
30 anos de história: a 
Univale além dos muros 

EM 1992, A UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE FOI OFI-
CIALMENTE RECONHECIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCA-
ÇÃO. Nasceu, a partir da união das diferentes faculdades e 
institutos já existentes na cidade, a primeira Universidade 
de Governador Valadares. Trinta anos depois, a Univale se 
mantém como a maior Universidade comunitária do Leste 
de Minas Gerais. 

Rômulo Mafra, hoje professor do curso de Gestão de Re-
cursos Humanos, presidente da Comissão Própria de Ava-
liação e gestor da Ouvidoria da Univale, está na instituição 
há 47 anos, e viu de perto a mudança para o status de Uni-
versidade. “Eu comecei em 1975 no antigo MIT (Minas Ins-
tituto de Tecnologia) e na Fafi  (Faculdade de Filosofi a). Na 
época também já tinha a Eteit (Escola Técnica) e o GOT, que 
era o Ginásio Orientado para o Trabalho. Mas desde sem-
pre já existia aquela ideia de Universidade”, conta. 

Os cursos da área de exatas e as ciências sociais foram 
os primórdios do que hoje é a Univale, e ao longo dos anos, 
à medida que surgiam novas demandas no mercado local e 
regional, novos cursos eram lançados. Rômulo explica que, 
na década de 70, existiam os cursos de Engenharia Civil, 
Metalúrgica, Mecânica e Elétrica, as licenciaturas em Físi-
ca, Química e Matemática, e também cursos da Faculdade 
de Filosofi a, que eram Pedagogia, Ciências Sociais e Letras. 

Em 1975, teve início o curso de Odontologia, que come-
çou a funcionar no Campus I. “Mas já se pensava na cons-
trução do Campus II, tanto que em 1977 ele já veio pra cá.[...]  
Depois veio o curso de Engenharia Civil, e aí foram surgin-
do cada vez mais cursos. Nas décadas de 80 e 90 é que veio 
esse ‘boom’ de cursos na área da saúde, que a gente não ti-
nha, porque o nosso forte era exatas e sociais. Mas aí vie-
ram Farmácia, Psicologia, Nutrição, Enfermagem, e assim 
por diante”, explica. 

Como colaborador administrativo, Rômulo acompa-
nhou a construção do Campus II e o viu crescer. “No come-
ço o Campus II tinha só aquela passarela (local onde fi cam 
as clínicas de Odontologia). A mudança da parte adminis-
trativa pra cá, é muito recente. O que eu acho fantástico é 
que a grande maioria das pessoas quando vêm à Universi-
dade, inclusive os avaliadores do MEC, têm uma ideia dife-
rente da Universidade, e quando chegam aqui eles fi cam 
encantados com o Campus II, porque das universidades 
que a gente conhece, o nosso campus se destaca. Eles se 
surpreendem com a beleza, a extensão e a organização”.

História dentro 
da universidade

Além de acompanhar o crescimento da instituição, Rô-
mulo também fez da história da Univale e da Fundação 
Percival Farquhar, sua própria história de vida. Ele veio 
para Governador Valadares com o intuito de cursar o en-
sino técnico na Eteit, que na época era a Escola Técnica do 
Instituto de Tecnologia. Aos 16 anos, começou a trabalhar 
no MIT como offi  ce boy, depois passou a integrar o quadro 
de colaboradores da Secretaria Acadêmica de Nível Supe-
rior. Depois de se graduar na Eteit, ingressou no ensino su-
perior na instituição, e foi transferido como colaborador 
para a biblioteca, onde trabalhou por muitos anos. Foi con-
vidado a assumir a Comissão Própria de Avaliação quan-
do ela foi fundada, e posteriormente assumiu também a 
gestão de Ouvidoria. Mais recentemente, começou a atuar 
como professor do curso de Gestão de Recursos Humanos. 

“A universidade transforma a vida das pessoas. Trans-

formou a minha. Meus irmãos e irmãs estudaram aqui. 
E sempre me surpreende o poder que ela tem na vida das 
pessoas. E por tudo isso eu vejo a Univale como uma insti-
tuição perene, que vai durar para sempre. Eu conheço pes-
soas que melhoraram a vida deles e da família, fornecen-
do pensionato para alunos da universidade. Então o poder 
de transformação é imenso, no sentido de mudar a vida de 
quem está aqui, de quem presta serviço à universidade e 
de quem vive perto”, enfatiza.

O tripé “Ensino, 
Pesquisa e Extensão”

A Univale é uma instituição preocupada com a qualida-
de e excelência ofertada no ensino, na pesquisa e na exten-
são de Governador Valadares e região. Ligada à história do 
Minas Instituto de Tecnologia (MIT), são mais de 50 anos de 
atuação no ensino superior, onde os atributos podem ser 
vistos na atuação dos profi ssionais formados no merca-
do de trabalho. Em 2022 foram 550 alunos graduados e 27 
mestres do Mestrado Acadêmico em Gestão Integrado do 
Território (GIT/Univale), com pesquisas concentradas na 
área dos Estudos Territoriais e suas múltiplas dimensões.

O caráter comunitário e a responsabilidade social da 
Univale são expressados por meio de diversos serviços à 
comunidade de Governador Valadares e região. Em 2022 
foram mais de 100 mil atendimentos, dentre eles consul-
tas no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), ser-
viços no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), e muito 
mais.

“A Univale segue sua trajetória como única instituição 
de ensino superior comunitária desta região, formando 
profi ssionais em conformidade com as diretrizes curri-
culares próprias de cada curso, assegurando o perfi l do 
egresso com habilidades e competências para o exercício 
profi ssional. Os esforços de todos os colaboradores são 
compatíveis com tudo aquilo em que acreditamos na nos-
sa instituição, cumprindo com o nosso propósito de trans-
formar vidas por meio da educação”, comenta a professora 
e reitora da Univale, Lissandra Lopes Coelho Rocha.
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Tripé “ensino, pesquisa e extensão” garante sustentação da Universidade 
como instituição comunitária a serviço do desenvolvimento regional 

Construção do Edifício Pioneiros (ED2) no Campus II da Univale
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O poder de transformação é imenso, 
no sentido de mudar a vida de
quem está aqui, de quem presta 
serviço à universidade e
de quem vive perto.

“


