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ECO FAZENDA
EXPERIMENTAL UVV
Desde o último dia 17/03, a comunidade acadêmica conta com a
sua nova Eco Fazenda Experimental UVV . Em uma área de 70
hectares, alunos e professores têm agora duas salas de aulas com
capacidade para 50 alunos cada, três laboratórios, sala de
professores, refeitório, banheiros, curral de manejo do rebanho,
curral de reprodução de bovinos e equinos, ovinocultura e galpão
de máquinas e equipamentos.
Para o reitor da UVV-ES, Manoel Ceciliano Salles de Almeida, a
Eco Fazenda Experimental concentrará disciplinas práticas e
desenvolverá pesquisas dos cursos de Meio Ambiente e Ciências
da Terra, contribuindo assim para um melhor aprendizado por
parte dos alunos da instituição.
O presidente da Sedes/UVV-ES José Luiz Dantas, destacou,
durante o evento de inauguração da fazenda experimental, o fato
de o terreno estar inserido em uma área de preservação ambiental.
Temos um bom pedaço de mata atlântica, com mata e ora
preservadas para os estudantes e professores conhecerem e
pesquisarem .
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ECO FAZENDA
EXPERIMENTAL UVV
Com as pesquisas desenvolvidas na fazenda experimental, o próreitor de pesquisa e pós-graduação, Marco Antonio Oliva Cano,
espera auxiliar os alunos de mestrados e doutorado em seus
projetos. Programas de doutorado exigem muitas pesquisas e a
fazenda vai melhorar a expressão acadêmica da universidade, o
que nos diferencia de outras instituições estaduais e nacionais ,
aponta.
Cursos que atende
É destinada aos cursos de graduação em Medicina Veterinária,
Zootecnia, Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, Engenharia
Ambiental e Geologia. Os mestrandos em Ciência Animal e os
integrantes do mestrado e doutorado em Ecologia de
Ecossistemas também poderão desenvolver seus estudos por lá.
Localização
A Eco Fazenda Experimental ca em Guarapari, na localidade de
Jaboticaba.
Disciplinas
As disciplinas ministradas na fazenda experimental são
Forragiculturas, Bovinocultura de Corte, Reprodução Animal,
Clínica de Grandes Animais, Nutrição Animal, Equideocultura,
Parasitologia, Microgiologia e Doenças Infecciosas.
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I SEMANA ESTADUAL
DE ENERGIA
Dos dias 2 a 4 de abril, o Governo do Estado do Espírito Santo
estará promovendo a I Semana Estadual de Energia, que
acontecerá concomitante com o VI Fórum Capixaba de Energia.
Ambos os eventos têm o objetivo de estimular o uso e ciente e
sustentável de energia para todos os segmentos da sociedade
capixaba e possibilitar uma maior visibilidade nacional. O objetivo é
atrair mais investimentos e projetar as instituições parceiras do
projeto, além de contribuir para a sustentabilidade e inclusão
social.

As inscrições para ambos os eventos são feitas separadamente: a
I Semana Estadual de Energia será gratuita e o VI Fórum Capixaba
de Energia será cobrado o valor de R$ 15,00 para estudantes e R$
25,00 para pro ssionais.
A programação e as inscrições dos eventos podem ser
visualizadas no site http://www.semanadeenergia.com.br e têm
vagas limitadas.

VI FÓRUM CAPIXABA
DE ENERGIA
UVV.BR
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I Ciclo de

PALESTRAS
em
ENERGIA
UVV-ES

A Universidade Vila Velha realizará um Ciclo de Palestras para cerca de
2.300 alunos da área de tecnologia. O evento acontecerá no dia 3 de abril
(quarta-feira), das 19h10 às 21h30, no Cineteatro. Além disso, será
transmitido, ao vivo, pela web para as salas de aula.
O Ciclo de Palestras faz parte da I Semana Estadual de Energia e irá
abordar temas diversos na área de energia, destacando a importância
desse setor em todas as áreas da economia, como o crescimento, os
avanços tecnológicos e a decisiva in uência sobre o meio ambiente.
PROGRAMAÇÃO
19h10 - Abertura
Manoel Ceciliano Salles de
Almeida - Reitor da UVV-ES
Luiz Fernando Schettino - Diretor
Geral da Aspe
19h30 - Palestra 01
Tema: Presente, Passado e Futuro
da Energia no Brasil
Palestrante: Guido Eduardo
Bassoli - Gerente de Planejamento
e Gestão da Petrobras/UO-ES
20h - Palestra 02
Tema: Energia Solar e Geração
Distribuída
Palestrante: João Brito Martins Gestor
Executivo de Sustentabilidade e
Inovação - EDP Escelsa
UVV.BR

20h30 - Palestra 03
Tema: Diversi cação da Geração
Elétrica no Brasil
Palestrante: Carlos Jardim Sena
Gerente Operacional Termelétrica
Viana S.A
21h - Palestra 04
Tema: Energias Alternativas e a
Indústria do Petróleo e Gás: uma
Abordagem de Integração
Palestrante: Jose Luiz Gouvêa
Gasparini
Professor e
Coordenador dos cursos de
Engenharia Ambiental e Gestão
Ambiental
21h30 - Encerramento
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Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UVV-ES
oferece aos estudantes a oportunidade de desenvolvimento
cientí co e aprofundamento da formação. Esse setor engloba os
cursos de especialização/MBA, Stricto Sensu (Mestrado e
Doutorado) e Residências em Pediatria e em Medicina Veterinária, que
tem como objetivo a formação de pro ssionais altamente quali cados.
A UVV-ES possui convênios e parcerias com empresas, órgãos de classe,
órgãos governamentais e universidades nacionais e internacionais para
oferta de cursos de especialização. Possui ainda um programa de estímulo
à Educação Continuada para os Egressos, disponibilizando um desconto
de 10% nas mensalidades para seus ex-alunos nos cursos
institucionais.
Além disso, os Programas Stricto Sensu têm sido bene ciados com
bolsas, oferecidas por órgãos de fomento (Capes, CNPq e Fapes) e
também com bolsa de Assistente de Pesquisa, disponibilizada pela
Instituição. As informações sobre os cursos estão disponíveis no site da
UVV-ES.

COMITÊS DE ÉTICA
A Universidade, preocupada com a integridade e os direitos dos sujeitos
das pesquisas, possui dois comitês que têm como função fundamental
orientar e regulamentar pesquisas e atividades práticas que envolvam
intervenções com seres humanos e animais. São eles:
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP UVV-ES);
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA UVV-ES).
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Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação
JORNADA CIENTÍFICA
É o evento que divulga as produções cientí cas, representadas
por pesquisas, iniciação cientí ca, trabalhos de conclusão de curso
e projetos de extensão. O intuito dessa Jornada é o de identi car as
tendências, demandas e dinâmicas nos diversos campos da ciência,
da sociedade e das comunidades envolvidas.
Criam-se também oportunidades para que docentes, alunos,
egressos e outras instituições de ensino exponham trabalhos e
experimentos acadêmicos, incentivando, assim, a integração entre
as instituições de ensino superior.
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