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DOUTOR HONORIS CAUSA
O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandovski, veio à UVV-ES receber
título pelo reconhecimento à sua carreira acadêmica e profissional

Na noite da segunda-feira, 22|02, a UVV-ES teve a visita ilustre do Presidente do Supremo
Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandovski. Ele veio à Universidade para receber o primeiro título de Doutor Honoris Causa concedido pela Instituição.
A concessão do título foi proposta pelo curso de Direito da UVV-ES, após votação unânime pelo colegiado da graduação, para escolher o ministro como a primeira pessoa a receber
a titulação, que foi eleito por respeito a sua biografia, em especial, à trajetória profissional e
acadêmica.
Na cerimônia, o Cineteatro da UVV-ES ficou lotado de autoridades do Estado, bem como
de professores e estudantes da Universidade. A entrega do título para o ministro foi feita pelo
Chanceler da Instituição, o Professor Manoel Ceciliano Salles de Almeida. Logo após, o presidente da Sedes UVV-ES, José Luiz Dantas, entregou ao jurista a primeira medalha alusiva aos
40 anos de existência da Instituição.
Logo após a entrega do título, o ministro proferiu uma aula com o tema República e Democracia, em que falou sobre a história republicana no ocidente, da Roma antiga até os dias atuais, passando pela Idade Média, Idade Moderna e chegando ao Brasil contemporâneo.
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DOUTOR HONORIS CAUSA
O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandovski, veio à UVV-ES receber
título pelo reconhecimento à sua carreira acadêmica e profissional

Para o professor Ricardo Raemy Rangel, coordenador geral do curso de Direito da UVV-ES,
essa foi uma oportunidade única para os estudantes da graduação que coordena. “O ministro
tem uma história acadêmica bastante sólida. É mestre, doutor e livre-docente em Direito do
Estado pela Universidade de São Paulo. Escreveu, organizou e prefaciou vários livros. Além
disso, tem uma excelente trajetória profissional fora da academia. Atualmente é o presidente
do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.
40 ANOS
Ao abrir os trabalhos na noite da concessão do título, o Magnífico Reitor da UVV-ES, professor
Heraclito Amancio Pereiro Junior, salientou o ótimo momento vivido pela Universidade. “Estamos completando 40 anos e seguimos no caminho em busca da excelência. Temos um grande
trabalho pela frente, sobretudo porque acreditamos no ensino transformador”.
Além disso, o Magnífico Reitor pontuou a escolha do ministro Ricardo Lewandovski como
primeiro Doutor Honoris Causa da UVV-ES. “Esse é um título de honra para pessoas que são
destaques da sociedade e que contribuem para a humanidade”.
AGRADECIMENTO
Em sua fala, o ministro agradeceu a sua escolha para ser o primeiro Doutor Honoris Causa
da UVV-ES. “É uma honra receber esse primeiro título da Instituição. Uma Universidade reconhecida internacionalmente, participante do Erasmus e que é parceira da Universidade do
Porto. Tenho a certeza que os alunos saem daqui com a devida proficiência para o mercado de
trabalho”.
O ministro falou também sobre a relação entre educação e desenvolvimento humano. “Acredito e sempre defendi que o bom conhecimento é aquele que não fica só na academia. A Universidade, como a UVV-ES, precisa propiciar um olhar multifacetado do mundo, que auxilia os
estudantes a terem uma visão muito mais tolerante com o ser humano”.
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PROJETO TAMAR
Egressa da UVV-ES desenvolve trabalho de registrar ocorrência
de tartarugas no litoral capixaba

Crédito da imagem: Henrique Filgueiras

Usar o que se aprende na Universidade para ajudar a melhorar o mundo. É isso que uma ex-aluna da UVV-ES está fazendo. A Jordana Borini Freire se formou em Ciências Biológicas
e fez o Mestrado em Ecologia de Ecossistemas na Instituição. Depois disso, e por causa da
pesquisa que desenvolveu durante a pós-graduação, foi trabalhar no Projeto Tamar.

Desde mais nova ela é apaixonada pela beleza, grandiosidade e fragilidade das tartarugas.
Hoje ela é executora de base do projeto em Regência, onde tem a responsabilidade por toda
ocorrência de tartaruga marinha da área.
Além disso, Jordana desenvolve o trabalho de educação ambiental, que é envolver e sensibilizar a população quanto à importância da conservação das tartarugas marinhas para o
meio ambiente como um todo.
De acordo com Jordana, muito do que ela estudou na graduação e no mestrado precisa
ser empregado no seu dia a dia de trabalho. “Tudo está absolutamente conectado. Trabalhei
com o meu orientador a razão sexual e a distribuição de elementos traço em tartaruga gigante. Inclusive, foi graças ao período de coleta dos dados em campo, que fui indicada para
a vaga no Projeto Tamar”, explicou a egressa.
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40 ATORES E UM SÓ DESEJO

Sabia que o maior festival de teatro do país acontece lá em Curitiba? Na edição deste ano,
que será realizada entre os dias 23/03 e 03/04, quatro peças serão apresentadas por atores
do Grupo de Teatro do curso de Artes Cênicas.
Quem quiser apoiar os 40 atores da comitiva que irão para a capital paranaense participar do festival, pode ajudar através do site https://benfeitoria.com/quarentaatoreseumsodesejo. Lá, o projeto “40 Atores e um Só Desejo” está participando de um financiamento
coletivo online.
As peças que serão apresentadas em Curitiba são: “QUEM TEM MEDO DE PLINIO MARCOS?”; “ROMEU & JULIETA”, “NAVALHA NA CARNE”; e “AS CRIADAS”.
O grupo de Teatro da UVV-ES é um projeto de Extensão da Universidade, coordenado
pela professora Rejane Arruda, que foi constituído em 2013 com o objetivo de levar à sociedade a atividade teatral, e atua na prática performativa e da encenação, através de três
núcleos de trabalho.

Crédito: OAB

Grupo de Teatro inicia projeto de financiamento coletivo para participar
com 40 atores do maior festival de teatro do país. Saiba como apoiar
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OFICINA NACIONAL
DE PSICOLOGIA
Evento sobre “Gestão Integral de Riscos e Desastres” aconteceu
no Cineteatro da UVV-ES
O conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP16/ES promoveu, no dia 19|02, uma
oficina nacional sobre “Gestão Integral de Riscos e Desastres: da prevenção à recuperação”, no
Cineteatro da UVV-ES. O evento teve o objetivo de mobilizar os participantes para o pré-congresso, o IV Congresso Regional de Psicologia do Espírito Santo (COREP-ES) e também para o
IX Congresso Nacional de Psicologia (CNP).

A Psicóloga, membro da Comissão Nacional de Psicologia nas Emergências e Desastres do
Conselho Federal de Psicologia (CFP), Maria Helena Pereira Franco, ministrou a oficina. No
encontro, também teve uma mesa redonda com a participação do Comandante-geral do Corpo
de Bombeiros Militar do ES, o Coronel BM Carlos Marcelo D`Isep Costa e o Tenente Coronel
BM Hekssandro Vassoler.
Participaram do evento psicólogos (as), assistentes sociais, pedagogos (as), bombeiros, gestores, estudantes e demais profissionais interessados no tema.

UVV POST | Nº104 | 29/02 a 13/03 de 2016

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

Atenção! Últimos dias para se inscrever no 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, até o dia 10/03,
na Diretoria de Pesquisa e Extensão, que fica no subsolo do Prédio da Reitoria.
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.
O CANDIDATO DEVE SATISFAZER OS SEGUINTES REQUISITOS:
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).

Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior
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