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ESTAMOS DE VOLTA
O UVV Post volta das férias para mais um semestre letivo

Depois das férias do UVV Post, estamos de volta para mais um semestre letivo de muito trabalho e muitas notícias para toda a comunidade acadêmica. Desejamos aos alunos calouros e
veteranos um semestre de muita dedicação, realizações e sucesso. Sejam bem-vindos!
Às comunidades acadêmica e administrativa, gostaríamos de estreitar os laços que fizeram
e farão com que o UVV Post leve mais informações a respeito das atividades acadêmicas e
eventos, que só têm a fortalecer a formação dos nossos discentes e fazer com que a UVV-ES
continue a crescer em qualidade como a primeira e única Universidade particular capixaba.
Um ótimo semestre para todos nós!
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. UVV Post Online: http://www.uvv.br/comunicacao/
uvv-post/ Sugestões de pautas: pauta.institucional@uvv.br
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MONITORIA E ESTÁGIO
A seleção para estagiários e monitores na UVV-ES segue até o dia 22/02

Entre os dias 04/02 e 22/02 estarão abertas as inscrições para os estudantes da Universidade
que querem se candidatar a vagas de monitoria e/ou estágio curricular (não obrigatório) na
UVV-ES este semestre. Ao todo, são 117 vagas, 81 para monitores e 36 para estagiários.
A Monitoria de Ensino tem o objetivo de propiciar a aprendizagem de técnicas e métodos de
ensino, de pesquisa e de extensão aos alunos da Instituição com bom rendimento acadêmico.
Já o estágio curricular (não obrigatório) tem o objetivo de complementar o ensino e a aprendizagem acadêmica do estudante em ambiente profissional. O estágio é realizado nas dependências da Universidade, em setores administrativos.
PARA TENTAR UMA DAS VAGAS, É NECESSÁRIO ATENDER
AOS SEGUINTES PRÉ-REQUISITOS:
Estar regularmente matriculado em curso superior da Instituição; Ter concluído o primeiro ano ou primeiro semestre do curso; Ter coeficiente de rendimento no semestre anterior
maior ou igual a 7,0 e ter média maior ou igual a 7,0 na disciplina pretendida (em caso de
monitoria). Não estar em dependência em nenhuma disciplina do último semestre cursado; Não possuir sanção disciplinar; Ter aptidão para as atividades auxiliares de ensino
(em caso de monitoria); Não possuir nenhum vínculo empregatício na Instituição ou fora
dela; Comprovar disponibilidade para o exercício das funções de Monitor, com jornada de
12 horas semanais, em turno diferente daquele em que esteja matriculado. Já para Estagiário, Dispor de 4h ou 6h/dia, dependendo do setor do estágio, em turno diferente daquele
que esteja matriculado; Estar devidamente em dia com as obrigações financeiras e acadêmicas da Instituição. A lista com as vagas disponíveis e mais informações sobre a seleção
podem ser encontrados nos editais em: http://www.uvv.br/servicos/Editais.
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EDITAL DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE 2016-1
DIVULGA

O

PRAZO

DE

RENOVAÇÃO

PRAZOS FINAIS
PARA REMATRÍCULA

DE

MATRÍCULA E DE OUTROS PROCEDIMENTOS
ACADÊMICOS REFERENTES AO 1º SEMESTRE DE
2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O REITOR da UNIVERSIDADE VILA VELHA, instituição integrante do Sistema Federal de Ensino do Ministério da
Educação, credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.767, de 20 de dezembro de 2011(DOU de 21.12.2011),

A renovação da matrícula ainda pode ser efetuada, mas o tempo é curto!

mantida pela SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR,
uso das
suas com
atribuições
legaisnas
e estatutárias,
considerando
disposições
Lei nº
Alunos
quenoainda
estão
a cabeça
férias, lembrem
queas
o prazo
paraconstantes
efetuar da
a rema9.394/96, da Lei nº 9.870/99 e do Regimento Geral da Universidade, faz saber que os Procedimentos Acadêmicos
trícula
é até 12 de fevereiro, não podem esquecer! Mas, para aqueles que, por algum motivo,
de renovação de matrícula on-line, trancamento, reabertura de matrícula, transferência de curso, turno ou de
não conseguirem se rematricular nesse prazo final, a partir de 15 de fevereiro ainda será
instituição de ensino e de exclusão e dispensa de disciplinas referentes ao 1º Semestre de 2016, serão realizados
possível realizar a renovação da matrícula, porém com pagamento de multa, até o dia 26
de acordo com o modo, forma, prazos e condições estabelecidas neste Edital.
deste mês.
1. CRONOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS

FIQUEM ATENTOS À TABELA COM TODOS OS PRAZOS 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

A rematrícula é simples e fácil de ser efetuada. Basta cumprir alguns requisitos básicos,
CAMPUS - BOA VISTA
como: ter se matriculado,
anteriormente,
semestre
de 2015;
ter regularidade acadêmica
Rua Comissário
José Dantas de Melo, 21no
- Boa2º
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
e financeira; e ter pago a 1ª parcela do semestre de 2016. Tudo pode ser conferido no Edital
43_2015, no nosso site: www.uvv.br.
A renovação de matrícula pode ser realizada on-line, pela Intranet Acadêmica, no site
da UVV-ES. Lembre-se de conferir e atualizar os dados pessoais, selecionar as disciplinas
ofertadas, confirmar a operação e imprimir o comprovante. Antes de concluir, veja se está
de acordo com a grade curricular escolhida, o horário de aulas e os valores das mensalidades geradas.
Qualquer dúvida ou dificuldade em realizar os procedimentos acadêmicos pelo Blog Acadêmico, entre em contato com o Núcleo de Atendimento ao Aluno: 3421-2127.
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QUALIDADE COMPROVADA
Curso de Direito da UVV-ES recebe o selo de qualidade da ordem dos
Advogados do Brasil

Crédito: OAB

O curso de Direito da UVV-ES recebeu o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do
Brasil que avaliam graduações da área de todo o país utilizando como critérios os índices de
aprovação no Exame de Ordem Unificado e de aprovação no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes). A notícia foi divulgada pela OAB no dia 13/01. O coordenador do
curso de Direito da UVV-ES, professor Ricardo Raemy Rangel, esteve em Brasília presente
na cerimônia para receber o selo.

Da esquerda para a direita: o presidente da OAB-ES, Homero Mafra, o coordenador do curso de Direito da
UVV-ES, Ricardo Raemy Rangel, e o presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

Esse programa de avaliação da OAB tem o objetivo principal de enaltecer as instituições de
ensino em Direito com regularidade de desempenho. Este ano, foram 1.071 graduações das
1.266 existentes em todo o país e, desse número, apenas 141 receberam o selo. No Estado,
apenas quatro cursos da área foram contemplados com a recomendação.
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SEMINÁRIO CARLOS
MAXIMILIANO FAYET
Evento aconteceu no dia 27/01.

No dia 27/01, a UVV-ES sediou o SEMINÁRIO CARLOS MAXIMILIANO FAYET. O evento
aconteceu no Cineteatro da Instituição, e contou com palestras de profissionais renomados
da Arquitetura nacional.
Um dos destaques do evento foi a presença do arquiteto capixaba Paulo Mendes, vencedor
de diversos prêmios da área, dentre eles o Prêmio Pritzker (considerado o Nobel da Arquitetura) em 2006.
Palestrou também no evento, o arquiteto grego Demetre Anastassakis, que desenvolvou
projetos como o “Mutirão São Francisco”, para habitação popular, em São Paulo, e a reurbanização da favela da Maré, no Rio de Janeiro.
Foram também palestrantes do seminário os arquitetos Alexandre Feu Rosa, Diretor da
Feu Arquitetura, que desenvolve projetos em todo o Brasil e fora do país, e Alexandre Fernandes, Sócio-fundador da EPEA Brasil e responsável pela difusão do conceito Cradle to
Cradle, que inspira a inovação para criar um sistema produtivo circular, onde não existe o
conceito de lixo.
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CARNAVAL À VISTA!
Separamos algumas atividades carnavalescas para você curtir o feriado com
muita diversão, saúde e segurança.

Nem bem as aulas voltaram e olha o carnaval aí, gente! Preparamos uma lista com algumas
programações carnavalescas que a Grande Vitória reserva para nós aproveitarmos o feriado
com muita diversão e segurança.
Em Vila Velha, no dia 06/02, acontece a Batalha do Confete do bloco Unidos da Vovó, a
partir das 20h, na Rua Paraná, em Ponta da Fruta. No dia seguinte, banho de mar à fantasia a
partir das 12h, na Praia Rosa. Já o bloco Surpresa sai nos dias 07/02 e 09/02, na Barra do Jucu.
Concentração a partir das 16h. No dia 13/02, na Praia da Costa, será a vez do Bloco Até Parece
que é Santa, com concentração na Avenida Gil Veloso, a partir das 14h.
Na capital, o Bloco Bleque sai no dia 05/02 com concentração às 17h na Rua da Lama, em
Jardim da Penha. No dia 06/02, a partir das 14h, no Parque Moscoso, é a vez das crianças se
divertirem, com o Bloco Regionalzinho da Nair. No dia seguinte, o Regional da Nair faz a folia
dos adultos, a partir das 12h, na Rua Barão de Monjardim, no Centro. A programação completa
dos dias de Momo pode ser conferidas nos sites das prefeituras.
TRANQUILIDADE
Para aqueles que preferem passar o feriado de forma sossegada, longe das multidões das praias
e desfiles, várias opções de filmes entrarão em cartaz nos cinemas durante o carnaval. Confira
se o cinema que você pretende ir terá promoção de ingressos para o carnaval.
Que tal, ainda, aproveitar a folga para começar a ler um livro? Ou terminar de assistir àquele
seriado que você acompanhava? Ou, ainda, fazer uma viagem para um lugar sossegado para
longe da badalação e recarregar as energias para o resto do ano? Afinal, como dizem, o ano começa de verdade mesmo só depois do carnaval.

Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior

