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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
A cadeira que você senta, o quadro que o professor escreve, o portão de
entrada, o lixo que você descarta e até as provas que você faz, tudo isso
passa pela Pró-reitoria de Administração (Proad) da UVV-ES.
Para simpli car, a Universidade possui duas atividades: a meio e a m.
Atividade-meio faz parte de toda a logística como, por exemplo, o
transporte interno, a administração do patrimônio, o controle de pessoal,
entre outros. Essas atividades são de responsabilidade da Proad. Já a
atividade m é o ensino e tudo o que está relacionado a ele, mas isso ca
sob a gestão da Pró-reitoria Acadêmica.
Entre as atribuições da Pró-reitoria de Administração, estão:
Estabelecer e supervisionar a implementação de políticas e diretrizes;
Zelar pela conservação do patrimônio e dos equipamentos;
Supervisionar a distribuição do pessoal técnico-administrativo;
Promover a elaboração de planos semestrais de harmonização dos
recursos físicos;
Aprovar, superintender e avaliar ações.
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
A Proad é subdividida em quatro órgãos que, juntos, são responsáveis
pela gestão estrutural da Universidade. São eles: o Conselho Técnico de
Administração; a Divisão de Logística e Infraestrutura; a Divisão de
Gestão de Pessoas e a Comissão de Gestão de Resíduos.
Edson Immaginário é o gestor responsável por essa Pró-reitoria e,
segundo ele, apesar dessas funções principais, o setor também está
aberto para receber sugestões, elogios e reclamações dos alunos.
Acabamos de completar um ano como Universidade e estamos em um
processo de organização e melhoria desse crescimento. Sabemos das
necessidades dos alunos, porque já fui aluno um dia, porém é importante
pensar no todo e de nir quais são as prioridades. Aos poucos,
atenderemos todo mundo, porque esse é objetivo da Mantenedora, da
Reitoria e das Pró-reitorias, o bem estar de todos na UVV-ES , concluiu.

Edson Immaginário
UVV.BR
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PESQUISA DE OPINIÃO
Qual (is) medida(s) você sugere para que os usuários falem em tom
mais baixo no recinto da Biblioteca?
Os funcionários da Biblioteca Central da UVV-ES estão realizando
uma pesquisa de opinião sobre os ruídos que atrapalham os
estudos e a concentração dos usuários do espaço.

Para encontrar uma solução democrática, até o dia 30 de abril a
equipe da Biblioteca Central realiza uma pesquisa de opinião com
os usuários para saber o quanto o tom de voz, utilizado nos
ambientes da Biblioteca, os incomoda. Estamos ouvindo a
opinião dos usuários da Biblioteca para, por meio desse respaldo,
tomar as medidas necessárias para aliviar o incômodo , explica a
bibliotecária Elisangela Terra Barbosa.
Para dar a sua sugestão, a qual é muito importante para que a
Biblioteca ofereça serviços de excelência aos seus usuários, é só
comparecer à Biblioteca e pedir a uma das bibliotecárias o folheto
com as perguntas referentes à pesquisa.
PARTICIPE DANDO SUA SUGESTÃO!
UVV.BR
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PROJETO VAREJO:

CURSO GRATUITO
Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação em varejo para
jovens entre 18 e 24 anos com baixo poder aquisitivo. O curso é uma parceria
entre a UVV-ES e a Diageo maior distribuidora de bebidas do mundo.
INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas somente no Campus Boa Vista da
Universidade Vila Velha, na Pró-reitoria de Extensão e Cultura, localizado na
Rua Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista, Vila Velha/ES, até o dia
26/04.
A cha de inscrição está disponível para download no site da UVV-ES
www.uvv.br.
A relação das inscrições deferidas e o dia e horário da entrevista serão
divulgados no dia 26/04. Os candidatos serão submetidos à entrevista, que
serão realizadas nos dias 29/04 e 06/05. A relação dos aprovados no
processo seletivo do Projeto Varejo será divulgada no dia 10/05. As aulas
terão início no dia 13/05.
Todas as informações sobre o curso e o processo de seleção serão
divulgadas no site da Universidade, pelo telefone (27) 3421-2097, e também
pelo Facebook e Twitter o ciais da Instituição.
SERVIÇO
- Vagas: 30
- Carga horária: 232 horas
- Aulas: de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, e sábado se necessário
- Pré-requisitos: 18 a 24 anos; cursando ou concluído o ensino médio; renda
familiar de até dois salários mínimos; viver com a família; per l para o
segmento de serviços.
MAIS INFORMAÇÕES PELO TELEFONE (27) 3421-2097.
UVV.BR
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BRINQUEDOTECA:
AULA EM FORMA DE DIVERSÃO

Uma aula nunca foi tão divertida como as aulas ministradas na
Brinquedoteca, local onde o próprio nome já diz, um espaço usado para
brincar e aprender. A Brinquedoteca é o laboratório prático obrigatório
do curso de Pedagogia e, nela, os estudantes do curso voltam a ser
crianças com o objetivo de reaprender formas melhores de se divertir,
por meio de debates sobre temas relacionados às crianças. Dessa
forma, é possível entrar no mundo da diversão e fantasia, porém sempre
atentando ao olhar crítico de um pedagogo.
Antes da diversão, existe a primeira regra ao entrar na Brinquedoteca:
tirar os sapatos! Assim, é possível se sentir mais relaxado e à vontade no
local e se preserva esse espaço das impurezas. Em sua infância, quem
não se lembra de sempre tirar o tênis antes de ir brincar, mesmo quando
a mãe não permitia?
As alunas realizam aulas e debates promovidos na Brinquedoteca,
principalmente sobre o conceito de brincar e como brincar. Através
dessas aulas, todo o espaço e os brinquedos são estruturados e
desenvolvidos da melhor forma possível para que as crianças tenham
uma melhor forma de se divertir , conta Dulcimar Pereira, professora do
curso de Pedagogia da UVV-ES.

UVV.BR
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BRINQUEDOTECA:
AULA EM FORMA DE DIVERSÃO

As brinquedotecas existem desde 1934 e tem, principalmente por intuito
pedagógico, ensinar valores e desenvolver habilidades de coordenação
motora e de relação interpessoal para crianças com brincadeiras
educacionais e com muita diversão.
Objetivo da brinquedoteca em nosso curso é que esta seja um espaço
para experimentações de brinquedos, de brincadeiras e da exploração
das potencialidades de aprendizagens que eles disparam. Realizamos
as aulas a partir do acervo que temos e das proposições que surgem no
estudo das disciplinas, seja na produção seja na utilização de jogos e
materiais , explica a professora.
A partir deste mês, o atendimento à comunidade será iniciado junto às
parcerias que a UVV-ES possui com as unidades de ensino, nas quais os
seus alunos realizam o estágio curricular (Educação Infantil e Ensino
Fundamental).
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