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CURSO GRATUITO
DE BARTENDER
As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de março.
O curso tem carga horária de 300 horas

Estão abertas, até o dia 10/03, as inscrições para o curso de capacitação de bartender, oferecido gratuitamente, por meio de uma parceria entre a Universidade Vila Velha e a Diageo, maior
distribuidora de bebidas do mundo. As inscrições devem ser feitas, pessoalmente, na Diretoria
de Pesquisa e Extensão, que fica no subsolo do Prédio da Reitoria, de 9h às 12h e de 14h às 17h,
de segunda a sexta.
No momento da inscrição, os candidatos deverão trazer, obrigatoriamente, os seguintes documentos: Comprovante de Escolaridade: Histórico Escolar – original e cópia e/ou Declaração
Escolar (original); Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência – original e cópia.
Formulário de inscrição no site: www.uvv.br.
PÚBLICO-ALVO
Para se inscrever é necessário: a) Ter idade entre 18 e 34 anos; b) Ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio; c) Ter disponibilidade para cursar as aulas de segunda à
sexta-feira, no período vespertino (13h às 18h), e sábados (se necessário); d) Atender aos pré-requisitos do curso escolhido (apresentar perfil para trabalhar no segmento de serviços).
RESULTADO E MATRÍCULA
A relação dos selecionados será divulgada no dia 11/03, no site da UVV-ES (www.uvv.br), pelo
telefone 27 3421-2260 e, também, no Facebook e no Twitter oficiais da Universidade. As aulas
terão início no dia 14/03. Mais informações: Telefone: 27 3421.2260.
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MONITORIA E ESTÁGIO
A seleção para estagiários e monitores na UVV-ES segue até o dia 22/02

Corre que ainda dá tempo! A moça aí da foto é a Gracielle Gava, que conseguiu o estágio em
Fotografia este semestre. Para você concorrer a uma das vagas de monitoria ou estágio, fique
atento, pois até o dia 22/02 estão abertas as inscrições para os estudantes da Universidade
que queiram 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.
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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FOCA NA IMPRENSA
Texto de estudante de Jornalismo está na lista dos melhores
do mês no Portal Imprensa
Ana Carolini de Oliveira Mota está concorrendo ao melhor texto do mês na seção “Foca
na Imprensa” do Portal Imprensa. A estudante do 7º período do curso de jornalismo da
UVV-ES escreveu um pequeno artigo sobre “O maior desafio das redações em 2016”, e foi
surpreendida ao receber o resultado. O texto foi selecionado para a votação mensal do site,
e agora está disputando uma vaga para participar das oficinas na sede do Portal, no Rio de
Janeiro. No texto, ela aborda a crise das redações jornalísticas do ano anterior e os desafios
que refletem no cenário atual da profissão.

Ela nos contou que fez o artigo sem esperar uma resposta positiva, pois a competição é de
nível nacional e sempre viu bons textos publicados. O site foi apresentado pelos professores, no grupo do curso no Facebook, administrado pela coordenação de Jornalismo. Ana, a
partir da indicação, começou a acompanhar e aguardar um tema que despertasse interesse
em escrever o texto.
A votação do melhor artigo é realizada pelo site Portal Imprensa, na seção “Foca na Imprensa”. Para participar, é só acessar o site, escolher o artigo “O maior desafio das redações
em 2016”, dar a nota e confirmar o voto. O vencedor ganha uma vaga nas Oficinas Imprensa.
Bora votar, gente! Boa sorte, Ana.
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MESTRADO NA UFMG

Juliana Hernandez, aluna recém-formada no curso de direito da UVV-ES, foi aprovada no
mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Minas Gerais. A estudante começou a se interessar pela carreira acadêmica no período em que participou do projeto de Iniciação Científica do curso. Durante a experiência, ela teve a oportunidade de palestrar sobre
o tema da pesquisa, na semana Jurídica da Instituição, para o professor do corpo docente da
UFMG, Antônio Álvares da Silva. O professor, além de elogiar o tema, foi quem apresentou a
possibilidade de mestrado para a aluna.
No ano de 2015, a estudante foi para Minas Gerais e começou a participar das aulas duas
vezes por mês, na UFMG. Fora as viagens para outro estado, ela dividiu o tempo de estudo com
a prova da ordem e a monografia, para concluir o curso na UVV-ES.
Para Juliana, os professores da UVV-ES foram fundamentais, a orientadora Isabella Botelho
e o coordenador de pesquisa do curso de Direito, Alceu Mauricio Junior, inspiraram e deram
o auxílio que ela necessitava para conseguir a aprovação. “Aquele ditado que parece bobo de
que, o aluno que faz a faculdade é verdadeiro. Nada do que a gente aprende é deixado de lado,
até o que parece sem sentido você vai entender mais pra frente o quanto era importante e útil,
comigo foi assim e eles me deram o suporte que eu precisava”.
A linha de pesquisa de Juliana é a reforma do Judiciário Trabalhista, com a implementação
dos métodos de solução extrajudicial dos conflitos: mediação, conciliação e arbitragem. A egressa que já está com as malas prontas para Minas Gerais, vai seguir carreira acadêmica e pretende
emendar os estudos com o doutorado. Parabéns, Juliana! Todo o sucesso do mundo para você.

Crédito: OAB

Formada no curso de Direito da UVV-ES, Juliana Hernandez foi aprovada
para cursar em programa de pós-graduação em Direito do Trabalho
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PRÊMIO INTERNACIONAL
Aluna de Jornalismo concorre à premiação com vídeo sobre projeto
do curso de Arquitetura e Urbanismo

Sara Pavani, aluna do 7º período do curso de Jornalismo da UVV-ES, está concorrendo ao
prêmio de melhor trabalho de divulgação científica da Associação de Televisões Educativas e
Culturais Ibero-americanas. A estudante está participando da votação com o vídeo “Transformar uma área urbana marginal em um lugar acolhedor”, que ela fez, orientada pelo professor
Rodrigo Cerqueira. O audiovisual apresenta uma intervenção urbana realizada com alunos e
professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da UVV-ES, além de alguns membros da comunidade que aceitaram participar das gravações.
De acordo com a universitária, o vídeo foi produzido para o Geração Futura Universidades
Parceiras, um projeto que todo ano seleciona trinta e três estudantes de todo o Brasil para participar de duas semanas de workshops na sede do canal Futura, no Rio de Janeiro.
A votação dos vídeos do concurso se divide da seguinte maneira: são dois ganhadores, sendo
que um será escolhido por meio do júri popular. Nessa categoria, qualquer pessoa com perfil
no Facebook pode contribuir, basta acessar o site http://www.ibe.tv/es/canal/geracaofutura
e curtir o vídeo. O audiovisual com maior número de “likes” ganhará um Iphone. Já a outra votação, ocorre por meio de um jurado ibero-americano, o autor da obra, que for aprovada pelo
júri, receberá como prêmio uma viagem para a Espanha com direito a passagem e hospedagem
para participar da oficina “El Árbol de la Ciencia”.
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MARCAS QUE TRANSITAM EM
ESPAÇOS CONTROVERSOS
Ex-aluno de Publicidade e Propaganda monta um blog com o seu TCC
Egresso do curso de Publicidade e Propaganda da UVV-ES, Paulo José Leite, fez uma coisa
muito legal. Ele transformou a experiência e os resultados obtidos com o seu Trabalho de
Conclusão de Curso em um blog, o http://paulojoseleite.wix.com/youbettawork. Lá, além de
poder baixar o TCC dele na íntegra, você confere um pouco da vida profissional do publicitário e as questões que o levaram a desenvolver o estudo.

O título do TCC é “MARCAS QUE TRANSITAM EM ESPAÇOS CONTROVERSOS: UM ESTUDO A PARTIR DO VIDEOCLIPE ‘WORK B**CH!’”. O trabalho buscou revelar quais discursos são associados às marcas que compõem o videoclipe “Work B**ch!”, da cantora Britney
Spears, sobretudo à marca Fantasy. Além disso, relaciona o funcionamento das marcas e sua
evolução com o desenvolvimento das sociedades e dos mercados e usa a semiótica para analisar os textos verbais e visuais que compõem o clipe.
A música, de acordo com Paulo, no resumo do estudo, “faz menção ao consumo de artigos
de luxo e imagens de apelo sexual e o vídeo em questão desperta curiosidade quanto às intenções das marcas presentes no videoclipe”.
CARREIRA
Paulo se formou em Publicidade e Propaganda e, durante a sua vida universitária, trabalhou
em oito pesquisas acadêmicas, compôs a equipe do Nacom e foi vencedor de um Prêmio Expocom e um Prêmio Colibri. Quer conferir o blog do Paulo, acesse: http://paulojoseleite.wix.
com/youbettawork.

Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior
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