6º seminário integrado do rio Doce discute
consequências do desastre da barragem da
Vale/Samarco/BHP
Entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro, acontece a 6º edição do Seminário Integrado do Rio Doce
– SIRD. O evento termina na data em que completam
6 anos do rompimento da Barragem da Vale/Samarco/
BHP, em Bento Rodrigues. Estarão reunidas pessoas
que foram atingidas pela tragédia, além de instituições
de ensino, grupos de pesquisa e órgãos representativos, para debater questões relativas às consequências
do desastre.
A abertura do evento aconteceu no dia 28 de outubro, com o lançamento da coletânea “Conversas com
o rio Doce”, que tem como objetivo proporcionar conversas para diferentes pessoas e grupos que queiram
compartilhar aprendizagens e saberes sobre o rio. Os
livros estão disponíveis gratuitamente no site da Univale.
O evento continua na próxima quarta-feira, dia 3, a
partir das 19h. A programação dos debates é online e
gratuita, com transmissão ao vivo pelo canal da Univale no YouTube. Não é necessário fazer inscrição. Acesse
univale.br para conferir a programação completa.

Univale e Galpão 205 se unem para fomentar
o empreendedorismo valadarense
A parceria entre as duas instituições busca desenvolver inovações no meio empresarial da cidade

O mês de outubro marcou o início de novos caminhos para a Univale. Pensando em aperfeiçoar a
experiência dos estudantes e contribuir com o desenvolvimento do mercado de trabalho regional, a
universidade estabeleceu uma parceria com o Galpão
205, hub de negócios e inovação, inaugurado recentemente em Governador Valadares.
A partir dessa união, a Univale contará com o apoio
do Galpão também nas ações do Núcleo Universitário
de Empreendedorismo (Nuvem), para pensar em novas estratégias e proporcionar aos alunos uma visão
mais ampla e perspectivas inovadoras acerca de investimentos e execução de ideias.

A coordenadora do curso de Sistemas de Informação, Rossana Morais, falou sobre as oportunidades que
surgirão. “O foco do Nuvem é ser um pólo articulador
da universidade com a comunidade, tendo como seu
principal aliado o desenvolvimento da cultura empreendedora e de projetos de inovação. Por esse motivo,
vai ser um casamento perfeito. É a oportunidade de
tirarmos os projetos de dentro da universidade e levarmos para serem incubados no Galpão, que é um parceiro de muito peso”, disse.
Durante o evento que divulgou a parceria, gestores
da Univale e representantes do Galpão conversaram
sobre os planos que já foram traçados e expectativas
futuras. Serão várias as possibilidades e metodologias
trabalhadas no universo acadêmico, com o intuito de
formar profi ssionais que se destaquem no mercado.
O empresário Marcos Almada, gestor do Galpão
205, demonstrou grande satisfação em se unir à Univale. “A universidade faz o seu papel, e nesse trabalho conjunto a gente consegue alavancar. Então, (cada
projeto) começa na universidade, e é trazido para o
nosso hub, onde vamos conectar o ecossistema local
ao ecossistema nacional, que é o que proporciona processos, tecnologia e principalmente capital para essas
iniciativas, para as ideações dos jovens dentro da universidade, que é um banco de talentos”, explica.

Univale faz parceria
com a União Ruralista
para inaugurar clínica
veterinária
O espaço atenderá animais de grande porte de Governador Valadares e da região
Uma nova solução para pecuaristas será executada
pela Univale, em parceria com a União Ruralista Rio
Doce — URRD. A clínica veterinária para animais de
grande porte oferecerá atendimentos clínicos e terapêuticos para o gado dos produtores rurais da região,
evitando que seja necessária a busca por esse serviço
em outros municípios, como acontece atualmente.
O presidente da FPF, Rômulo César Leite Coelho,
falou sobre a satisfação de contribuir com mais um
serviço para a comunidade. “Quando se tinha um problema com o cavalo, um boi ou uma vaca, ou tinha
que sacrificar o animal ou desprender tempo e dinheiro para levar a uma cidade distante para tratar. Agora,
a Univale vai oferecer a eles a oportunidade de tratar
esses animais aqui, em um hospital de alto nível e de
alto padrão, com todo tipo de atendimento clínico e
cirúrgico. A parceria é maravilhosa porque oportuniza
a Univale a fazer aquilo que está em sua missão, que é
cuidar da comunidade”, diz.
A parceria entre a URRD e a Univale é antiga, e com
este projeto se renovou em mais um contrato de 10
anos. Pensando em estabelecer inovações para a área
da veterinária no município e na região dos vales, o objetivo é criar um espaço de excelência, com estrutura
para exames, avaliações clínicas, tratamentos e cirurgia.
“Existem dois grandes obstáculos para tratar animais da nossa região: a distância física e o preço extremamente caro, por ter que buscar o serviço em outras
regiões. Agora, nós concentramos tudo em Governador Valadares, onde temos um alto potencial. E para a
comunidade acadêmica é um ganho imensurável para
os alunos, porque poderão acompanhar as rotinas terapêuticas, clínicas e cirúrgicas”, afirma o coordenador
do curso de Medicina Veterinária, Victor Negrão.

Acompanhe a última live em comemoração à data e concorra a uma bolsa integral para estudar Pedagogia na Univale.
Dia 4 de novembro, no canal da Univale
no YouTube.

Univale participará de conferência estadual para debater realidade migratória
O encontro acontecerá no Sebrae e tem como objetivo a elaboração do 1º Plano Estadual de Políticas Públicas para Refugiados, Migrantes, Apátridas e Retornados
de Minas Gerais.
A Univale, cumprindo a missão de promover ações
efetivas em prol da comunidade, participará de um
encontro para contribuir com ideias que resultarão na
elaboração do 1º Plano Estadual de Políticas Públicas
para Refugiados, Migrantes, Apátridas e Retornados
de Minas Gerais. O plano é uma proposta do Comitê
Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo de Minas Gerais (COMITRATE)
ao Governo de Minas Gerais, com o intuito de levantar

debates sobre a realidade de pessoas que vêem a necessidade de migrar para novos territórios.
Chamado de Conferência Livre, o evento reunirá
representantes do COMITRATE, do estado e da universidade, e acontecerá no dia 6 de novembro no auditório do Sebrae-GV. OLaboratório do Núcleo de Estudos
sobre Desenvolvimento Regional – LAB Neder da Univale, que atua em debates, pesquisas e reflexões sobre
a temática, foi convidado a participar da organização
das conferências em Governador Valadares.

A professora Sueli Siqueira, coordenadora do Neder, explicou que a elaboração do Plano seguirá os
princípios da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, além da promoção dos direitos de refugiados, migrantes, apátridas
e retornados; a prevenção à xenofobia, ao racismo e
a quaisquer formas de discriminação; e a construção
participativa das políticas públicas na gestão democrática do Estado brasileiro.

