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101ª EDIÇÃO
Obrigado por tudo e até fevereiro
É desta forma que o UVV Post se despede de 2015. Você está lendo a 101ª edição de uma publicação que é feita com a sua ajuda, alunos, professores e colaboradores administrativos que
fazem e acontecem e, algumas vezes, compartilham com a gente ótimas histórias.

Teve aluno e professor que brilhou pelo país e pelo mundo. Teve, também, pesquisas inovadoras que são desenvolvidas aqui na Universidade. Em resumo, por mais um ano, a UVV-ES
impactou positivamente na vida de milhares de pessoas.
2015 foi um ano de muitas realizações. Dezenas de eventos figuraram nas nossas páginas, bem
como as conquistas realizadas pelas comunidades acadêmica e administrativa. O UVV Post diz
um até logo agradecendo a companhia e a parceria de sempre. Em fevereiro de 2016, voltamos
com o objetivo de continuar buscando boas histórias para contar para vocês. Obrigado, ótimas
festas e férias e até a volta!
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UM NOVO PONTO DE
VISTA DO ESTÁGIO
Veja como, de forma inovadora, uma professora de Arquitetura e Urbanismo
desafiou os alunos a descreverem os seus ambientes de estágio

Que tal apresentar as experiências vivenciadas no estágio de uma forma diferente? Foi esse
desafio que a professora Andreia Fernandes Muniz propôs aos estudantes de Arquitetura e Urbanismo matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado. Ela lançou para eles o desafio
de fazer uma revista em que os estudantes apresentassem tudo o que vivenciaram no ambiente
de estágio.
Para Raquel Corrêa, uma das alunas que participou da atividade, o desenvolvimento da revista
foi engrandecedor. “A experiência de desenvolver a revista foi muito legal porque não é algo
que o estudante de Arquitetura e Urbanismo tem por costume produzir durante o período acadêmico e poder realizar essa atividade, me fez perceber que existem muitas formas de mostrar
o nosso trabalho”.
Outra aluna, a Juliana Leal, destacou como poderá utilizar o que aprendeu no futuro. “Sem
dúvida utilizarei tudo de novo que aprendi com essa experiência na apresentação de outras
ideias, como, por exemplo, na montagem de um portfólio”.
Já Vanderlúcio Filho apontou o que de mais importante leva para a sua formação. “Nessa
rica troca de experiências veio o amadurecimento no âmbito acadêmico, além do auxílio nas
escolhas para minha futura vida profissional”.
Se você está curioso para conferir a revista, pode dar uma olhada aqui: http://issuu.com/
andreiafernandesmuniz.
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DOAÇÃO DO DNPM
Departamento Nacional de Produção Mineral doa 22 fósseis para a UVV-ES
O curso de Geologia da UVV-ES recebeu uma doação de 22 fósseis para os professores e alunos da graduação poderem utilizar em pesquisas e aulas desenvolvidas. O acervo foi doado
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Os fósseis são da Bacia do Araripe dos períodos Cretáceo (145 a 65 milhões de anos) e Jurássico (206 a 145 milhões de anos). “Eles nos dão importantes informações a respeito da evolução
dos seres vivos, permitem ainda a datação relativa das camadas nas quais se encontram e
indicam como era o ambiente à época em que o organismo viveu”, explica a professora Maria
Araguacy Rodrigues Simplicio, coordenadora do curso, sobre a importância desses materiais.
A professora conta, ainda, que esse é o único acervo do Patrimônio Paleontológico Brasileiro existente no Estado do Espírito Santo de fósseis datados, portanto, em terras capixabas, apenas a UVV-ES tem acesso a esses fósseis para estudos e pesquisas.
“É um material didático para os alunos da graduação. Será apresentado as escolas que visitam a Instituição (extensão), onde será realizado um trabalho com o intuito de divulgar o
Patrimônio Paleontológico Brasileiro no sentido da efetiva preservação patrimonial para a
valorização de sua memória e de suas riquezas naturais”, destacou Maria Araguacy.
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EDUCATION CENTER
A UVV-ES Business School dá início às atividades do seu centro
de idiomas, operado pela Wizard

Alunos e colaboradores da UVV-ES, estão precisando aprender ou desenvolver melhor o aprendizado de outro idioma? Atenção então para esta notícia. A UVV-ES Business School está iniciando a operação do Education Center, que será operado pela Wizard.
De acordo com o diretor executivo da Business School, professor Jefferson Cabral, esta iniciativa é totalmente condizente com os serviços propostos pela unidade da Universidade que
ele dirige.
“A nossa proposta de posicionamento prevê oferecer formação continuada e ampliada para
a área de negócios, portanto, diante desse posicionamento, fizemos a previsão em nosso planejamento de viabilizar um Education Center, em que nossos alunos terão a oportunidade de
aprender outra língua”, explica o professor.
Sobre a escolha da Wizard para operar essa iniciativa o professor explica. “Para nos atender,
identificamos como parceira operacional uma operadora líder no mercado brasileiro que é a
Wizard”, destaca Jefferson.
SERVIÇOS
Os alunos da UVV-ES têm descontos de 30% na mensalidade, enquanto que os colaboradores terão 40%. Além disso, os estudantes terão uma complementação do ensino regular
de idiomas por meio de duas oficinas semestrais de inglês instrumental para acadêmicos
dos cursos integrantes do portfólio UVV e o curso preparatório e aplicação da certificação
internacional TOEIC.
Ficou interessado e quer se matricular em um dos cursos do Education Center? Entre em
contato pelos telefones 99626-4298 ou 3340-6683.
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1ª MARATONINHA DA UVV-ES
Evento foi promovido pelas turmas do 2º período noturno do curso
de Educação Física da Universidade
No dia 28/11, as turmas do 2º período noturno do curso de Educação Física da Universidade
realizaram a 1ª Maratoninha da UVV-ES. O evento aconteceu a partir das 13h, no Ginásio, e
teve, além de práticas esportivas, palestras para os jovens de 5 a 14 anos sobre a importância
da atividade física.

A ideia central do evento foi oportunizar uma conscientização do público presente e proporcionar às crianças uma vivência na modalidade do atletismo. Os organizadores do evento acreditam que, assim, os valores vivenciados na ocasião puderam contribuir para uma
melhor aquisição de prazer por parte dos presentes em relação à prática da atividade física
regular e de uma apropriação de seus benefícios, quando bem orientada.
As provas se iniciaram as 14h e foram divididas por categorias de 5 a 6 anos com a prova
de 50m rasos, 7 e 8 anos com a prova de 75m rasos, 9 e 10 anos com a prova de 100m rasos,
11 e 12 com a prova de 150m rasos e 13 a 14 anos com a prova de 200m rasos. As baterias das
provas foram distribuídas em categorias.
Ao final de cada prova realizada por cada bateria os participantes se encaminharam para
o palco onde foram premiados com medalha de participação, brindes e lanches.
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A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO
Evento aconteceu nos dias 26 e 27 de novembro

Nos dias 26 e 27 de novembro, a UVV-ES sediou o evento “A mediação de conflitos no Judiciário brasileiro: perspectivas teóricas e práticas”, que contou com palestras de professores da
UVV-ES, do senador Ricardo Ferraço e juristas que desenvolvem trabalhos na área do evento.
Puderam participar do evento estudantes e profissionais do Direito da UVV-ES e da comunidade externa.
No primeiro dia do evento, na parte da manhã, as palestrantes foram as doutoras Érika da
Silva Ferrão e Luciana Souza Borges. À noite, as palestras foram do senador Ricardo Ferraço e
a Drª. Trícia Navarro Xavier Cabral.
No dia seguinte, pela manhã, foi a vez das palestras do Professor Lino Faria Petelinkar e,
logo após, a palestra foi da Juíza Federal Cristiane Conde Chmatalik.

Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior

