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O Jornal Mural da UVV-ES precisa de um nome mais criativo. Por
isso, resolvemos fazer um concurso para escolher seu novo nome.
Como vai ser:
Pode participar do concurso qualquer membro da comunidade
acadêmica da UVV-ES aluno, professor e funcionário. É bem
simples! Basta enviar a sugestão de nome para o e-mail
pauta.institucional@uvv.br e também os seguintes dados:
Se for aluno:
Nome completo, curso, período, turno, e-mail e telefone para
contato
Se for professor:
Nome completo, curso(s) em que dá aula, e-mail e telefone para
contato
Se for funcionário:
Nome completo, setor, campus, e-mail e telefone para contato
PARTICIPE!
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Regras e prazos do concurso
Quem pode participar:
Alunos, professores e funcionários da Universidade Vila Velha
Prazo:
28 de fevereiro de 2013
Como participar:
Enviar e-mail para pauta.institucional@uvv.br com os dados
solicitados e o nome sugerido. Só será aceita uma sugestão por
pessoa
Vencedor:
O autor do nome escolhido ganhará brindes personalizados com a
logo da UVV-ES
O anúncio do vencedor será feito no dia 4 de março, aqui no Jornal
Mural e também nas Redes Sociais o ciais da Universidade:
Facebook Universidade Vila Velha e Twitter - @uvves.
Estamos esperando a sua sugestão!
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O que é o
NÚCLEO DE
ATENDIMENTO?
O Núcleo de Atendimento é o setor responsável pelos
atendimentos presenciais aos calouros, alunos e egressos da
UVV-ES, desde a matrícula até o nal da formação acadêmica,
inclusive os procedimentos para requerer diploma.
Nesse setor, prestam-se os seguintes serviços: entrega de
certi cados; declarações e transferências; veri cação de
processos, inclusive de alunos em situação especial;
destrancamento de matrícula; reingresso; dispensa de
disciplinas; colação de grau; exercício domiciliar; dentre outros.
O Núcleo está localizado no prédio de Inovação Tecnológica, no
campus Boa Vista.
Telefone: 27 3421 2000
Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira, das 8h às
21h; e na sexta-feira, das 8h às 20h

UVV.BR

INFORME UVV-ES | Nº2 | 18-24/02/2013

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Neste primeiro semestre de 2013, o Núcleo de Educação a
Distância (NEaD) vai oferecer as seguintes disciplinas:
Metodologia Cientí ca, Estatística Básica, Língua Portuguesa,
Sociologia Geral, Empreendedorismo, Direito Empresarial,
Economia da Engenharia, Engenharia do Meio Ambiente e
Antropologia.
Com isso, o aluno terá a opção de cursar essas matérias a
distância, possibilitando uma maior exibilidade de horários, já que
o estudo é feito no ambiente virtual de aprendizado e as aulas para
tirar dúvidas e as provas serão realizadas aos sábados.
Como fazer a matrícula?
É o mesmo procedimento de uma disciplina presencial. Acesse a
Intranet Acadêmica e escolha a disciplina oferecida na modalidade
a distância. Caso não apareça no primeiro quadro, na lista de
disciplinas equivalentes constarão informações sobre a
modalidade da oferta (presencial ou a distância).
Uma vez matriculado, a partir do dia 19/02 (terça-feira), o aluno
deverá acessar o NEaD no site da UVV-ES (www.uvv.br) utilizando
como login a própria matrícula e seguir os passos indicados após o
acesso.
UVV.BR

INFORME UVV-ES | Nº2 | 18-24/02/2013

NÚCLEO DE
EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA
Fique atento ao
dia da aula inaugural
do NEaD
As aulas inaugurais
do NEaD serão
realizadas entre os
dias 18/02 e 21/02,
das 18h às 19h10.
Nas aulas, que são
divididas por
disciplina, serão
apresentados o
ambiente virtual de
aprendizado e como
será feita a oferta da
disciplina (formas de
estudo, avaliação,
etc) e os horários de
atendimento.

Disciplina: Língua Portuguesa
Data: 18/02
Local: Cineteatro
Disciplina: Economia da Engenharia
Data: 18/02
Local: sala 01 do prédio azul
Disciplina: Empreendedorismo
Data: 19/02
Local: An teatro
Disciplina: Engenharia do Meio Ambiente
Data: 19/02
Local: sala 08 do prédio azul
Disciplina: Estatística Básica
Data: 19/02
Local: sala 09 do prédio azul
Disciplina: Metodologia Cientí ca
Data: 20/02
Local: Cineteatro
Disciplina: Antropologia
Data: 20/02
Local: sala 01 do prédio azul
Disciplina: Direito Empresarial
Data: 21/02
Local: sala 01 do prédio azul
Disciplina: Sociologia Geral
Data: 21/02
Local: Cineteatro
Mais informações:

Telefones: 3421-2039 ou 3421-2042
UVV.BR

Site: http://nead.uvv.br

INFORME UVV-ES | Nº2 | 18-24/02/2013

INTRANET ACADÊMICA,
PARA QUE SERVE?

A Intranet Acadêmica ou Blog do Aluno é um espaço para os
universitários interagirem com o curso e seus professores e
com os setores nanceiro e jurídico. Além disso, é nesse
ambiente que o aluno pode fazer diversas solicitações à
Divisão de Registros Acadêmicos (DRA), dando mais
agilidade aos pedidos.
O que o aluno encontra na Intranet Acadêmica?
- boletim com notas e faltas do semestre
- material de estudo das disciplinas
- oportunidades de estágio
- solicitações diversas, como: declarações, histórico, prova
de segunda chamada, etc.
- extrato nanceiro
- quadro de horários

1
Acesse a Intranet Acadêmica
por meio de uma das seguintes
opções

2
Para acessar o
ambiente, digite
o número da sua
matrícula e senha

3

Seja bem-vindo
à Intranet Acadêmica
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