
Começou na quinta-feira (25) o 12º Encontro de Con-
sórcios Intermunicipais de Minas Gerais, sediado no Cam-
pus II da Univale. A Universidade faz parte da organização 
do evento, em parceria  com o Consórcio Intermunicipal 
da Rede de Saúde de Urgência e Emergência do Leste de 
Minas — Consurge, o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Vale do Rio Doce — Cisdoce, e o Colegiado de Secre-
tarias Executivas de Consórcios Intermunicipais de Minas 
Gerais e Agência de Políticas Públicas — Cosecs-MG/APP.

Na abertura do evento, agradecendo o apoio das pre-
feituras e demais parceiros, a reitora Lissandra Coelho 
desejou boas-vindas e um encontro produtivo para os 
envolvidos. A reunião busca maior integração entre os 
municípios de Minas Gerais e gira em torno da solução de 
demandas da saúde, meio ambiente e turismo. Os con-
sórcios são uma forma dos municípios trabalharem es-
sas demandas em conjunto, encontrando soluções que 
sejam benéfi cas tanto para o coletivo quanto para cada 
uma das cidades envolvidas individualmente.

A Univale, como  instituição comunitária, abre o es-
paço no universo acadêmico para diálogos em busca de 
melhorias regionais como essa. Por esse motivo, a insti-

tuição presenteou os servidores de todas as prefeituras 
da região oferecendo um desconto de 50% na mensali-
dade dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Civil 
e Ambiental e Engenharia Civil, nas modalidades presen-
cial e a distância. 

Além disso, a universidade realizou o sorteio de uma 
vaga com 100% de desconto nas pós-graduações em 
Gestão Hospitalar, Gestão em Saúde Pública e Auditoria 
e Controladoria para os municípios presentes, totalizan-
do três bolsas oferecidas pela Univale. O sorteio aconte-
ceu no segundo dia de evento (26), após a mesa-redonda 
Painel Saúde 2. 

Novos cursos de pós-graduação na área da saúde
Os cursos de Gestão Hospitalar, Gestão em Saúde Pú-

blica e Auditoria e Controladoria serão ofertados na mo-
dalidade EaD, e têm duração de 11 meses e carga horária 
de 360 horas. O início das aulas será em fevereiro de 2022 
e durante o curso os pós-graduandos terão total apoio e 
disponibilidade dos professores para tirar dúvidas. As no-
vas pós-graduações Lato Sensu da Univale foram criadas 
pela Univale para atender aos municípios da região, com 
o objetivo de contribuir para o fortalecimento e desenvol-
vimento da saúde regional. 

Leia o QR code 
e conheça os cursos.

Evento teve duração de dois dias e contou com participação de diversas autoridades da região

As inscrições para o curso Técnico em Enfermagem 
da  Escola Técnica da Universidade Vale do Rio Doce 
(Eteit) estarão disponíveis na primeira semana de dezem-
bro, com o início das aulas para fevereiro de 2022. Com 
duração de 30 meses e aulas de segunda a quarta-feira, 
das 18h30 às 22h, o aluno terá a oportunidade de apren-
der teoria e prática com excelência.

As aulas presenciais acontecem no prédio da Escola 
Técnica, na rua Lincoln Byrro, 281, bairro Vila Bretas. Além 
disso, os alunos também têm toda a infraestrutura e os 
laboratórios da Eteit do Campus II da Univale à sua dis-
posição. Para se inscrever, basta estar cursando o Ensino 
Médio ou tê-lo concluído. Os interessados podem entrar 
em contato com a escola pelo telefone (33) 98880-2979.

Saiba mais sobre o curso Técnico em  Enfermagem
A formação técnica é essencial no direcionamento 

de profi ssionais para atuar no mercado de trabalho com 
habilidades técnicas e experiências práticas. O professor 
Elon Saúde Caires, enfermeiro especialista e mestre, res-
salta que na prática clínica de enfermagem, a equipe é 
majoritariamente composta por profi ssionais técnicos, 
sendo supervisionados por um enfermeiro.

“É uma profi ssão que cresce cada vez mais no Brasil, 
tendo em vista que a assistência à saúde é um direito de 
todos e dever do Estado. Portanto, o técnico em  enfer-
magem é de extrema importância para a nossa socie-
dade. Eles precisam ser bem treinados e estarem aptos 
para exercer suas funções, que é cuidar de vidas”.

Uma outra oportunidade, vista pelo professor na for-
mação técnica da Eteit, é a atuação direta que os profi s-
sionais adquirem no atendimento aos pacientes de diver-
sas esferas de atenção à saúde. Seja ela na pública ou na 
privada, a nível municipal, estadual ou federal. Tendo um 
ensino em diversas áreas, com mais de 40 anos de tradi-
ção, os alunos desenvolvem suas habilidades na prática 
de enfermagem desde o começo do curso.

Estágio supervisionado 
Os alunos realizam o Estágio Supervisionado no Am-

bulatório de Especialidades Médicas da Univale (AME), 
no Ambulatório de Lesões da Univale e em hospitais. As 
atividades de estágio respeitam os limites da carga ho-
rária estabelecida na matriz curricular, além dos projetos 
estarem alinhados com interesses sóciocomunitários e 
com as competências dos módulos cursados. Um exem-
plo disso são atividades de estágio realizadas em ações 
comunitárias junto às igrejas onde os alunos estagiários 
prestam atendimentos como aferição de pressão, teste 
de glicemia  e orientações para promoção da saúde.

 O professor Elon também destaca a importância que 
o estágio tem na formação dos alunos. “No estágio os 
alunos têm condições de aplicar na prática clínica todo 
o conhecimento teórico, que foi consolidado ao longo do 
curso. Isso traz para eles a capacidade de desenvolver as 
habilidades e as técnicas, além de fortalecer a relação pa-
ciente e técnico de enfermagem. Isso favorece para que 
tenham uma excelente formação.”

A professora e também coordenadora do curso, Edi-
vânia Machado, destaca também a importância da reali-
zação de um estágio de excelência como facilitador para 
a abertura de portas para o mercado de trabalho, já que, 
ao concluírem o estágio, muitos deles já têm proposta de 
emprego garantido.

Univale sedia 12º Encontro de Consórcios 
Intermunicipais de Minas Gerais 

Início das aulas está previsto para fevereiro de 2022

Inscrições para o curso Técnico em Enfermagem da Eteit estarão 
disponíveis em dezembro


