
Apresentamos aos dirigentes do SICCOB AC Credi uma oportunidade de 
investimentos nas unidades da FPF - Fundação Percival Farguhar, em locais de 
alta visibilidade na região de Governador Valadares com um público interno e 
externo em crescimento. 

A FPF, mantenedora da Univale, ETEIT e TV Univale mantem investimentos 
contínuos em suas instituições buscando a melhoria e a qualidade dos seus 
atendimentos junto à comunidade de Governador Valadares e região.

A proposta de uma Cidade Universitária tem impulsionado a FPF na busca de 
parceiros e investidores que vislumbram o crescimento e a expansão de seus 
negócios em uma localização privilegiada em Valadares que concentra um dos 
maiores fluxos de pessoas da região. 

A Univale e a ETEIT, cuidam de um público direto de mais de 4000 alunos e de 
700 funcionários presentes diretamente em seus campus, em períodos 
regulares de 02 a 06 anos. Indiretamente lida com uma movimentação 
contínua de egressos, de candidatos aos cursos, visitantes, público atendidos 
pelos programas da Univale, fornecedores, prefeitura, secretarias, empresas e 
parceiros durante todo o ano.

Um público interno em franca expansão, um público externo que pode ser 
atraído, acolhido e atendido em um só local com qualidade e agilidade por 
empresas dos mais variados segmentos e ramos de atuação. 

APRESENTAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO

PROPOSTA 003 0621:

Cidade Universitária – Projeto de Composição das áreas de convivência dos 
Campus da Univale e ETEIT.

Proponente:

FPF – Fundação Percival Farguhar

Presidente: Dr. Rômulo César Leite Coelho...

Mantidas – Univale – Campus I e Campus II, ETEIT, TV Univale.

Condução da Proposta e Operação:

CEO – Centro de Empregabilidade e Oportunidades.

Gerência: Leonardo Carneiro e Vinícius Viana

Contatos: ceo@univale.br

(33) 98801-1511.

(11) 98782-5661.
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Vislumbrando a revitalização de algumas áreas da Univale em seus campus I e 
II e também na ETEIT,  a FPF juntamente com a Univale apresentam o projeto 
das Áreas de Convivência da Univale. 

Desenvolvidos pelos alunos da Arquitetura e Urbanismo e Engenharia dentro 
de uma proposta de integração dos cursos da instituição, desenvolveu-se uma 
gincana para arrecadação de materiais no sentido de apoiar a construção de 
seis espaços de maior destaque entre os demais apresentados.

Os espaços pleiteados, sua reforma e adequação destinam-se aos alunos e a 
todos que desejarem desfrutar dos campus para um intervalo de suas 
atividades, passeio e lazer. 

NOSSA PROPOSTA 

A FPF tem mantido investimentos pesados na expansão e manutenção de suas 
mantidas. Atrair novos alunos, empresas, visitantes e novos investimentos 
tem sido o foco da instituição. Nesse sentido a oportunidade de patrocinar a 
revitalização e adequação de espaços como os apresentados no projeto 
concederá ao investidor uma enorme visibilidade junto à instituição e aos 
cidadão valadarenses, tendo em vista que estará investindo em uma 
instituição comunitária orientada ao atendimento social da região e também 
em projetos recicláveis.

O SICOOB AC Credi pode participar como investidor Master no projeto das 
áreas de convivência da Univale tendo como contrapartida a inclusão de sua 
logomarca em todos os seis espaços pleiteados garantindo a sua presença 
visual externa e internamente, nos dois Campus da Univale, na ETEIT e na TV 
Univale. 

UMA GRANDE OPORTUNIDADE

Todo o investimento nas seis áreas pleiteadas do projeto de Áreas de 
Convivência da Univale está no resumo descritivo, tendo uma estimativa de 
valor para a sua realização na ordem de R$ 44.975,00

INVESTIMENTO

Governador Valadares, 04 de abril de 2021.

Presidência FPF
Dr. Rômulo César Leite Coelho

Diretoria  Executiva FPF 
Aniela Castello Branco de Paula Barbalho

Gerência CEO
Vinícius Viana
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