
Sempre pensando na qualidade de vida dos colabora-
dores, a Univale está realizando, por meio do Depar-
tamento de Desenvolvimento Humano da Fundação 
Percival Farquhar (FPF), uma ação interna de conscien-
tização sobre o Janeiro Branco. As atividades aconte-
cem em todos os setores dos dois campi da universi-
dade, com objetivo de conscientizar os colaboradores 
sobre a importância deste mês que traz como tema os 
cuidados com a saúde mental. 

 A ação consiste em orientações e práticas de auto-
cuidado, com intuito de manter a qualidade de vida 
dentro e fora do ambiente de trabalho. As atividades 
são desenvolvidas  pelos colaboradores juntamente 
com a equipe do Departamento de Desenvolvimento 
Humano, que aborda o tema por meio de atividades 
interativas, dinâmicas, ginástica laboral, e momentos 
de reflexão. Além do cuidado com a saúde, a equipe 
abordou assuntos ligados à autoconsciência, automo-
tivação, empatia e inteligência emocional. Também fo-
ram entregues aos colaboradores panfletos com orien-
tações para desenvolver as competências citadas e um 
mapa de autocuidado diário.

Sabrina Hermes, psicóloga organizacional do DDH, 
ressalta que “é importante que todos tenham o olhar 
diferenciado com a saúde mental, pois precisamos es-
tar bem para ajudar o próximo, ou seja, a saúde men-
tal está relacionada à forma como aceitamos nossas 
emoções, ideias, definindo o nosso bem-estar social, 
emocional e psicológico. A ação prática está sendo fei-
ta no formato setorial para que assim consigamos de-
senvolver as atividades com todos os colaboradores, 
reforçando a campanha que tem como intuito oferecer 
possibilidades para diminuir o impacto negativo de 
transtornos mentais”. 

Para a enfermeira Camila Castro, do Setor de Bios-
segurança da Univale, que também faz parte do DDH e 
tem acompanhado as atividades, o principal objetivo 
dessa ação é mostrar para os funcionários a importân-
cia do autocuidado. “Sabemos o quanto a vida é corrida 
e às vezes não sobra tempo para cuidar do nosso psico-
lógico, então estamos fazendo essa ação para enfatizar 
sobre esses cuidados”, comenta.

O Departamento de Desenvolvimento Humano da 
FPF é responsável por acolher e auxiliar colaboradores 
da Univale, Eteit e Univale TV em demandas pontuais 
de saúde mental, além de realizar encaminhamentos 
para psicoterapia e pesquisas internas. Ele também 
atua na manutenção do clima e da cultura organiza-
cional, agindo preventivamente e corretivamente em 
relação a indicadores como rotatividade e absenteís-

mo. Além disso, o DDH realiza os processos de seleção 
e acolhimento de novos colaboradores, coordena capa-
citações internas e é integrado pelo Setor de Biossegu-
rança. 

Sobre o Janeiro Branco

A campanha do Janeiro Branco surgiu no Brasil em 
2014 e convida as pessoas a refletirem sobre a saúde 
mental. O objetivo é colocar esse tema em evidência 
para conscientizar sobre o cuidado emocional, já que 
as doenças psicológicas afetam grande parte da po-
pulação gerando impactos inclusive na saúde física. 
A ação na Univale teve início na última quarta-feira 
18/01 e deve seguir até a primeira semana do mês de 
fevereiro.

A Univale divulga nesta quinta-feira, dia 26, a relação 
dos aprovados no Vestibular Top 50, que distribuirá 50 
bolsas de estudo, incluindo uma de 100% ao candidato 
classificado com a melhor nota. As provas foram reali-
zadas no final de semana, no sábado (21) e no domingo 
(22), e o resultado estará disponível no endereço eletrô-
nico da universidade: www.univale.br

Os candidatos aprovados receberão instruções por 
e-mail para realizar a matrícula pelo Portal do Aluno, e 
os procedimentos devem ser concluídos até as 22 horas 
do dia 3 de fevereiro, sob pena de perda do benefício da 
bolsa de estudos. O candidato aprovado, mas não clas-
sificado para a concessão de bolsas, poderá se matricu-
lar regularmente no curso escolhido.

Além da bolsa de 100%, serão distribuídas bolsas 
de 50% e 30% para qualquer curso da Univale, exceto 
Medicina, que tem processo seletivo próprio. Outras in-
formações podem ser conferidas no edital, disponível 
no link https://tinyurl.com/editaltop50. 
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