento possuem ampla visibilidade. 
“A parceria com a Universidade de Massachusetts 
Boston demonstra o empenho da Univale e de seus 
pesquisadores no desenvolvimento de pesquisas 
com impacto regional e internacional. Além da 
qualificação do corpo docente, a parceria fomenta o 
desenvolvimento regional, ao se tratar de assuntos 
relacionados diretamente à comunidade da região 
onde estamos. Esse é o objetivo da pesquisa, trabalhar 
temas pertinentes a fim de gerar qualidade de vida”, 
finaliza o professor.

A Associação Santa Luzia, que abriga idosos e 
adultos com deficiência, completou, neste mês, 53 
anos de fundação. Pouco antes da data, a Escola 
Técnica da Univale (Eteit) desenvolveu um projeto na 
instituição que agora também faz parte desta história. 
Com a orientação do professor Douglas Alexandre, os 
alunos do Curso Técnico em Enfermagem criaram um 
registro de orientações específicas para lidar com as 
demandas do local e desenvolveram um aplicativo, 
que ajuda na verificação dos sinais vitais dos internos.

O projeto teve o objetivo de contribuir para  a 
melhoria do atendimento aos internos da Associação 

Santa Luiza. Após estudo das necessidades do espaço, 
foram listados os graus de dependência dos idosos, 
por meio de um levantamento que considera fatores 
como idade, situação financeira e capacidade de 
desenvolver atividades de forma independente. 

“Com o projeto tive a experiência de conhecer um 
tema sobre o qual eu não tinha ideia da existência, que 
é o grau de dependência do idoso. Estudando sobre 
ele, eu pude perceber que a gente tem mania de limitar 
o idoso pela idade, mas é uma forma equivocada de 
pensar, pois o paciente pode sim ter 90 anos e ser mais 
independente que um idoso de 60”, explica Luana 
Romanelli, aluna participante do projeto. 

Além das listagens anteriormente citadas, foram 
registradas as principais doenças que afetam os idosos 
e os parâmetros normais dos sinais vitais, para otimizar 
os cuidados. Para identificação desses sinais vitais, é 
que foi criado o aplicativo. Além de ajudar os alunos 
a relembrarem os conteúdos estudados, a ferramenta 
é uma forma de ajudar na verificação dos parâmetros 
normais e possibilitar que ela seja feita de forma mais 
rápida e assertiva, melhorando o dia-a-dia de trabalho 
da instituição.

O Curso Técnico em Enfermagem está com 
inscrições abertas para este semestre. As aulas 
começam no dia 3 de maio e para se inscrever, basta 
acessar o site eteit.univale.br.

Alunos criaram um aplicativo para otimizar a verificação dos sinais vitais e personalizaram um protocolo de 
orientações de acordo com a demanda do local


