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Mensagem do

Presidente

José Walter da Mota Matos
Presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí

Olá amigos! É com imensa alegria e satisfação que 

apresento o primeiro balanço da gestão 2018/2022 do 

Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do 

Vale do Sapucaí (FUVS). Este balanço apresenta as ati-

vidades realizadas por esta gigante instituição ao longo 

do ano de 2018.

Assumimos o comando da FUVS em 24 de setembro de 

2018, faltando apenas três meses para encerrar o ano. 

Herdamos uma gestão interventora do Estado, pela 

qual a maioria das atividades foi executada pelo Con-

selho Diretor Interino. Cabe então ao nosso Conselho 

Diretor, eleito de fato, seguindo os trâmites exigidos 

pelo Estatuto da Fundação, assumir o balanço da ges-

tão interventora.

Nosso compromisso primeiro foi a pacificação da insti-

tuição, após os 15 meses de intervenção sofridos, levar 

alento e tranquilidade aos funcionários e alunos. Nosso 

maior desafio: equilibrar as finanças da mantenedora, 

diminuindo os gastos e custos e, ao mesmo tempo, 

apesar das dificuldades, investir na qualidade e exce-

lência de nossos serviços. É um desafio grande, porém 

possível de se realizar, desde que exista o engajamento 

e compromisso de todos os colaboradores.

Teremos ainda dias difíceis, porém o nosso Conselho 

Diretor é diferente, possui união entre os pares, com-

promisso, seriedade, lealdade e, acima de tudo, von-

tade em fazer o melhor para manter viva essa grande 

família chamada Fundação de Ensino Superior do Vale 

do Sapucaí (FUVS).

Registro minha gratidão aos dirigentes e colaborado-

res do Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Colégio An-

glo Pouso Alegre e Colégio Técnico João Paulo II, que 

juntos formam a família FUVS. Quero ainda agradecer 

aos meus pares, o vice-presidente Eliéser Castro e Paiva 

e o conselheiro Lucas da Silveira, que se unem à minha 

pessoa no comando desta instituição. Estamos juntos, 

aliados com todos os colaboradores, na busca inces-

sante de melhores condições de trabalho e prestação 

de serviços. É só o começo, temos uma estrada longa 

a caminhar. Enfrentaremos alguns obstáculos nesta ca-

minhada, mas com nossa força, garra e união vencere-

mos todos e, com certeza, deixaremos um legado de 

uma nova FUVS. Abraço a todos!



Fundação de Ensino Superior
do Vale do Sapucaí
A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (Fuvs) é uma instituição privada e filantrópica, sem fins lu-

crativos, mantenedora da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás); do Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

(HCSL); dos colégios João Paulo II e Vale do Sapucaí (Anglo Pouso Alegre).

A Fuvs está situada em Pouso Alegre, na região do vale 

do Rio Sapucaí, no Sul de Minas Gerais. É uma institui-

ção de Educação Superior criada pela Lei nº 3.227 de 

25 de novembro de 1964 e instituída pelo Decreto nº 

8.660 de 3 de setembro de 1965, sendo administrativa e 

financeiramente autônoma.

A Fuvs presta os mais relevantes serviços à população 

da região nas áreas de educação e saúde. Na Saúde, o 

Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que também é 

universitário, atende 153 municípios do Sul de Minas e 

assiste uma população estimada de 4 milhões de ha-

bitantes.

Na área educacional, a Fundação atua há cinco déca-

das proporcionando ensino em todos os níveis, com 

intuito de desenvolver conhecimento, habilidades e 

competências necessárias para o futuro profissional. 

Em 2018, a Univás ofereceu 19 cursos de Graduação, 37 

cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e cinco cursos de 

Pós-Graduação Stricto Sensu. A Universidade é autori-

zada, pela coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-

al e Nível Superior (CAPES), para ofertar curso de Dou-

torado em Ciência da Linguagem. Além disso, a Univás 

possui duas unidades: Unidade Central (cursos da área 

da saúde) e Unidade Fátima (ciências exatas, humanas 

e tecnológicas). 
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Os colégios mantidos pela FUVS oferecem formação 

em nível técnico profissionalizante (Colégio João Paulo 

II) e ensino regular que vai desde a educação infantil, 

fundamental, ensino médio até o pré-vestibular (Colé-

gio Vale do Sapucaí/Anglo).

A Fuvs mantém também a Incubadora de Empresas do 

Vale do Sapucaí (INCEVS), que tem como finalidade 

contribuir para a criação, desenvolvimento e aprimo-

ramento de micro e pequenas empresas, que apre-

sentem produtos ou serviços inovadores nos seus as-

pectos tecnológicos; gerenciais; mercadológicos e de 

recursos humanos.

Com tudo isso, a Fuvs caminha de mãos dadas com a 

comunidade rumo a um futuro melhor.

MISSÃO

Promover o desenvolvimento 
do ser humano através de 
soluções de qualidade em 

Educação e Saúde, de forma 
inovadora e eficaz.

VISÃO

Consolidar-se como Centro 
de Excelência em Educação 
e Saúde, sendo reconhecida 

nacionalmente pela qualidade 
dos serviços prestados à 

Comunidade.

VALORES

• Competência
• Comunicação                
• Ética
• Foco no Cliente             
• Gestão Profissional
• Integração
• Organização
• Respeito ao Ser Humano
• Responsabilidade Social
• Sinergia
• Transparência.

dIREtRIzES | FUVs

COLABORAdORES

Em 2018, a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (Fuvs) contou com 2.283 colaboradores, sendo 2.030 

celetistas e 253 não celetistas. É uma das maiores empregadoras do município.

Fonte: GRH - Gerência de Recursos Humanos - Dez/2018



Atividades Desenvolvidas

• O curso de integração para os colaboradores da 

FUVS tem como objetivo dar as boas-vindas ao novo 

colaborador e apresentar a cultura e estrutura organi-

zacional da instituição.

• O Programa de inclusão com Pessoas com Defici-

ência, realizado pela FUVS, emprega 56 pessoas porta-

dores de deficiência, sendo 12 reabilitados. Participam 

do programa colaboradores e alunos, indicando ami-

gos, familiares e pessoas de seu convívio. A finalidade, 

além do cumprimento legal, está na abertura das por-

tas à inclusão dos deficientes no mercado de trabalho.

Programa Jovem Aprendiz

• O Programa Jovem aprendiz é um programa 

que visa capacitar e incluir o jovem no mercado de 

trabalho. O programa, além de possibilitar a capa-

citação e a inclusão do jovem, é uma oportunida-

de para um amadurecimento saudável, honesto e 

promissor.

• A Gerência de Recursos Humanos, em parceria 

com o curso de Educação Física da Univás, iniciou 

o Projeto de Ginástica laboral, pensando no 

bem estar físico e mental dos colaboradores.

• Realização da siPat (Semana Interna de Preven-

ção de Acidentes do Trabalho), com a participação 

dos colaboradores das diversas unidades.

SIPAT 2018

CUMPRIMENtO dA dIStRIBUIÇÃO
dAS BOLSAS INtEGRAIS*

(*) Excluídos os inadimplentes e os 
bolsistas integrais que não se enqua-
dram nos critérios da Lei 12.101/2009
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No dia 21 setembro de 2018, o novo Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí foi 

nomeado, para o mandato de 2018 a 2022.

Foram empossados os membros efetivos do Conse-

lho Diretor da FUVS: Dr. José Walter da Mota Matos, 

Presidente; Prof. Eliéser Castro de Paiva e o Jornalista 

Lucas da Silveira. Como suplentes foram escolhidos os 

funcionários Hudson Umeoka e Miguel Simeão Pereira 

Júnior e pela comunidade foi Hamilton Fernandes Ma-

galhães.

Com a união de todas as unidades mantidas, iniciou-

se a gestão que realizou um choque de administração, 

adequando o quadro funcional das unidades com a 

• O novo Conselho Diretor iniciou o trabalho efetuan-

do a troca do telhado nos prédios da Unidade Fátima, 

que estavam danificados. Essa ação de melhoria nos 

prédios tem o objetivo de garantir boas condições aos 

alunos e também aos colaboradores que trabalham no 

local.

• A atual gestão ofereceu aos colaboradores dos servi-

ços de Higienização de Limpeza do Hospital das Clíni-

cas Samuel Libânio novos uniformes, como forma de 

valorizar cada vez mais o trabalho prestado.

realidade do mercado. O Conselho Diretor da FUVS e 

a reitoria da Univás anunciaram medidas importantes 

para sanear parte dos problemas financeiros enfren-

tados pela instituição. Entre elas, algumas rescisões 

foram feitas para diminuir os custos da folha de paga-

mento e outros profissionais foram alocados para no-

vas funções, a fim de dinamizar e otimizar os trabalhos 

nas unidade de negócio. O novo Conselho Diretor tem 

o compromisso de reerguer a instituição, que sofreu 

grande desgaste por conta da intervenção do Estado.

Novo Conselho Diretor

7Balanço Social  2018



• Em razão das festividades do final do ano, o Conselho 

Diretor da Fuvs, concedeu benefício do recesso boni-

ficado, apoiado pelo Sindicato dos Auxiliares de Admi-

nistração Escolar da região Sul do Estado de Minas Ge-

rais (SAAESUL), gerando economia para a instituição.

• O Conselho Diretor da FUVS e os dirigentes da Uni-

versidade do Vale do Sapucaí - Univás, Implantaram o 

“Programa Município amigo” que tem por objetivo 

incentivar as administrações municipais a investir na 

formação e aprimoramento de seus munícipes, através 

dos cursos de graduação da Univás.

• Com muito esforço, o novo Conselho Diretor, neste 

curto espaço de tempo, ampliou o setor de oncolo-

gia, revitalizou o laboratório de análises Clinicas e 

ampliou o Pronto socorro Dom José D’angelo neto. 

As inaugurações no Hospital das Clínicas Samuel Libâ-

nio são resultado de um trabalho sério e esforço sobre

-humano para atender cada vez melhor os pacientes.

COMPARAtIVO dOS RESULtAdOS
dOS EXERCÍCIOS

8 FUVS
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Hospital das Clínicas
Samuel Libânio
O Hospital das Clinicas Samuel Libânio (HCSL) é uma instituição privada sem fins lucrativos, que realiza aten-

dimento 24 horas para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e para particulares e convênios nas espe-

cialidades básicas de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Cirurgia Geral e Ortopedia. Ele está inserido na 

Rede de Resposta de Urgência e Emergência, reconhecido e classificado como Hospital Polivalente, por pro-

ver atenção integral com eficiência de gestão e acolhimento, prestando atendimentos de qualidade para 17 

microrregiões compostas por 53 municípios, ampliando sua referência para milhões de habitantes na média 

e na alta complexidade.
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O Hospital atende, no Serviço de Urgência e Emergên-

cia, centenas de pacientes por dia. Além disso, realiza 

cerca de mil cirurgias mensais e já efetuou mais de 200 

transplantes. Nos indicadores do SUS, atinge o percen-

tual de 87% de taxa de ocupação hospitalar, possui uma 

média de permanência, referente ao ano de 2018 de 5.2 

e Taxa de ICSAP (Internações por Condições Sensíveis) 

de 13,54%, o que demonstra excelente desempenho 

hospitalar.

O Hospital das Clinicas Samuel Libânio é o maior pres-

tador de serviços, em volume hospitalar, do SUS na 

região. De acordo com os dados oficiais estatísticos 

do DATASUS e do TASY Sistema Hospitalar, o Hospital 

realizou aproximadamente 14.515 internações, sendo 

17% de alta complexidade. Em 2018, fez 2.657 partos, o 

maior número de partos na RAS (Região Ampliada Sul). 

NúMEROS EXPRESSIVOS
dE AtENdIMENtO

MAIOR PREStAdOR
dE SERVIÇOS dO SUS

MISSÃO

Prestar serviços qualificados 
em saúde, desenvolvendo 

ações integradas de 
assistência, ensino, pesquisa e 

extensão.

VISÃO

Ser reconhecido pela 
excelência na prestação 
de serviços em saúde e 

geração de conhecimento, 
com autossustentabilidade, 

responsabilidade social e 
ambiental.

VALORES

• Humanização
• Ética
• Segurança
• Inovação
• Foco em resultado
• Valorização do colaborador
• Entusiasmo
• Satisfação.

dIREtRIzES | hCsl

PERFIL ASSIStENCIAL

Dos 292 leitos cadastrados no CNES, 18,78% são destinados a clientes par-
ticulares e de convênios e 81,22% da capacidade instalada, fica disponível 
para o SUS.

Fonte: Tasy

TOTAL DE ATENDIMENTOS PRESTADOS NO
PRONTO SOCORRO NO ANO DE 2018: 89.391

emergência
376 atendimentos

Muito urgente
9.945 atendimentos

Urgente
22.169 atendimentos

Pouco urgente
47.562 atendimentos

Menos urgente
2.246 atendimentos

outros
7.093 atendimentos
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Em 2018, o HCSL melhorou a estrutura física e renovou 

seu parque tecnológico, na busca incessante de quali-

dade da assistência, condições de trabalho e eficiência 

no atendimento. Por tudo isso, o Hospital se destacou, 

mais uma vez, em vários procedimentos médicos na 

micro e macrorregião. O Hospital conquistou o 1º lugar 

em Procedimentos Obstétricos, em Cirurgias Endovas-

culares de Alta Complexidade, em Cirurgias Osteomus-

culares e Procedimentos de transplantes. 

dESEMPENhO NA MACROSSUL

MaCrorreGiÃo  |  INtERNAÇÕES tOtAIS POR hOSPItAL (2018)

aValiaçÃo De DeseMPenho Geral  |  JANEIRO A dEzEMBRO dE 2018

Fonte: Ministério da Saúde - Tabwin - 07/01/2019

Fonte: TABWIN - 07/01/2019 

Na Macrossul, o Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

ainda obteve o 3º lugar em Procedimentos Cardiovas-

culares e Procedimentos ambulatoriais de Nefrologia, 

o 4º lugar em Cirurgias Vasculares de Alta Complexi-

dade e em Cirurgias Intervencionistas de Alta Comple-

xidade. O HCSL ficou em 5º lugar em Procedimentos 

ambulatoriais de Oncologia.

11Balanço Social  2018



aValiaçÃo De DeseMPenho sUs  |  JANEIRO A NOVEMBRO dE 2018

taXa De reFerÊnCia

MÉDia De
PerManÊnCia (Dias)

taXa De
Cesarianas

Parâmetro: Taxa preconizada 
pelo  Prohosp superior a 55% para 
atendimento aos municípios de 
referência.

Parâmetro (Portaria 1101) : 
média de permanência ideal 
menor que 5,98% - mede a 
agilidade no diagnóstico , 
desenvolvimento de serviços 
complementares, desenvol-
vimento tecnológico com 
drogas, órteses e próteses. 

Taxa de cesárea teve aumento 
de 2,19% em relação a 2017, 
porém tivemos um aumento 
de atendimento de gestação de 
alto risco de 35% no ano de 2018 
em relação a 2017. 

Fonte: Datasus SIA/SUS TABWIN - 07/01/2019

Fonte: Datasus SIA/SUS TABWIN - 07/01/2019

Fonte: Datasus SIA/SUS TABWIN - 07/01/2019
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taXa De oCUPaçÃo
hosPitalar

taXa De
MortaliDaDe
inFantil
institUCional

Parâmetro : Taxa preconizada 
pelo  Prohosp superior a 80%- 
mede o nível de utilização dos 
leitos.

Nota Técnica Prohosp 001/2014 
altera metodologia de cálculo 
para nº de saidas.
Parâmetro preconizado pelo 
Prohosp – Taxa deve ser menor 
que 3,8%.

Fonte: Datasus SIA/SUS TABWIN - 07/01/2019

Fonte: Datasus SIA/SUS TABWIN - 07/01/2019

Vários investimentos assistenciais foram feitos para me-

lhorar cada vez mais o atendimento hospitalar como as 

implantações do ambulatório de retorno de ortopedia 

no Ambulatório I e do Anexo do Pronto Socorro para 

atendimento aos pacientes classificados em verde pelo 

Protocolo de Manchester. Também foi implantado o 

Ambulatório de Geriatria para agendamento de retor-

no aos pacientes acima de 60 anos.

O Hospital implantou também o Serviço de Alta Res-

ponsável, o Programa Parto Adequado, além dos pro-

tocolos clínicos e assistenciais. Destaque para a ma-

nutenção do acolhimento humanizado em todas as 

recepções da instituição e o monitoramento contínuo 

de dispensação e administração de medicamentos por 

INVEStIMENtOS ASSIStENCIAIS

meio do Sistema de Aprazamento de Medicamentos 

informatizado. Em 2018, o HCSL também fortaleceu o 

Núcleo de Segurança e Qualidade , inserindo a  capa-

citação de profissionais e elaboração de protocolos as-

sistenciais, com foco no cuidado.
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Com indicadores de 100%, o Hospital das Clínicas Sa-

muel Libânio conquistou em 2018 novas habilitações e 

reconhecimentos:

• Habilitação dos leitos de retaguarda da Rede de Aten-

ção Psicossocial.

• Hospital Sentinela com indicador de 97,9%, indicador 

de informação agregado, sendo reconhecido pela Vi-

gilância Epidemiológica do Estado como hospital mo-

delo.

NOVAS habilitações e
reConheCiMentos

• Certificação da Coordenação Estadual de Minas Ge-

rias pelo cumprimento das exigências estabelecidas 

pela ANVISA em 2018.

• O Hospital das Clinicas Samuel Libânio, foi classificado 

na Categoria A, Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (ANVISA), devido ao monitoramento da qualidade 

de materiais médico-hospitalares e medicamentos.

Em 2018, foram realizadas as reformas e adaptações nas 

salas de exames de ecocardiograma e de anestésico in-

fantil, do Ambulatório de Transplantes e do Setor de 

Manutenção II e III. Também foi feita a revitalização do 

Setor de Saúde Mental e adaptação do Setor de Manu-

tenção II e III. O Setor de Endoscopia Alta e Serviço de 

Proctologia foram unificados. O Hospital criou e ade-

quou sala de Assistência Social no Pronto Socorro e da 

Sala de OPME próxima ao Centro Cirúrgico.

O Laboratório de Análises Clínicas do HCSL, conside-

rado um dos melhores da região, foi revitalizado para 

oferecer mais comodidade e conforto para pacientes 

e clientes. Foi revitalizada uma sala ampla, confortável, 

com banheiro, dando uma repaginada no laboratório 

e implantado um setor de triagem de amostras. Isso 

melhorou os serviços que contam com preços muito 

acessíveis a toda a população da cidade e região.

Espaços de atendimento foram reformados e adequa-

dos como o Setor de Tesouraria e o setor de coleta de 

lixo hospitalar do HCSL.

A atual gestão fez também o acompanhamento dos 

produtos e processos de trabalho do setor de higiene e 

limpeza, lavanderia e CME; além de auditorias internas 

de inspeção nas unidades para avaliação e controle de 

infecção Hospitalar.

laboratório De análises ClíniCas

Melhorias e Obras
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O setor de Oncologia ganhou uma sala de ambulatório 

e outra para assistência social, além da sala para aten-

dimento médico, agilizando os procedimentos presta-

dos no HCSL. Com a ação, praticamente foi zerada a fila 

do atendimento no setor.

Com a constante preocupação com a segurança e a 

saúde dos colaboradores, a FUVS implantou um siste-

ma de exaustão no Laboratório de Patologia. Com os 

exaustores, as substâncias produzidas são retiradas na 

fonte. Isso permite neutralizar os gases emitidos e pro-

piciar uma melhor circulação do oxigênio no ambiente. 

O espaço do laboratório ficou mais limpo, claro e agra-

dável para o bom desenvolvimento do trabalho. 

Foi criado, no Pronto Socorro, o Anexo I para atender 

pacientes fora da emergência (fichas verdes e azuis). 

Com essa separação, foi agilizado o atendimento de 

pacientes que demoravam de três a quatro horas, an-

teriormente.

setor De onColoGia

laboratório De PatoloGia

Pronto soCorro

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebeu 13 col-

chões especiais das mãos de idealizadores e realizado-

res do Primeiro Treino Solidário. A iniciativa surgiu para 

melhorar os cuidados com os pacientes da UTI através 

de colchões viscoelásticos, frutos do evento coorde-

nado pela Superintendência Municipal de Desportos, e 

contou com a presença de mais de 450 participantes 

atletas e amadores. 

orGanizaDores De treino soliDário
entreGaM 13 ColChões VisCoelástiCos

Doações e Solidariedade
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O enfermeiro Miguel Simeão Pereira Jr. idealizou e rea-

lizou junto aos colaboradores da FUVS uma “Ação entre 

amigos” que arrecadou R$ 26.871,80, valor usado para 

compra de lençóis para o HCSL.

A cidade de Bom Repouso fez em junho a expressiva 

doação de R$ 55 mil ao HCSL. O recurso foi usado para 

aquisição de vários equipamentos e mobiliários, como 

camas com grades, escadas para beiras de leitos e 

computadores.

A torcida do Pouso Alegre Gladiadores arrecadou 373 

litros de leite para serem doados ao Hospital durante 

partidas válidas pela Liga Nacional de Futebol Ameri-

cano. 

A empresa Castilho Eventos doou 429 quilos de alimen-

tos arrecadados no show da dupla Henrique e Juliano 

realizado em Pouso Alegre. 

A fisioterapeuta Denise Fortes Chibeni Ramos doou di-

versos brinquedos e equipamentos de Fisioterapia para 

a UTI Neonatal e Pediátrica. 

açÃo entre aMiGos arreCaDa r$ 26 Mil 
Para CoMPra De lençóis 

CoMUniDaDe De boM rePoUso Doa
r$ 55 Mil 

torCiDa Do GlaDiaDores Doa 120 litros 
De leite 

eMPresa De shows Doa 429 kG De
aliMentos

FisioteraPeUta Doa brinQUeDos e eQUiPa-
Mentos Para Uti neonatal e PeDiátriCa
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O Lions Clube de Pouso Alegre doou 26 cobertores 

para o setor de Hemodiálise do Hospital. 

A escola CNA-Inglês Definitivo de Pouso Alegre fez a 

doação de 500 litros de leite e vários outros itens de 

alimentação para HCSL. 

Acadêmicos da Faculdade de Direito do Sul de Minas 

(FDSM) doaram 800 litros de leite para o Hospital.

O casal, Juliana Mariana César de Góes e Vicente An-

tônio de Góes Neto, de Inconfidentes, doou 150 len-

çóis ao Hospital. A filha de Juliana e Vicente, Sofia de 

4 anos, era uma menina guerreira que fez tratamento 

de combate a um câncer no Hospital, mas infelizmente 

faleceu. 

Produtores rurais de Ipuiuna doaram 188 quilos de bró-

colis ao HCSL. 

A organização do I Simpósio de Prevenção e Controle 

das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde arre-

cadou 150 quilos de alimentos não perecíveis que fo-

ram doados ao Hospital.

lions ClUbe Doa Cobertores Para setor 
De heMoDiálise 

esCola Cna Doa 500 litros De leite 

FDsM Doa 800 litros De leite

Casal De inConFiDentes Doa 150 lençóis 

ProDUtores rUrais De iPUiUna DoaM
188 kG De bróColis 

CoMissÃo De Controle De inFeCçÃo
hosPitalar Doa 150 kG De aliMentos 
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Familiares de uma ex-paciente de Tocos do Moji fi-

zeram a doação de 50 lençóis. Antes de falecer, Rosa 

Pereira, que foi internada várias vezes no HCSL, fez o 

pedido para ajudar este Hospital.

A empresa Adient do Brasil Bancos Automotivos Ltda 

fez a doação de 250 pacotes de fraldas geriátricas ao 

Hospital.

A Dalmóbile, empresa de móveis planejados, em par-

ceria com o Clube das Boazinhas, realizou o evento de 

encerramento do Novembro Azul Solidário que arreca-

dou doações de muitos lençóis para o Hospital.

A 24ª Subsecão da OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil) de Pouso Alegre doou 100 pacotes de fraldas ao 

Hospital. 

A Arquidiocese de Pouso Alegre, por iniciativa do arce-

bispo metropolitano, dom José Luiz Majella Delgado, 

doou o valor de R$ 2.190,00 ao Hospital. O dinheiro é 

fruto do pedido feito à população pela arquidiocese 

para que, ao invés de encomendar coroas de flores 

para homenagear o saudoso Dom Ricardo Pedro (fale-

cido recentemente), fosse feito um gesto de generosi-

dade ao Hospital. 

MoraDores De toCos Do MoJi DoaM 50 
lençóis 

eMPresa aDient Doa 250 PaCotes De
FralDas 

DalMóbile e ClUbe Das boazinhas
arreCaDaM lençóis 

oab Doa 100 PaCotes De FralDas 

arQUiDioCese reVerte Dinheiro De
hoMenaGens a DoM riCarDo 
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A Escola de Dança Corpus de Pouso Alegre fez a doa-

ção de R$ 12.900 mil, fruto do espetáculo beneficente 

de dança realizado em dezembro no Anfiteatro da Uni-

dade Central da Univás. O Hospital também recebeu da 

Escola 400 lençóis e fronhas.

Membros do Rotary Club Pouso Alegre Sul fizeram a 

doação de vários materiais para o Banco de Leite do 

Hospital. Foram doados berços, balanças, termôme-

tros específicos para as atividades do setor e um ven-

tilador. A mesma entidade já havia ajudado o Banco de 

Leite, em outras oportunidades, inclusive com a doa-

ção de um freezer.

O Hospital recebeu a doação de cerca de meia tonela-

da de alimentos, que foram arrecadados durante a 6ª 

Cavalgada do Sítio Santa Rita, da cidade de Tocos do 

Moji. O Hospital Samuel Libânio oferece diariamente 

cerca de mil refeições, que são distribuídas para pa-

cientes, funcionários e acompanhantes. Por dia, são 

utilizados cerca de 28 quilos de feijão, 25 quilos de arroz 

e 28 litros de óleo. 

Comunidade de Borda da Mata doou dois mil lençóis e 

422 litros de óleo ao Hospital. A campanha foi feita pela 

Equipe do Bem e Terço dos Homens da cidade. 

O município de Bom Repouso fez em novembro a do-

ação de R$8.500,00 ao Hospital, fruto da arrecadação 

feita durante festa paroquial da cidade.

esCola De Dança CorPUs Doa r$ 12.900 Mil

rotary ClUb Doa Materiais ao banCo De 
leite

DoaçÃo De aliMentos De toCos Do MoJi

borDa Da Mata Doa Dois Mil lençóis e
422 litros De óleo 

CoMUniDaDe De boM rePoUso Doa r$ 8 Mil 
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A Comissão de Prevenção de Lesão por Pressão do 

HCSL, juntamente com a Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar, realizou campanha de orientação 

com as equipes de saúde, pacientes e acompanhantes 

do Hospital. 

O Serviço de Oncologia realizou uma homenagem a 

todas as mães, com entrega de flores, café especial, 

bombons, entre outros mimos.

O Serviço de Saúde Mental recebeu a visita de alunos 

da escola de cabelereiros Instituto Mix, que passaram 

momentos agradáveis e de socialização com pacientes 

no dia 1º de outubro. 

Os músicos José Roardo Bernardo e Omar Fontes Jr. 

se apresentaram em setores do Hospital emocionando 

pacientes e funcionários da instituição com muita mú-

sica popular brasileira de qualidade. 

A médica de Família e Comunidade do HCSL, Maria Lui-

za Rennó Moreira Baldassaris, recebeu o prêmio de 1º 

lugar em pesquisa qualitativa no Congresso Sudeste de 

Medicina de Família e Comunidade.

CaMPanha sobre PreVençÃo Da lesÃo 
Por PressÃo

serViço De onColoGia Do hCsl Presta
hoMenaGeM às MÃes

institUto MiX ProMoVe Corte De Cabelos 

MúsiCa ao ViVo no hCsl

MÉDiCa Do hCsl reCebe PrÊMio eM sP

Eventos
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A presença marcante do Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio (HCSL) na vida da população sulmineira foi des-

taque no Jornal da EPTV, que comemorou 30 anos de 

existência. 

O setor de Oncologia preparou com muita gentileza e 

carinho mais uma festa junina com atividades de dança 

e pescaria. O setor de Nutrição preparou comidas típi-

cas baseadas nas prescrições médicas. 

O setor de Hemodiálise organizou seis festas natalinas 

com participação de cerca de 200 pacientes, que fa-

zem tratamento no local. Nos dias de festividades, os 

pacientes e a equipe recebem um café especial, com 

presentes e sorteios de brindes.

Uma Festa de Natal foi realizada pelos funcionários da 

UTI Neonatal e Pediátrica que alegrou muitas crianças, 

adultos e idosos das enfermarias com muitos brinque-

dos, fotos e comida especial. Pacientes do setor de 

Pediatria também participaram de festa natalina com 

Papai Noel, lanche e brinquedos. 

A Festa da Criança 2018 do setor de Oncologia foi re-

alizada em clima de fantasia, força, otimismo, para su-

perar as barreiras da doença. Neste ano, o evento foi 

realizado em um espaço maior, onde as crianças parti-

ciparam de muitas atrações e se deliciaram com muita 

comida gostosa. O setor de Oncologia do HCSL tem 

cadastradas atualmente 120 crianças, sendo que 30% 

delas fazem tratamento de quimioterapia.

DestaQUe Dos 30 anos Da ePtV Festa JUnina setor De onColoGia 

setor De heMoDiálise Do hCsl realiza 
Festas natalinas

PaCientes inFantis PartiCiPaM De Festa 
natalina

Festa Da Criança no setor De onColoGia 
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Em julho, equipes do Hospital e profissionais de Belo 

Horizonte fizeram a captação múltipla de órgãos de um 

doador de 32 anos no HCSL. Foram doados pelo pa-

ciente que teve morte cerebral confirmada: o coração, 

rins, córneas e fígado.

Em novembro foi realizada mais uma doação de múlti-

plos órgãos no Hospital. Também foram captados fíga-

do, coração, rins e córneas. Os órgãos de um doador 

pousoalegrense de 35 anos foram levadas para as cida-

des de Belo Horizonte e Passos.

O Hospital comemorou o Dia Mundial do Rim nas Por-

tarias do Particular e Pronto Socorro. Acadêmicos dos 

cursos de Medicina e Enfermagem Univás e alunos do 

curso Técnico de Enfermagem do Colégio João Paulo II 

fizeram a entrega de panfletos e orientações para po-

pulação.

O Serviço de Cirurgia Plástica realizou um mutirão de 

cirurgias de câncer de pele. A ação atendeu 46 pacien-

tes do SUS e contou com a presença de cinco cirurgi-

ões plásticos, três residentes, e acadêmicos do curso 

de Medicina da Univás que participam da Liga de Cirur-

gia Plástica.

O Setor de Psicologia do Serviço de Hemodiálise realiza 

o projeto AqueceHemo que conta com a solidariedade 

da população para doações de lenços, luvas, cachecóis 

e toucas de lã para pacientes da instituição.

CaPtaçÃo De MúltiPlos órGÃos 

Dia MUnDial Do riM

MUtirÃo De CirUrGias De CânCer De Pele

ProJeto aQUeCe PaCientes Da
heMoDiálise

Ações Importantes
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Colaboradores do setor de Oncologia receberam de 

representantes da Autopista Fernão Dias uma cadeira 

de rodas, conquistada através da campanha de arre-

cadação de lacres de latinhas de sucos, refrigerantes e 

cerveja.

Com objetivo de preparar colaboradores do Hospital 

para o enfrentamento estratégico dos problemas, lí-

deres dos setores de laboratório, portaria particular, 

convênios, hemodinâmica, maternidade, patologia, li-

totripsia, pronto-socorro e centro cirúrgico receberam 

o certificado de conclusão do Treinamento de Elabora-

ção de Planejamento Estratégico Operacional.

Colaboradoras do setor de Higienização e Limpeza 

participaram de um treinamento sobre prevenção de 

acidentes de trabalho, meio ambiente e infecção hos-

pitalar ministrada pela coordenadoria do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).

CaDeira De roDas na CaMPanha De
arreCaDaçÃo De laCres

CertiFiCaDos De PlaneJaMento
estratÉGiCo 

treinaMento Para setor De
hiGienizaçÃo e liMPeza

Auxiliares de serviço do Hospital receberam os no-

vos uniformes do Serviço de Higienização e Limpeza, 

mais uma conquista oferecida pelo pela atual gestão da 

FUVS.

noVos UniForMes De aUXiliares De
serViços 

O total de 166 colaboradores de dois setores de Higie-

nização-Limpeza e Lavanderia do Hospital receberam 

apostilas de autorresponsabilidade. 

aPostilas De aUtorresPonsabiliDaDe 
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Universidade do Vale
do Sapucaí 
Em 2018, a Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) comemorou os 50 anos de fundação. Os trabalhos pres-

tados pela instituição elevaram a qualidade de ensino oferecido para população de Pouso Alegre e região, 

formando mais de 10 mil profissionais.

Desde que foi criada, a Universidade possui uma preocupação social enorme e, por isso, está totalmente sintoni-

zada com o mercado de trabalho no Sul de Minas. A Univás oferece atualmente cursos de graduação nas áreas de 

saúde, humanas, exatas e tecnologia, divididos nos períodos diurno e noturno. O objetivo prioritário da instituição 

é desenvolver conhecimentos e habilidades, com as competências necessárias para o futuro profissional. 

Composta por duas unidades, Central e Fátima, em 2018, a Univás contou com 2772 alunos, matriculados em seus 19 

cursos de Graduação, 37 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização e MBA), quatro cursos de Mestrado 

e um de Doutorado. 

A Univás mantém programas de iniciação e incentivo à pesquisa, tanto internos quanto externos. O corpo docente 

da Univás é constituído de 247 professores, dos quais, 71 doutores, 111 mestres e 65 especialistas.
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bacharelados licenciaturas

superior de tecnologia

• História

• Pedagogia

• Letras

• Gastronomia

• Gestão da Produção Industrial

• Gestão de Recursos Humanos

• Administração

• Ciências Biológicas

• Ciências Contábeis

• Educação Física

• Enfermagem

• Engenharia de Produção

• Farmácia

GraDUaçÃo |  CURSOS OFERECIdOS EM 2018

Pós-GraDUaçÃo |  CURSOS OFERECIdOS EM 2018

Lato Sensu

Stricto Sensu

• Doutorado em Ciências da Linguagem

• Mestrado em Ciências da Linguagem

ESPECIALIZAÇÕES
• Auditoria e Gestão de Serviços de Saúde

• Educação Física Escolar

• Enfermagem em Urgências e Emergên-

cias

• Engenharia Ambiental / Tecnologia Am-

biental 

• Engenharia de Segurança do Trabalho / 

Higiene e Segurança do Trabalho 

• Engenharia de Software

• Ensino Religioso 

• Farmácia Clínica

• Fisiologia do Exercício

• Fisioterapia Dermatofuncional

• Fisioterapia Neurofuncional 

• Fisioterapia Respiratória e Terapia Inten-

siva 

• Fisioterapia Traumato-Ortopédica Fun-

cional 

• Fitoterapia: Fitotecnologia e Plantas Me-

dicinais

• Gestão Educacional com Ênfase em Su-

pervisão, Orientação Educacional e Inspe-

ção na Perspectiva Inclusiva 

• Ginástica Laboral

• História, Educação e Sociedade 

• Inclusão

• Linguagem e Políticas Públicas

• Microbiologia Aplicada 

• Psicologia da Criança e do Adolescente

• Psicopedagogia Clínica e Institucional 

ESPECIALIZAÇãO NA MODALIDADE

à DISTâNCIA
• Gestão Educacional: Planejamento 

Educacional, Supervisão Pedagógica, 

Orientação Educacional, Administração e 

Inspeção Escolar

• História, Educação e Sociedade

• Língua Brasileira de Sinais

• Língua Inglesa: Fundamentos e Prática 

• Linguagem e Políticas Públicas

• Psicopedagogia Clínica e Institucional 

MBA
• MBA em Gerenciamento da Manuten-

ção Industrial 

• MBA em Gerenciamento de Processos e 

Qualidade

• MBA em Gestão de Logística

• MBA em Gestão de Pessoas 

• MBA em Gestão de Projetos 

• MBA em Gestão Empresarial 

• MBA em Gestão Financeira

• MBA em Gestão Tributária

• MBA em Marketing de Entretenimento 

e Eventos 

CONVêNIO UNIVáS - ABO 
• Disfunção Temporomandibular e dor 

orofacial 

• Endodontia 

• Implantodontia 

• Ortodontia 

CONVêNIO UNIVáS - IBRAESP 
• Fisioterapia Dermatofuncional

• Fisioterapia Neurofuncional 

• Fisioterapia Quiropráxica

• Fisioterapia Traumato-Ortopédica 

Funcional 

• Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas a Saúde

• Mestrado Acadêmico em Educação

• Mestrado em Bioética

• Fisioterapia

• Medicina

• Nutrição

• Psicologia (Bacharelado matutino e 

Licenciatura Opcional/Noturno)

• Publicidade e Propaganda

• Sistemas de Informação
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MISSÃO

Contribuir para a formação de 

indivíduos éticos, socialmente 

responsáveis e competentes, 

que possam ser elementos 

de transformação social na 

construção de um mundo sempre 

mais justo, livre e democrático.

VISÃO

Ser uma organização que se 

destaque pelas suas ações em prol 

da vida, do ser humano e de uma 

sociedade fundada em valores 

éticos.

VALORES

Dentre os Valores da Univás, desta-

ca-se a promoção do ser humano, 

enquanto artífice da sociedade. 

Para atingir esse valor, centra-se no 

diálogo e no trabalho em equipe; 

tem como base responsabilida-

de social e, como princípio, o 

respeito aos direitos humanos, o 

comprometimento com a justiça, a 

verdade e a ética, por meio de uma 

prática reflexiva e humanística.

dIREtRIzES | UniVás

Respeito ao passado e visão para o futuro.

A noite, do dia 26 de junho, foi muito especial com a 

comemoração dos 50 anos Univás em sessão solene 

realizada no Anfiteatro da Unidade Central. Durante o 

evento, professores que fizeram e fazem parte da his-

tória cinquentenária da instituição foram homenagea-

dos. Carlos de Barros Laraia, Eliás Kallás, Elísio Meireles 

UniVás 50 anos 

de Miranda, Gabriel Meireles de Miranda, Maria Apa-

recida Silva Mariosa e Virgínio Cândido Tosta de Souza 

fizeram seus depoimentos em vídeos emocionantes e 

receberam placas alusivas à comemoração de acadê-

micos da Univás. No final, todos acompanharam um 

lindo vídeo institucional, que marca os 50 anos da Uni-

vás. Também foi lançado o selo e a revista comemorati-

vos desta data tão importante e significativa.

Homenagens e Conquistas
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A Univás foi homenageada por vereadores da Câmara 

Municipal de Pouso Alegre pela comemoração dos 50 

anos e pelos relevantes serviços prestados à comuni-

dade sul mineira. 

Em maio, tomou posse o novo reitor, Antonio Carlos Aguiar Bran-

dão, que foi eleito com 93,45% dos votos válidos para o quadriênio 

2018/2022. Junto dele tomaram posse o vice-reitor Luiz Roberto Mar-

tins Rocha, os diretores e vice-diretores da Unidade Central e Fátima 

Félix Carlos Ocáriz Bazzano, Pythágoras de Alencar Olivotti, Rodrigo 

Lima Nascimento e Guilherme Luiz Ferrigno Pincelli, além dos pró-rei-

tores Antônio Mauro Vieira (Graduação), Andrea Silva Domingues 

(Pós-Graduação e Pesquisa) e Antônio Homero Rocha de Toledo (Ex-

tensão e Assuntos Comunitários).

A Univás foi classificada entre 188 projetos do PET-

Saúde Interprofissionalidade, projeto do Ministério 

da Saúde. De forma inédita, a Univás vai trabalhar com 

dois municípios: Congonhal e Pouso Alegre. O objetivo 

é promover a integração ensino-serviço comunidade 

com foco no desenvolvimento do SUS. O processo se-

letivo do PET Saúde foi realizado com 80 inscritos dos 

cursos de Nutrição, Medicina, Enfermagem, Fisiotera-

pia e Psicologia. 

hoMenaGeM CâMara MUniCiPal

noVo reitor Da UniVás

ProJeto Pet saúDe

Onze acadêmicos da Tunísia, Rússia, Zimbabue, Caza-

quistão, Itália, República Tcheca e Portugal realizam um 

intercâmbio de 30 dias no curso de Medicina e elogia-

ram vários aspectos da Univás. Os alunos conheceram 

o Hospital Universitário, que é outra referência de saú-

de na região e puderam aprimorar seus conhecimentos 

nas áreas clínicas e cirúrgicas, sempre acompanhados 

por professores e preceptores da Univás. 

UniVás reCebe eloGios De interCaMbistas 
De Vários Países 

Destaques 2018
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Um dos maiores destaques do Mestrado Profissional 

em Ciências Aplicadas à Saúde da Univás é o cimento 

PBS CIMMO, que foi desenvolvido por meio de traba-

lho do egresso Sérgio Ribeiro da Silva, orientado pelos 

professores José Dias da Silva Neto e Taylor Brandão 

Schnaider. O produto ganhou ainda mais notoriedade 

durante lançamento no Congresso Mundial em Endo-

dontia realizado em Belo Horizonte. 

Em 2018, a Univás comemorou a nota 4 dada pelo Mi-

nistério da Educação e Cultura (MEC) para o curso de 

Farmácia, que oferece amplos laboratórios, biblioteca 

equipada, professores altamente titulados, além de um 

estágio supervisionado, que abrange todas as áreas re-

lacionadas à profissão do futuro farmacêutico.

Em respeito às normas de acessibilidade e mobilidade 

que garantem o direito de ir e vir das pessoas com defi-

ciência, foram instalados pisos táteis, para localização e 

direção, na Unidade Central. Também foi feita a identi-

ficação em Braille das placas de sinalização do prédio. A 

Univás já possui rampas de acesso, portas amplas, ele-

vador para cadeirantes e banheiros adaptados.

A professora Adriana Rodrigues dos Anjos Mendonça, 

do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Saú-

de, foi selecionada como bolsista de Produtividade em 

Desenvolvimento Tecnológico e extensão inovadora, 

nível 2, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq).

CiMento oDontolóGiCo DestaQUe eM 
ConGresso MUnDial

MeC aValia CUrso De FarMáCia CoM
nota 4

norMas De aCessibiliDaDe

bolsa De ProDUtiViDaDe eM DesenVolVi-
Mento teCnolóGiCo Do CnPQ

Inaugurações e Obras
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Ligas do curso de Medicina surpreenderam com a or-

ganização e realização da I Olimpíada de Simulação 

Realística. A atividade inovadora contou com a partici-

pação de 10 professores, 80 alunos, 35 competidores 

e 16 organizadores. A equipe liderada pelo acadêmico 

do Victor Zenatti, que foi responsável por um caso de 

insuficiência e parada cardíaca, conquistou o primeiro 

lugar.

No Salão de Eventos da Unidade Fátima foram trocados 

pisos e colocado gesso nas paredes, deixando o espaço 

mais agradável e elegante. 

O telhado do prédio principal da Unidade Fátima da 

Univás foi totalmente reformado.

O novo espaço do Laboratório de Informática e Sala de 

Estudo Individual foi ampliado com base nas normas 

exigidas pelo MEC. O objetivo principal é manter a ex-

celência de ensino da Univás.

oliMPíaDa De siMUlaçÃo realístiCa De 
MeDiCina 

salÃo De eVentos Da UniDaDe FátiMa 

noVo telhaDo no PrÉDio PrinCiPal Da 
UniDaDe FátiMa

noVo esPaço Do laboratório De inFor-
MátiCa e sala De estUDo inDiViDUal 

Eventos
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Com o objetivo de gerar para comunidade e para os 

alunos uma proximidade com as empresas locais, foi 

realizada a 1ª Feira de Estágio e Emprego. A parceria 

com 31 empresas movimentou a comunidade pouso-

alegrense e criou ótimas expectativas para o mercado 

de trabalho. 

Alunos, coordenadores e funcionários da Univás, que 

participam e colaboram com o Projeto Rondon, fize-

ram parte do Desfile da Independência na avenida Dr. 

Lisboa, desfilando ao lado com o 14º Grupo de Artilha-

ria e Campanha.

O II Desafio dos Chefs realizado pelo curso de Gastro-

nomia em parceria com o Marques Plaza Hotel propi-

ciou ao acadêmico a aplicação, na prática, dos conhe-

cimentos adquiridos e a apresentação de saborosos 

pratos.

A Univás realizou com sucesso a 3ª Jornada de Inclusão 

e Acessibilidade com a presença do psicanalista e psi-

cólogo, Eduardo Lucas Andrade. Dentro de sua política 

institucional, a Univás entende que deve figurar como 

um espaço onde a igualdade de condições seja efeti-

vamente colocada em prática, através de propostas e 

projetos de formação profissional e cidadã. 

Com a presença de mais de mil alunos do Ensino Mé-

dio, a III Feira de Profissões foi realizada com muito su-

cesso e pode mostrar a Universidade e os mais de 20 

cursos disponibilizados aos alunos do terceiro ano do 

Ensino Médio das escolas de Pouso Alegre e região. 

1ª Feira De estáGio e eMPreGo

ProJeto ronDon no DesFile CíViCo

ii DesaFio Dos CheFs 

JornaDa De inClUsÃo e aCessibiliDaDe 

iii Feira De ProFissões Da UniVás
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O Observatório de Direitos Humanos, em parceria com 

o Mestrado de Bioética e com o curso de Psicologia re-

alizou evento de capacitação sobre práticas voltadas à 

prevenção e ao enfrentamento do abuso sexual infantil.

A equipe da Biblioteca da Unidade Fátima realizou 

ações inovadoras como a Biblioteca Virtual e o aten-

dimento específico para deficientes visuais, que aten-

dem as exigências do Ministério da Educação (MEC). 

Recentemente, a Biblioteca recebeu no curso de Edu-

cação Física, a nota 5 do MEC.

O Comando da Saúde do Diretório Acadêmico do Cur-

so de Medicina integrou calouros e população na Praça 

Senador José Bento. Os calouros aferiram a pressão, 

fizeram teste de glicemia, circunferência abdominal e 

pesagem.

abUso seXUal inFantil

biblioteCa Da UniDaDe FátiMa 

CoManDo Da saúDe De MeDiCina 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa doou 340 

litros de leite ao HCSL, fruto de arrecadação feita du-

rante Congresso de Iniciação Científica e IV Feira de 

Ciências e Tecnologia.

340 litros De leite ao hCsl

O Diretório Acadêmico “Sandra Aquino” do curso de 

Psicologia fez a doação de peças de vestuário infantil 

para o Berçário do HCSL. 

Peças De VestUário inFantil 

Doações e Solidariedade
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A pró-reitora de Graduação (PROGRAD) doou 101 qui-

los de alimentos ao Hospital das Clínicas Samuel Libâ-

nio (HCSL), fruto de uma estratégia da Comissão do 

Vestibular 2018. Ao invés de cobrar uma taxa de ins-

crição para o Vestibular Agendado, os vestibulandos 

levaram um quilo de alimento não perecível para ser 

revertido ao Hospital. 

O curso de Publicidade e Propaganda doou 849 li-

tros de leite e 165 litros de óleo de cozinha arreca-

dados pelo Trote Consciente 2018 ao HCSL.

Os cursos Superior em Gestão de Recursos Huma-

nos e Ciências Contábeis da Univás doaram 11.200 

mil fraldas arrecadadas no projeto “Trote Solidário” 

ao Hospital.

Por meio do Trote Consciente, alunos de Enferma-

gem doaram diversos materiais de higiene e medi-

camentos ao Asilo Betânia da Providência.

O trote solidários do curso de Farmácia entregou 

de forma gratuita centenas de mudas de plantas 

medicinais na Praça Senador José Bento, centro da 

cidade.

101 QUilos De aliMentos 

trote ConsCiente PUbliCiDaDe 

rh e CiÊnCias Contábeis DoaM Mais De 
11 Mil FralDas 

trote soliDário enFerMaGeM

trote soliDário De FarMáCia 

Os alunos ingressantes do curso de Medicina fize-

ram a entrega de quase uma tonelada de alimentos 

e mais de 200 litros de leite para o HCSL. A ação faz 

parte do Trote Consciente promovido pelos acadê-

micos da Univás.

Calouros dos cursos de Nutrição e Gastronomia 

arrecadaram inúmeros mantimentos, materiais de 

limpeza e higiene pessoal que foram doados ao 

Educandário Nossa Senhora de Lourdes e Asilo Be-

tânia da Providência.

Acadêmicos de Medicina do projeto “Proex Comunida-

de” participaram de ação de saúde nos bairros Jardim 

Brasil, Esplanada e Jardim Yara. O evento é realizado 

em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Pouso Alegre e oferece atividades para a conscientiza-

ção sobre o câncer de mama e doenças sexualmente 

transmissíveis, além de testes rápidos para diagnóstico 

de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

CUrso De MeDiCina arreCaDa
aliMentos

trote soliDário De GastronoMia e
nUtriçÃo 

açÃo De saúDe nos bairros JarDiM brasil 
e esPlanaDa

Atuação na Comunidade
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Por meio da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comu-

nitários, acadêmicos da Univás participaram da Ope-

ração Pantanal do Projeto Rondon em Terenos (MS) 

no mês de julho. Foram 13 dias de ações onde foram 

realizadas 32 oficinas e atividades nas áreas de Saúde, 

Educação, Direitos Humanos e Cidadania. Os trabalhos 

foram coordenados pelas professoras Maria Inês Bus-

tamante e Rita de Cássia Pereira. A Univás é a única uni-

versidade particular de Minas Gerais selecionada nos 

últimos anos para participar do Projeto Rondon.

oPeraçÃo Pantanal
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Os alunos do projeto Rondon realizaram, com suces-

so, atividades com profissionais de Saúde e Assistência 

Social em Borda da Mata e Conceição dos Ouros, como 

forma de preparar os acadêmicos para Operação Pan-

tanal desenvolvida no Mato Grosso do Sul.

O curso de Psicologia e o grupo Arteris da autopista 

Fernão Dias realizaram projeto para entender e traçar o 

perfil dos andarilhos que vagam pela rodovia. 

O I Simpósio de Prevenção e Controle das Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde foi realizado para 

profissionais e estudantes da área de saúde da Univás.

Alunos do curso de Medicina participaram do evento 

“EPTV em Ação”, que contou com a participação de 8 

mil pessoas na Praça Senador José Bento.Eles desen-

volveram atividades de aferição de pressão arterial e 

glicemia, bem como a conscientização sobre hiperten-

são arterial e doença renal crônica.

oFiCinas eM borDa Da Mata e ConCeiçÃo 
Dos oUros

ProJeto De eXtensÃo eM ParCeria CoM 
arteris 

Controle De inFeCções hosPitalares

“ePtV eM açÃo”



A Univás realiza projeto de extensão em parceria com 

a Empresa Adient do Brasil Bancos Automotivos Ltda, 

com objetivo de trabalhar com problemas e projetos 

reais do mercado de trabalho. O projeto é desenvol-

vido pelos alunos dos cursos de Engenharia de Produ-

ção, GPI, GRH, Administração, Sistemas de Informação, 

Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda.

ProJeto Da UniVás eM ParCeria CoM a 
aDient 

O reitor e professor Dr. Antonio Carlos Aguiar Brandão, 

juntamente com as alunas Ana Laura Costa Ligório, Ias-

mim Siécola Sthel Villela Duque e Isabela Braga da Silva 

escreveram capítulo sobre “Acessos Vasculares” na pu-

blicação “Anestesiologia, dor e medicina paliativa-Um 

enfoque para a graduação” da Sociedade Brasileira de 

Anestesiologia (SBA).

A tradicional festa junina, que envolve a comunidade 

do bairro São João, professores e acadêmicos da Uni-

vás foi realizada no centro pastoral da Paróquia São 

João Batista. 

O Núcleo de Empreendedorismo e Inovação realizou 

palestras para alunos do Colégio São José, em Pouso 

Alegre, e da Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, 

em Conceição dos Ouros. O objetivo foi de provocar 

uma interação maior entre a instituição e a sociedade.

soCieDaDe brasileira De anestesioloGia

Festa JUnina Do bairro sÃo JoÃo

núCleo De eMPreenDeDorisMo e
inoVaçÃo 

A Unidade de Atenção Primária a Saúde (UAPS) é mantida pela Fundação de Ensino Superior do Vale do Sa-

pucaí (FUVS) e tem como objetivo prestar assistência básica à população e acolher estagiários dos cursos de 

graduação das áreas de saúde da Univás.
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A UAPS participou do Mutirão de Limpeza e Revitaliza-

ção de Áreas no bairro São João. Contou com: passeata 

e plantios de mudas de árvores, que também foram do-

adas aos moradores; promoção de limpeza de locais; 

afixação de plaquinhas de educação ambiental e divul-

gação de material informativo. 

MUtirÃo De liMPeza
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O Vestibular 2019 da Univás foi realizado com muito 

sucesso com a presença de centenas de candidatos 

que concorreram às vagas oferecidas em 27 cursos de 

graduação. Uma das novidades dos Vestibular 2019 foi 

aplicação das provas em outras 10 cidades da re-

gião, o que trouxe mais conforto e tranquilidade para 

candidatos que não são de Pouso Alegre. 

O 15º Congresso de Iniciação Científica recebeu, em 

2018, mais de 270 inscrições para apresentação de tra-

balhos de pesquisas e a presença de mais de duas mil e 

quinhentas pessoas na 4ª Feira de Ciência e Tecnologia. 

É o momento em que os alunos mostram os resultados 

obtidos em pesquisas por meio de apresentação de 

pôsteres e comunicação oral.

O Núcleo de Educação Permanente (NEP) do departa-

mento de Recursos Humanos da Fundação de Ensino 

Superior do Vale do Sapucaí (FUVS) iniciou suas ativida-

des, no mês de fevereiro, com a parceria da plataforma 

Univás Virtual para a capacitação de enfermeiros, téc-

nicos e auxiliares de Enfermagem. 

VestibUlar 2019 

15º ConGresso De iniCiaçÃo CientíFiCa 
UniVás VirtUal e rh neP 

Sucesso!



Colégio Vale do Sapucaí
Anglo Pouso Alegre
O Colégio Vale do Sapucaí - Anglo Pouso Alegre lutou com garra, no ano de 2018, para manter a supremacia na 

formação técnica, científica e humana dos alunos. O Anglo oferece uma infraestrutura física com ferramen-

tas educacionais únicas no município e está integrado ao Grupo Somos Educação, um dos mais qualificados 

e respeitados de todo o Brasil. No Colégio é realizado um trabalho constante para que os alunos enfrentem 

com segurança seus desafios e atinjam os objetivos desejados. Por tudo isso, o Anglo aumentou o número 

de matrículas em 2018, motivadas pelas inúmeras aprovações em vestibulares que colocam o Colégio em um 

patamar de excelência na cidade de Pouso Alegre e região.
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NúMERO dE ALUNOS

Em comemoração à Semana da Criança, o Colégio An-

glo Pouso Alegre realizou uma festa com a participação 

640 crianças de creches locais no dia 11 de outubro. O 

evento de solidariedade e responsabilidade social é re-

alizado há 15 anos no Anglo.

O II Campeonato de Futebol foi realizado em julho en-

tre as equipes sub-13 do Anglo e de escolas municipais 

Pio XII, CAIC Árvore Grande e CAIC São João. Além da 

integração entre alunos, o evento possui um aspecto 

social com a possibilidade de estudantes mais carentes 

usufruírem do espaço físico da escola, além da distri-

buição de troféus, medalhas e lanche especial.

anGlo De Portas abertas

esPorte e soliDarieDaDe

1127 ALUNOS MATRICULADOS NO ANO DE 2018

Também visitaram a unidade do Colégio Anglo, no dia 

10 de setembro, crianças da Creche Ana Viana Ribeiro 

de Andrade, do bairro Fátima. Elas viveram um dia es-

pecial com direito a piquenique e muitas brincadeiras. 

Anglo Solidário
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A quinta edição do Bingo Beneficente em prol do Hos-

pital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL) e de uma cre-

che do município foi realizada no dia 23 de maio. Neste 

ano, o evento foi realizado no próprio Ginásio do Co-

légio, o que agradou os pais, alunos e convidados. O 

evento já é tradição e reúne toda família Anglo em uma 

ação solidária que começa com uma gincana, que reú-

ne desde abril alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

ao 3º ano do Ensino Médio. Além das disputas esporti-

vas e culturais, os estudantes vendem cartelas do bingo 

e toda a arrecadação final é revertida ao Hospital.

O Colégio Anglo Pouso Alegre fechou com chave de 

ouro o ano com o Natal Feliz que entregou presentes 

para 168 crianças da creche do bairro Belo Horizonte, 

em Pouso Alegre, na manhã do dia 14 de dezembro. 

Educadores e alunos foram até o local acompanhados 

do Papai Noel, que chegou em uma charrete repleta 

de presentes e causou momentos de muita ternura e 

emoção em todos os participantes da ação solidária.  

V binGo beneFiCente Do anGlo

anGlo natal Feliz 

Em 2018, o Colégio Anglo adquiriu um veículo novo, 

facilitando sobremaneira as atividades e trabalhos ex-

ternos. 

A diretora do Anglo Pouso Alegre, Denise Morais, es-

teve no refeitório dos funcionários da Fundação de 

Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS) na Unidade 

Fátima para fazer a doação de uma TV de 42 polegadas. 

Carro noVoanGlo Doa aParelho De tV aos
ColaboraDores Da UniDaDe FátiMa

Melhorias
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O Encontro de Jovens 2018 foi realizado no dia 30 de 

junho com palestras que trataram de temas como saú-

de, dependência química, sexualidade, famílias, fé e 

esperança no futuro. O objetivo do Colégio Anglo é 

preparar os jovens para vida, independente de seus ob-

jetivos profissionais. 

A escola é reconhecida por atender as necessidades de uma formação que abrange todos os aspectos de cidadania 

e integração familiar. Por isso, vários eventos foram voltados para essa integração em 2018, como o Encontro de 

Funcionários, que reuniu uma equipe competente, séria, compromissada e dedicada do colégio. 

Preocupada com o uso abusivo de drogas lícitas e ilí-

citas por adolescentes, o Anglo realizou um encontro 

que colocou frente a frente alunos do Ensino Funda-

mental e usuários em processo de desintoxicação do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS ad “Novo Cami-

nho”) no dia 20 de setembro. 

A homenagem ao Dia dos Pais foi realizada no dia 18 de 

agosto e contou com apresentação musical dos alunos 

do Ensino Infantil e várias atividades lúdicas dentro das 

salas de aula, além de brincadeiras e de um lanche mui-

to especial.

enContro De JoVens 2018

enContro De FUnCionários

alerta Geral

Dia Dos Pais 

Valorização da Família
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A sessão solene de entrega dos certificados aos alunos 

concluintes da Educação Infantil foi realizada no dia 22 

de novembro. Um momento cheio de alegria para os 

familiares e formandos que viveram momentos emo-

cionantes. 

Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano 

do Ensino Médio participaram de uma espetacular 

formatura realizada no dia 29 de novembro. O evento 

recebeu pais, familiares e amigos dos formandos para 

comemorar a conquista que marca mais uma etapa im-

portante na vida dos estudantes e da família Anglo. 

O Colégio Anglo Pouso Alegre continua superando expectativas com relação às aprovações em vestibulares. A 

união de um excelente material didático, sempre atualizado e de um corpo docente altamente qualificado fez a di-

ferença mais uma vez em inúmeros vestibulares de universidades públicas e privadas em 2018. Até março de 2019, o 

Anglo já comemorava a marca de 279 aprovações, sendo que só para o curso de Medicina foram 76 conquistas. 

A educação oferecida pelo Anglo também prepara os alunos para alcançar uma excelente nota no Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). 

Mais De 200 aProVações eM VestibUlares

Formaturas  2018

Destaques Educacionais
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O aluno Matheus Ito concorreu com estudantes de 

todo o estado e conquistou a medalha de ouro na 

Olimpíada Mineira de Química em março de 2018, 

competição realizada pelo Departamento de Química 

do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG). 

De forma inédita, a aluna Isabela Barbosa Santos, 8 

anos, aluna do 3º ano do Ensino Fundamental, publicou 

o livro “O Encontro dos perdidos”. A pequena escritora 

escreveu o livro para deixar uma mensagem de incen-

tivo e esperança às pessoas. A escritora é filha de Cláu-

dio Antônio de Faria Santos e Hérika Azevedo Barbosa 

Santos. 

oUro na oliMPíaDa Mineira De QUíMiCa alUna De 8 anos PUbliCa liVro

Com enorme criatividade, alunos do Ensino Médio par-

ticiparam de uma atividade que mistura o jogo chama-

do “Live Action” (RPG) intercalado com matérias com 

temas voltados para Idade Média. No dia 29 de junho, 

alunos fantasiados como personagens reais da História 

tinham objetivos ocultos, misteriosos, para serem tra-

balhados em equipes no espaço físico do Anglo. 

A 11ª edição do Anglo Music Awards foi realizada com 

apresentações de videoclipes criativos e bem produzi-

dos no dia 31 de outubro, objetivando o aprendizado e 

desenvolvimento da Língua Inglesa.

atiViDaDe lúDiCa

anGlo MUsiC 

Cultura e Aprendizado Social
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Espetáculos cheio de cores e mensagens de união e 

solidariedade foram apresentados durante Mostra Cul-

tural em novembro, que contou com apresentação da 

peça “A arca de Noé e Noela”.

Um verdadeiro show foi apresentado pelos alunos do 

Ensino Fundamental I, em novembro no Anfiteatro da 

Univás, na Mostra Cultural 2018, que tratou do tema “O 

descobrimento do Brasil”. No final do espetáculo, os 

pais levaram para casa mudas de árvores para fazer a 

diferença no reflorestamento da nossa comunidade.

Mostra CUltUral - eDUCaçÃo inFantil Mostra CUltUral - FUnDaMental i

Os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental deram um 

verdadeiro show durante o Festival de Poemas e Talen-

tos no dia 2 de outubro. A homenagem contou com 

apresentações cheias de charme e muito talento e pro-

vou que é possível unir educação, música, criatividade 

e arte em um só lugar.  

FestiVal De PoeMas e talentos 

Com o tema “Copa do Mundo de Futebol”, alunos su-

peraram todas as expectativas e apresentaram criativas 

coreografias nas três noites de Festa Julina. O evento 

também foi um sucesso de público que lotou o local 

Festa JUlina 

das apresentações. A festança contou com brinca-

deiras diversas e comidas típicas deliciosas feitas pela 

equipe Anglo. 

42 FUVS



O Projeto de Conscientização para o Trânsito foi reali-

zado especialmente no mês de novembro. O objetivo 

foi conscientizar os estudantes para a importância de 

respeitar as leis de trânsito.

A 3º Concurso de Oratória do Anglo realizado no dia 23 

de outubro surpreendeu com textos bem elaborados e 

profundos que refletiram o tema “Ser na era do ter”. As 

grandes vitoriosas da noite foram as alunas Júlia Fraga 

(8º ano) e Rafaella Vitti (9º ano).

Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II visitaram o 

setor de Pediatria do Hospital das Clínicas Samuel Libâ-

nio no dia 16 de maio. Lá interagiram com as crianças, 

ofereceram presentes e um lanche especial para pais e 

pacientes. 

O II Campeonato de Narrativas que envolve estudantes 

do 6º ano foi realizado no dia 21 de novembro e surpre-

endeu a todos pela qualidade dos textos e a apresenta-

ção dos alunos. A grande campeã da noite foi Beatriz 

Lourenço de Oliveira Santos que conquistou o primeiro 

lugar.

Estudantes do Ensino Fundamental da Escola Municipal 

Dr. Ângelo Cônsoli (Ciem de Fátima) participaram, no 

dia 20 de setembro, de atividades especiais com edu-

cadores do Anglo. O Anglo ofereceu também seu es-

paço físico e um lanche especial para os alunos.

ConsCientizaçÃo Para o trânsito

CaMPeonato De oratória trata Do 
teMa “ser na era Do ter”

Visita ao setor De PeDiatria Do hCsl 

ii CaMPeonato De narratiVasatiViDaDes esPeCiais CoM CieM De FátiMa

Movimentos Conscientes
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Alunos de mais de 20 equipes do 5º ano do Ensino Fun-

damental realizaram, em outubro, a Feira de Ciências 

2018. A confecção dos trabalhos de ciências fortalece 

e enriquece o conhecimento do alunos e promove o 

trabalho em equipe.

Alunos do 2º ano do Ensino Médio participaram, em 

dezembro, da premiação do Jovem Empreendedor, 

projeto que alia desenvolvimento sustentável e o tra-

balho prático do desenvolvimento das empresas, por 

meio do Planejamento Financeiro, Marketing, Poten-

cial de Mercado, entre outros quesitos.

A cerimônia de formatura dos alunos do 5º ano do Pro-

grama Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) 

foi realizada no dia 6 de novembro. O Proerd consiste 

em um esforço cooperativo estabelecido entre a Polí-

cia Militar, a escola e a família, com objetivo de capa-

citar jovens estudantes de informações e habilidades 

necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas 

e violência. 

Com a finalidade de arrecadar fundos para desenvol-

vimento de ações solidárias e incentivar a leitura, os 

alunos do 3º Ano do Ensino Médio e 9º Ano do Ensino 

Fundamental realizam, nos dias 11, 12 e 13 de junho, o 

projeto Sebo Cultural, que possui cunho sustentável, 

empreendedor, interdisciplinar e foco solidário.

Feira De CiÊnCias 2018 JoVeM eMPreenDeDor 

ProerD

sebo CUltUral 

Olhos voltados para o Futuro
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Colégio
João Paulo II
O Colégio João Paulo II, unidade mantida pela Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS), tem 

sua sede na Rua Frederico Ozanan, número 50. Em 2018, o Colégio realizou centenas de matrículas compro-

vando a força de um ensino de qualidade que é referência do aprendizado técnico no Sul de Minas. Foram 326 

alunos matriculados, sendo 205 no curso técnico em Enfermagem, 64 alunos no curso técnico em Radiologia 

e 27 no curso técnico em Prótese Dentária.

O Colégio também é destaque pela qualidade do corpo docente e da infraestrutura adequada com inúmeros 

equipamentos que auxiliam na formação dos alunos. O Colégio está estruturado com salas amplas e arejadas, 

sala de informática, laboratórios e recursos audiovisuais e datashow móvel.
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O enfermeiro e professor Miguel Simeão Pereira Jú-

nior tomou posse no dia 6 de dezembro como o novo 

diretor do Colégio João Paulo II. 

Demonstrando todo o sucesso do colégio, a for-

matura 2018 reuniu centenas de alunos dos cursos 

de Técnico em Radiologia, Técnico em Prótese 

Dentária e Técnico em Enfermagem. O evento so-

lene foi realizado no Salão Nobre da Faculdade de 

Direito do Sul de Minas no dia 15 de dezembro. 

Durante 2018, mais jovens aprendizes instruídos no Co-

légio João Paulo II foram selecionados, apresentados 

e capacitados para o mercado de trabalho. A FUVS é a 

única instituição privada credenciada pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, como entidade formadora, 

para capacitar jovens aprendizes em Pouso Alegre. A 

seleção de jovens aprendizes foi feita de forma diferen-

ciada contando até com palestras motivacionais que 

reuniram centenas de participantes. O contrato com 

os selecionados é de 16 meses e eles atuam nas áreas 

administrativas da FUVS. 

Alunos do curso técnico de Enfermagem do Colégio 

João Paulo II comemoraram o Dia das Crianças reali-

zando várias atividades com brincadeiras e entregas de 

presentes, na creche Irmã Esther, no dia 11 de outubro.

noVo Diretor

ForMatUra 2018

JoVens aPrenDizes 

açÃo soCial
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hosPital Das ClíniCas saMUel libânio

Dr. Alan Nascimento Paiva
Diretor Técnico

Dr. Hudson Umeoka
Diretor Clínico

Jusselma de Paiva Reis
Diretora Administrativa

Rudson Antônio Ribeiro Oliveira
Diretor de Enfermagem

ColÉGio Vale Do saPUCaí - anGlo
PoUso aleGre

Profa. Denise Maria Alves Morais
Diretora

Profa. Ginamara de Oliveira Santos
Coordenadora Educação Infantil

Profa. Monalisa Yaguchi
Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental I
e Projetos

Profa. Rosimere Carvalho
Profa. Cláudia Cavalcanti Figueiredo
Coordenadora Educação Fundamental II

Profa. Ana Cristina Côrrea Santos
Coordenadora Ensino Médio e Vice-Diretora

Prof. Alex Tadeu Raimundo
Coordenador Pedagógico Unidade Alfa

Tânia Márcia Pereira Guido
Secretária

ColÉGio JoÃo PaUlo ii

Prof. Miguel Simeão Pereira Júnior 
Profa. Fafina Vilela de Souza
Diretor

Fernanda Poliane Gavioli
Secretária

UniVersiDaDe Do Vale Do saPUCaí

Prof. Dr. Antonio Carlos Aguiar Brandão
Prof. Dr. Carlos de Barros Laraia
Reitor

Prof. Dr. Luiz Roberto Martins Rocha
Prof. Me. Benedito Afonso Pinto Junho
Vice-Reitor

Prof. Dr. José Dias da Silva Neto
Profa. Dra. Andrea da Silva Domingues
Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa

Prof. Me. Antônio Homero Rocha Toledo
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários

Prof. Dr. Antonio Mauro Vieira
Profa. Me. Rosa Maria do Nascimento
Pró-Reitoria de Graduação

Prof. Dr. Félix Carlos Ocáriz Bazzano
Prof. Dr. Antonio Carlos Aguiar Brandão
Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde
Dr. José Antônio Garcia Coutinho

Prof. Me. Rodrigo de Lima Nascimento
Prof. Me. Benedito Afonso Pinto Junho
Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Eugênio Paccelli

Jânua C. Faria de Souza
Secretária Geral

EXPEdIENtE Geral 2018
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