
Professores e pessoal técnico administrativo da 
Univale se reuniram na noite de terça-feira (31) na en-
trega do 7º Prêmio Inovação, para celebrar os projetos 
desenvolvidos nos cursos e setores da universidade que 
causaram impacto positivo na sala de aula e na comu-
nidade. Foram cerca de 30 projetos agraciados em uma 
noite em que a instituição também recepcionou o cor-
po docente para o início das atividades acadêmicas de 
2023.

“É motivo de alegria receber vocês, docentes das gra-
duações, pós-graduações, do nosso mestrado, toda a 
equipe da Eteit, todo nosso pessoal técnico administra-
tivo, todos juntos para estrear o calendário acadêmico 
do ano de 2023. Sejam muito bem-vindos novamente 
a esta casa da ciência, que tanto lhes considera, para 
mais um ciclo da história da Univale. Uma história de 
crescimento e de expansão, que é fruto da dedicação e 
da competência de cada um que está junto conosco na 
linha de frente da transformação de vidas por meio da 
educação”, afi rmou a reitora da Univale, professora Lis-
sandra Lopes Coelho Rocha.

Na avaliação da reitora, os projetos agraciados com 
o Prêmio Inovação têm revolucionado a Univale e fei-
to a diferença dentro da instituição e também na co-

munidade. “Os projetos vencedores, desenvolvidos pe-
los docentes e pelo pessoal técnico administrativo ao 
longo de 2022, apresentaram ações inovadoras de alta 
qualidade e se sobressaíram nos campos de ensino, 
pesquisa e extensão. Reconhecemos neste dia o talento, 
a iniciativa, a criatividade e a dedicação de todos que se 
empenham em dar o melhor de si”, acrescentou a pro-
fessora Lissandra.

Alguns dos vencedores do Prêmio Inovação

Professora do curso de Fisioterapia, Geane Alves é co-
ordenadora de um dos projetos vencedores do Prêmio 
Inovação: o Univale na Praça, que envolve oito cursos 
em ações de saúde e prevenção de quedas dos idosos 
que fazem atividades físicas na Praça de Esportes. Ou-
tros projetos de atenção a pessoas com mais de 60 anos 
também foram premiados, fato que Geane comemora.

“Sem dúvida, os projetos que a Univale desenvolve 
com a população idosa têm um impacto signifi cativo 
diante das necessidades desse público, que é tão cres-
cente. Não só o Univale na Praça, mas todos os outros 
projetos que foram reconhecidos e que envolvem a 
geração 60+, que é o termo que a gente tem usado re-

centemente, são de grande relevância, pelo impacto 
de acolher as necessidades dessa população dentro do 
município de Governador Valadares”, destacou a pro-
fessora.

A inclusão, tema tão debatido dentro da Univale, 
também foi premiada. O Espaço de Apoio ao Aluno (Es-
paço A3) e o Centro de Empregabilidade e Oportunida-
des (CEO) foram contemplados pelo projeto de inclusão 
de egressos com defi ciência no mercado de trabalho.

“Esse projeto que foi premiado é uma inovação, por-
que a Univale já tem uma tradição na inclusão do alu-
no. O aluno que tem alguma necessidade educacional 
especial, quando chega para a gente, já é incluído em 
todos os processos. Agora a gente avança nisso, fazendo 
o acompanhamento do egresso com defi ciência, para 
que ele possa também ser incluído no mercado de tra-
balho. A premiação vem reconhecer esse avanço das 
ações do setor”, ressaltou o coordenador do Espaço A3, 
professor Edmarcius Carvalho.

A noite também teve uma intervenção artística do 
grupo Dramaniacs, interagindo de forma descontraída 
com o corpo docente. Ao fi nal do Prêmio Inovação foi 
servido um coquetel baseado na culinária árabe.
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