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Termina quinta-feira (28) o prazo para você enviar sua sugestão de
nome para o Jornal Mural da UVV-ES.
Vamos, participe!
FIQUE ATENTO ÀS REGRAS:
COMO PARTICIPAR:
Envie um e-mail para pauta.institucional@uvv.br com a sugestão de
nome para o Jornal Mural, com os dados solicitados (abaixo) e o nome
sugerido. Só será aceita uma sugestão por pessoa.
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
PRAZO: 28 de fevereiro de 2013
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.

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO!
UVV.BR
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BIBLIOTECAS UVV-ES
O Sistema de Bibliotecas da UVV-ES é formado pela Biblioteca
Central, localizada no campus Boa Vista, Biblioteca Setorial Praia da
Costa/Sorbonne e pelo Laboratório Morfofuncional, no campus
Biopráticas. Todo o acervo das Bibliotecas pode ser consultado,
reservado e renovado, via web, por toda a comunidade acadêmica.
O QUE AS BIBLIOTECAS OFERECEM?
- Cabines de estudo em grupo ou individuais e as de silêncio absoluto;
- Consulta ao catálogo nos terminais;
- Exposição de livros novos e periódicos correntes;
- Orientação sobre o uso das normas da ABNT;
- Computadores para digitação de trabalhos acadêmicos e acesso à
internet;
- Sala de Pesquisa destinada à orientação e à capacitação de alunos.
EMPRÉSTIMO
Para realizar o empréstimo, todos os alunos devem apresentar um
documento de identi cação, preferencialmente, a carteira de
estudante. Cada material emprestado possui um prazo de devolução,
que poderá ser renovado.
Para saber um pouco mais sobre as regras de uso e serviços
oferecidos, consulte os folders disponíveis nos balcões das
Bibliotecas.
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BIBLIOTECAS UVV
Horários de funcionamento
BIBLIOTECA CENTRAL
Telefone: 3421-2022
Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 22h30
Sábado: das 9h às 17h
BIBLIOTECA SETORIAL PRAIA DA COSTA
Telefone: 3421-2221
Segunda a quinta-feira: das 17h às 21h30
Sexta-feira: das 17h30 às 21h
LABORATÓRIO MORFOFUNCIONAL
Telefone: 3421-2203
Segunda a quinta-feira: das 7h30 às 22h
Sexta-feira: das 7h30 às 21h

E-mail: biblioteca@uvv.br
Site: http://www.uvv.br/biblioteca
COMO ACESSAR O SITE DA BIBLIOTECA:
1- No ícone Serviços, na home do site da Universidade, clique no link Biblioteca;
2- Na página principal da Biblioteca, você tem acesso aos sistemas de consulta
ao catálogo e ao Pergamum, além de outros serviços oferecidos.
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Até quinta-feira (28), estão abertas as inscrições para o processo seletivo
do curso de capacitação de bartender, oferecido, gratuitamente, por meio
de uma parceria entre a Universidade Vila Velha e a Diageo, maior
distribuidora de bebidas do mundo. Após o curso, os jovens podem
trabalhar como bartender, garçom, cumin, back bar, barista, entre outros.
INSCRIÇÃO:
Período: até 28 de fevereiro de 2013;
Horário: das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta;
Local: Pró-reitoria de Extensão e Cultura, que ca na Unidade Acadêmica
3, ao lado do Cineteatro;
Vagas: 40.
REQUISITOS:
Ter entre 18 e 29 anos de idade;
Ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio;
Ter disponibilidade para cursar as aulas de segunda a sexta-feira, das 13h
às 18h, e sábados (se necessário).
RESULTADO E MATRÍCULA:
A relação dos aprovados será divulgada no dia 13 de março. A matrícula
será realizada no mesmo local da inscrição, nos dias 14 e 15 de março. As
aulas terão início no dia 18 do mesmo mês.
MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE 27 3421 2097.
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O Serviço de Orientação ao Universitário (SOU UVV) é
um projeto da Universidade Vila Velha que tem como
missão oferecer a melhor experiência acadêmica possível
para o aluno. Isso é possível por meio do desenvolvimento de
ações de integração e de acompanhamento acadêmico dos
graduandos.
O objetivo é apoiar o desenvolvimento acadêmico, pessoal,
social e pro ssional dos alunos ao longo de sua
trajetória acadêmica, por meio de ações de
acolhimento. O projeto atende, todo o semestre, a
mais de 700 alunos de diversos cursos.
O SOU UVV procura intervir de maneira a potencializar
habilidades que são importantes para o processo de
aprendizagem, como: concentração, rotina de estudo organizada
e sistemática.
Todos os alunos da UVV-ES podem participar gratuitamente!
UVV.BR
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ORIENTAÇÕES PARA ESTUDO:
- estabeleça horário, local e conteúdo a ser estudado diariamente;
- faça pequenos intervalos de descanso entre os momentos de
estudo para diminuir o cansaço e melhorar a concentração;
- crie o hábito de leitura diária, pois ler amplia o vocabulário,
a capacidade de compreensão e ajuda formulação de textos;
- adote técnicas que facilitem o aprendizado,
tais como: elaborar chamentos, resumos e
esquemas de textos; participar de grupos de
estudo; tentar estabelecer relação entre o
conteúdo aprendido e situações de vida real.

Atendimento do SOU UVV:
Horário: manhã, tarde e noite
Dias: segunda a sexta-feira
Local: Clínica de Psicologia,
na Policlínica de Referência,
campus Biopráticas

Ligue para 3421-2161 ou 3421-2123, tire suas dúvidas!
A equipe do SOU UVV está pronta para ajudá-lo(a)!

UVV.BR
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