UVV POST | Nº100 | 23/11 a 06/12 de 2015

Publicação quinzenal interna Universidade Vila Velha - ES
Produto da Comunicação Institucional

UVV POST | Nº100 | 23/11 a 06/12 de 2015

PROJETO INOVA-UVV
Conheça os vencedores do “PRÊMIO INOVAÇÃO ACADÊMICADr. Aly da Silva”
Na manhã da sexta-feira (20/11), aconteceu a premiação dos vencedores da 1ª edição do Projeto Inova-UVV, “PRÊMIO INOVAÇÃO ACADÊMICA- Dr. Aly da Silva”, que tem como objetivo
identificar e estimular o desenvolvimento de práticas diferenciadas, empreendedoras e inovadoras aplicadas ao ensino nos cursos superiores da Instituição.

Os projetos inscritos foram avaliados por uma comissão examinadora composta pelo Reitor,
pela Pró-Reitora Acadêmica, pela Diretora da DPE e pelos Coordenadores Gerais das áreas
Humanas, Saúde e Tecnológica.
Conheça os vencedores e os seus respectivos projetos:
1º Lugar: Professora Priscilla Silva Loureiro – “Projetando espaços e resultados”;
2º Lugar: Professora Alessandra Salles Machado – “Formação ética em Fonoaudiologia: vamos
além da ética profissional? Ética de relacionamento e responsabilidade social”;
3º Lugar: Professor Pablo Silva Lira – “Cidades Virtuais”;
4º Lugar: Professora Elizabeth Nader Simões – “Integrando Olhares”.
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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
Fique de olho nos prazos para renovação de matrícula

EDITAL N.º 43/2015

O 1º semestre de 2016 já está chegando e para não deixar os procedimentos acadêmicos para
cima da hora é melhor ficar de olho nos prazos. A renovação de matrícula, por exemplo, começa
EDITAL
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de 2016.
DIVULGA O PRAZO DE RENOVAÇÃO DE
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2016
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
partir do dia 23 de novembro de 2015, o aluno já pode solicitar a operação, o prazo final para a
troca vai até o dia 26 de fevereiro de 2016. Para que o procedimento seja realizado com sucesso
REITOR que
da UNIVERSIDADE
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integrante do Sistema Federal de Ensino do Ministério da
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tenha vaga disponível
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turno desejado.
Educação,
credenciada
pelaePortaria
Ministerial nºde
1.767,
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20 de dezembro
de 2011(DOU
de 21.12.2011),
Além da
rematrícula
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para outros
procedimantida
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SOCIEDADE
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DO
ESPÍRITO
SANTO
UNIDADE
VILA
VELHA
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mentos acadêmicos como: trancamento; reabertura de matrícula; transferência de curso, ou deSUPERIOR, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, considerando as disposições constantes da Lei nº
instituição
de ensino; exclusão e dispensa de disciplinas.
9.394/96, da Lei nº 9.870/99 e do Regimento Geral da Universidade, faz saber que os Procedimentos Acadêmicos
Os procedimentos acadêmicos podem, em sua mairoia, ser realzados pelo próprio aluno, ou
de renovação de matrícula on-line, trancamento, reabertura de matrícula, transferência de curso, turno ou de
pelo menos ser iniciado, no Blog Acadêmcio. Lá, também, estarão disponíveis as informações
instituição de ensino e de exclusão e dispensa de disciplinas referentes ao 1º Semestre de 2016, serão realizados
que, se preciso, direcionarão os estudantes a resolver quaisquer pendências no Núcleo Acadêde acordo com o modo, forma, prazos e condições estabelecidas neste Edital.
mico, com o setor financeiro ou com a coordenação do curso em que ele está matriculado.
As datas, bem como formas e condições estabelecidas, podem ser conferidas no edital 43/2015
1. CRONOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS
e no quadro abaixo.

PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS e FINANCEIROS
01. Pagamento do Boleto de Rematrícula – Vencimento

LOCAL
Banco

02. Início das Aulas do 1º Semestre de 2016

UVV

03. Renovação da Matrícula: Prazo normal (on-line) www.uvv.br
04. Renovação da Matrícula: Prazo excepcional com pagamento de multa
05. Renovação da Matrícula: Área de Saúde c/ Estágio Supervisionado ÚLTIMO DIA

INÍCIO

FIM

05.01.2016
01.02.2016

Intranet Acadêmica

07.01.2016

12.02.2016

Coordenação de Curso

15.02.2016

26.02.2016

Intranet Acadêmica

12.02.2016

06. Exclusão ou troca de disciplinas após renovação da matrícula

Núcleo de Atendimento

07.01.2016

12.02.2016

07. Exclusão ou troca de disciplinas após renovação da matrícula com multa

Núcleo de Atendimento

15.02.2016

26.02.2016

08. Regularização Financeira na Procuradoria Geral

ÚLTIMO DIA

09. Reabertura de Matrícula (1. destrancamento/2. reingresso)

Procuradoria Geral
1. Intranet Acadêmica

25.02.2016
23.11.2015

26.02.2016

03.11.2015

26.02.2016

11. Transferência interna de curso ou de turno

Núcleo de Atendimento
Intranet Acadêmica

23.11.2015

26.02.2016

12. Transferência de outra IES: requerimento, análise, dispensa e matrícula

Núcleo de Atendimento

03.11.2015

19.02.2016

13. Transferência para outra IES: para aluno que não renovar matrícula

Intranet Acadêmica

01.01.2016

26.02.2016

14. Trancamento de Matrícula para Aluno que não renovará a matrícula para 2016/1

Intranet Acadêmica

01.01.2016

26.02.2016

15. Trancamento de Matrícula para Alunos matriculados em 2016/1

Intranet Acadêmica

07.01.2016

31.05.2016*

10. Dispensa de disciplinas

2. Núcleo de Atendimento

* Desde que não haja aproveitamento acadêmico
CAMPUS - BOA VISTA
Rua Comissário José Dantas de Melo, 21 - Boa Vista, Município de Vila Velha (ES), CEP 29.102-770
Telefone: Geral (27) 3421-2000; Núcleo de Atendimento (27) 3421-2127. Internet: www.uvv.br
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PRÊMIO OTC – 2015
Curso de Engenharia de Petróleo da UVV-ES promoveu seminário sobre a
mais importante premiação da indústria do petróleo no mundo: o Prêmio OTC.
Na noite do dia 18/11, na sala 1 da Unidade Acadêmica III (Prédio Azul), o curso de Engenharia de Petróleo da UVV-ES promoveu o seminário “Prêmio OTC - 2015”. No evento, especialistas da área de Produção Offshore falaram dessa premiação, recebida pela terceira vez pela
Petrobrás desde 1992.

O evento, contou com a presença de dirigentes da Universidade, da SPE-ES e do engenheiro
Paulo César Alves, uma das maiores autoridades do país em produção offshore. No seminário ele falou sobre o momento do mercado de trabalho para os estudantes da UVV-ES.
O Prêmio OTC é concedido anualmente pela Offshore Technology Conference para uma
pessoa física e uma empresa, sendo a maior premiação mundial da indústria de petróleo.
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DOE UM BRINQUEDO
Estudantes de Medicina realizam ação para alegrar crianças de instituto
do bairro Terra Vermelha

Que tal trocar um brinquedo por um sorriso de uma criança? Alunos do curso de Medicina, que
fazem parte da Liga de Pediatria e Neonatologia estão organizando uma campanha de doações
de brinquedos e você pode ser um doador.
Entre os dias 27/11 e 04/12, as doações poderão ser feitas nos apoios dos prédios Rosa e Branco, do campus Boa Vista, e na coordenação do curso de Medicina, no campus Nossa Senhora
da Penha (Biopráticas). Os brinquedos doados devem estar em bom estado de conservação.
Tudo o que for arrecadado será encaminhado para a instituição 23 de maio, que fica no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. A ação dos estudantes de Medicina envolverá cerca de 170
crianças, com idades, que variam de 0 a 17 anos.
Manoella Carrara, uma das estudantes que organizam a ação, conta o porquê de fazer essa
campanha. “A ideia surgiu em uma reunião da diretoria da liga na qual pensamos em fazer
alguma atividade mais prática, mas, como já está no fim do ano, não dava para ser algo tão
grande, então sugeriram fazer doações de roupa para alguma instituição de crianças carentes.
Só que como está perto do natal mudamos para brinquedo, porque as crianças gostariam mais”.
Manoella destaca, também, como ações como essa podem contribuir para a formação acadêmica e profissional sua e dos seus colegas. “A liga é um meio de nós aprendermos mais sobre
o assunto de interesse, que nesse caso, é a pediatria e a neonatologia. Um dos pilares da liga
acadêmica é promover ações com a comunidade e esta campanha será uma nesse sentido”.
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RECONHECIMENTO MERECIDO
Thalles Knupp e Vinicius Andreão recebem Medalha de Honra ao Mérito
por trabalho premiado na MECSHOW
Lembra do Thalles Knupp e do Vinicius Andreão, recém formados em Engenharia Mecânica?
Foram eles que, por meio do TCC, desenvolveram um mecanismo inovador e sustentável,
chamado Fat Clean. Pois é, os dois foram homenageados pela UVV-ES, na noite do dia 05/11,
com a Medalha de Mérito Acadêmico, concedido pela Instituição.

A cerimônia aconteceu no Anfiteatro. Os professores Paulo Cesar Zanellato e Daniel Tasaico
também foram homenageados por sua contribuição com o desenvolvimento acadêmico dos
estudantes.
O dispositivo desenvolvido pelos alunos, o Fat Clean, é um equipamento para limpeza e
tratamento de resíduos de caixa de gordura. Com esse trabalho, Thalles e Vinícius venceram
o prêmio “Engenheiros do Futuro” da edição deste ano da MECSHOW, considerado o mais
completo encontro do setor metalmecânico do Espírito Santo. Thalles e Vinícius, parabéns!
Todo o sucesso do mundo para vocês.
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ECOLOGIA DE IMAGENS
UVV-ES recebeu visita de estudantes de escola estadual para
atividade do projeto

O projeto de extensão “Ecologia de Imagens”, desenvolvido pelo NEUS, Núcleo de Estudos Socioambientais, e pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia Política da UVV-ES, realizou
a segunda atividade no dia 9 de novembro. Nessa segunda sessão, foi exibido o documentário
“Perto da Minha Casa”, de Carolini Covre e Diego Locatelli, para os estudantes da escola EEEFM Geraldo Costa Alves.
O projeto consiste em motivar os alunos, por meio da exibição de curtas capixabas, a conscientização sobre o processo de construção dos espaços urbanos e seus impactos socioambientais. Após a apresentação dos filmes, é iniciado um debate sobre questões relativas ao urbano
e às vulnerabilidades socioambientais. Numa segunda etapa, os estudantes voltam para as escolas, onde deverão produzir um vídeo autoral com o foco voltado para os problemas identificados no próprio bairro.
De acordo com a coordenadora do projeto de extensão, Profa. Dra. Teresa da Silva Rosa, a
ferramenta audiovisual é utilizada de maneira pedagógica com o intuito de motivar a visão
crítica dos alunos sobre os processos de vulnerabilização de populações urbanas.

Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior

