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SEJAM TODOS

BEM-VINDOS
À UNIVERSIDADE
VILA VELHA!
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Desejamos aos membros da
Comunidade Acadêmica UVV um
ótimo início de ano letivo.
A UVV preparou para os calouros
uma recepção especial no mês de
março, durante a realização do
Trote da Cidadania, com: palestra,
atividades lúdicas, ações de
responsabilidade social e visita
técnica orientada à Biblioteca.
Sejam todos bem-vindos (calouros
e veteranos) à Universidade!
Esperamos que 2013 seja um ano
dedicado ao estudo e à boa leitura
para o enriquecimento intelectual.
Luciana Dantas da Silva Pinheiro
Vice-Reitora
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JORNAL MURAL:
mantenha-se atualizado
A partir desta semana, você aluno, professor, funcionário,
visitante terá acesso ao mais novo veículo de comunicação
da Universidade o Jornal Mural, que sempre será xado em
diversos pontos, nos três campi: Boa Vista, Nossa Senhora
da Penha e Praia da Costa.
O objetivo é trazer para você informações sobre o
funcionamento e a estrutura da UVV-ES, além de
acontecimentos importantes referentes à Instituição. A
atualização será semanal e você pode participar com
sugestões de assuntos que gostaria ler aqui.
Nesta primeira edição, queremos desejar-lhe boas vindas e
um Feliz 2013. Que este seja um ano de muitas realizações na
sua vida!
Envie sugestões para: pauta.institucional@uvv.br.
Até a próxima semana!
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Fique atento às datas da

REMATRÍCULA 2013/1

Não deixe para fazer sua rematrícula de última hora. Você pode fazê-la
já: pela internet, pelo Blog Acadêmico ou então pessoalmente, no
Núcleo de Atendimento ao Aluno, que ca no campus Boa Vista.
PRAZOS
Vencimento do boleto de rematrícula - 05/01/2013
Renovação de matrícula - 07/01 a 15/02/2013
Renovação de matrícula (com multa) - 18/02 a 28/02/2013
Transferências externas - 16/10/2012 a 28/02/2013
Dispensa de disciplina - 03/12/2012 a 28/02/2013
Destrancamento de curso - 03/12/2012 a 28/02/2013
Troca de curso e turno - 03/12/2012 a 28/02/2013
Último dia de rematrícula (para alunos da área de saúde com estágio) 15/02/2013
Procuradoria (último dia de agendamento para acordos nanceiros) 27/02/2013
Último dia de rematrícula - 28/02/2013
Dúvidas: (27) 3421.2001
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ESTÁGIO E MONITORIA
Até o dia 22 de fevereiro de 2013, estarão abertas as inscrições para
as vagas de Monitoria e Estágio na Universidade Vila Velha para
alunos regularmente matriculados e que estejam cursando a partir do
segundo período. São 131 vagas de Monitoria e 65 de Estágio não
obrigatório.

Mais informações no site www.uvv.br ou na coordenação do seu
curso.

MONITORIA
Vagas: 131
Carga horária: 12 horas semanais
Valor da Bolsa: R$ 240,00

ESTÁGIO
Vagas: 65
Carga horária: 20 ou 25 horas semanais
Valores das Bolsas: R$ 400,00 (20 horas) e R$ 500,00 (25 horas)

Atenção, o valor das Bolsas de Estágio e Monitoria
é descontado na mensalidade do aluno.
UVV.BR
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DICAS IMPERDÍVEIS PARA

CURTIR O CARNAVAL
O Carnaval cai na época mais quente do ano e é sempre marcado por
muita diversão e alegria. No entanto, também têm aquelas pessoas
que preferem passar o feriado em um local mais tranquilo. Mas, não
importa aonde você vai, o legal é aproveitar cada momento, sem se
esquecer dos cuidados com a sua saúde.

Con ra algumas dicas para curtir o Carnaval com segurança:
Álcool e direção não combinam. Se for beber, não dirija;
Evite se expor demais ao sol. Use sempre protetor solar;
Beba muita água e mantenha o corpo hidratado;
Não faça xixi na rua: procure os banheiros químicos;
Não jogue latas, garrafas e copos na rua.
Proteja-se contra a dengue!;
Vista roupas confortáveis e, de preferência, produzidas com tecidos
naturais como algodão, que permitem a transpiração da pele;
Faça uso de alimentação leve e descanse, pelo menos,
seis horas por dia;
Leve apenas o dinheiro necessário e um documento
de identi cação;
Se for viajar, veri que todos os itens de segurança do carro,
incluindo a documentação;
Vale lembrar também dos cuidados com as doenças sexualmente
transmissíveis, principalmente a Aids e a Hepatite,
faça sempre sexo seguro. Use camisinha!
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