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ELAS QUE SÃO ELAS
Projeto de Extensão dá início às atividades de discussões
relacionadas às violências contra mulheres

No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, teve a estreia das atividades do projeto de Extensão “Elas que são Elas”, que, a partir de agora, na segunda terça-feira de cada mês, realizará
um evento para debater temas relacionados às violências contra mulheres.
A boa notícia não para por aí. O projeto foi um dos vencedores do ELAS Fundo de Investimento Social, que financia iniciativas que promovem o protagonismo das mulheres na
sociedade. A proposta concorreu com outras 600 e, ao ser uma das vencedoras, receberá R$
30.000,00 para realizar as atividades previstas.
A iniciativa surgiu a partir do Grupo de Estudos “Lei Maria Da Penha” sob orientação da
Professora Drª.Carmen Hein De Campos, inicialmente com integrantes dos cursos de Direito
e Psicologia.
“Nos eventos do ‘Elas que são Elas’ que vão acontecer a partir de agora, poderão participar
pessoas de qualquer curso e de qualquer área”, explicou Daniela Bello, estudante de Psicologia que faz parte do projeto.
Já a aluna do curso de Direito Amanda Lobato, que também faz parte da iniciativa, disse
que está muito confiante com a possibilidade do que poderá vivenciar com o projeto. “Estou
muito feliz por todas as nossas conquistas até o momento e pelo que está por vir”. Infinitos
parabéns, meninas!
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BELEZA GESTACIONAL
Projeto do curso de Estética atende mulheres grávidas
O curso de Estética e Cosmética da UVV-ES, este semestre, deu início a um novo projeto: o
“Beleza Gestacional”, onde é realizado, gratuitamente, o atendimento estético de gestantes.
Entre as opções de tratamento estão: massagem relaxante, drenagem linfática, argiloterapia,
hidratação facial, hidratação corporal e controle de oleosidade.

Os atendimentos são realizados nas terças e quintas-feiras, em dois horários, 11h e 12h. As
pessoas interessadas devem agendar o atendimento na Policlínica de Referência da UVV-ES,
pelos telefones: 3421-2190 e 3421-2191.
As atividades do projeto serão realizadas por um grupo de alunas do curso de Estética e
Cosmética da Universidade, orientadas pela coordenadora Priscila Harckbart Costa e pela professora Ângela Simões.
De acordo com Priscila Harckbart, as alunas vão colocar em prática toda a teoria relacionada
ao atendimento estético a gestante. Com isso, a ideia é que elas tenham um enriquecimento
profissional, para gerar maturidade no atendimento e experiência específica desse público.
“Esse é um segmento muito específico. O projeto tem duração de quase um ano, proporcionando um acompanhamento completo do tratamento de uma gestante. As alunas acompanham todas as fases da gestação e suas alterações aprendendo, com isso, a importância de cada
procedimento no momento adequado”, explicou Priscila.
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TREINAMENTOS
GRATUITOS CAPES
Estudantes de graduação e pós-graduação, saibam como se
inscrever para aprender a usar o Portal de Periódicos

Desde o início do mês de março, a Capes oferece gratuitamente treinamentos online sobre o uso do Portal de Periódicos a todos os usuários de graduação e pós-graduação.
Os treinamentos serão diários, divididos por áreas e, além de aprender sobre os tipos
de busca e outros serviços disponíveis, os participantes assistem aos treinamentos ministrados por representantes das editoras e sociedades científicas com as quais a Capes
assina os conteúdos.
Para participar, cadastre-se e faça o login no site: www.periodicos.capes.gov.br (na
aba “meu espaço”) e solicite a inscrição em qualquer um dos treinos.
A programação do treinamento se encontra disponível no mesmo site: www.periodicos.capes.gov.br. Em caso de dúvidas, entre em contato com: treinamento.periodicos@
capes.gov.br.
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TRATAMENTO
ODONTOLÓGICO
Clínica de Odontologia da UVV-ES presta atendimento
para pessoas com necessidades especiais

A Clínica de Odontologia da UVV oferta, dentre os seus serviços, atendimento para pessoas
com necessidades especiais. O tratamento é prestado por alunos do último ano do curso
orientados pelos professores do curso.
São vários os procedimentos realizados, como restaurações simples, canal, limpeza, prótese (dentadura, roach, coroas) e cirurgias (extração). Os preços dos atendimentos são abaixo do praticado no mercado e para ser atendido, não é necessário encaminhamento.
Os interessados devem ligar para 3421-2190 ou 3421-2191, e marcar um horário para receber o tratamento. A Clínica de Odontologia da UVV-ES não atende urgência.
EXCLUSIVIDADE
Atendimento odontológico para pessoas com necessidades especiais, na Grande Vitória, é
uma exclusividade da Clínica de Odontologia da Universidade Vila Velha. “A disciplina que
orienta esse atendimento está na grade do curso desde quando ele estava sendo implementado na UVV-ES”, explicou a professora Ludmilla Awad.
Para Gabriela França, aluna do 8º período, ter a oportunidade de atender pessoas com
necessidades especiais possibilita novos caminhos profissionais. “No futuro, se precisar
prestar esse tipo de atendimento, estarei capacitada para isso”.
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CIDADES VIRTUAIS
Professor de Arquitetura e Urbanismo tem projeto publicado
no Observatório das Metrópoles
O projeto “Cidades Virtuais”, do professor do curso de Arquitetura e Urbanismo Pablo Lira,
foi publicado no Boletim da Rede Nacional do Observatório das Metrópoles, que é gerenciado
pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (IPPUR/UFRJ).

O projeto leva para a sala de aula o uso do jogo SimCity para auxiliar na compreensão de disciplinas, como, por exemplo, Fundamentos Sociais, Econômicos e Ambientais. A ideia para isso surgiu
em um dos treinamentos da UVV-ES, no qual o corpo docente foi instigado a pensar em práticas
inovadoras de ensino-aprendizagem. O projeto foi um dos vencedores do Prêmio Inova UVV 2015.
No Boletim, o professor afirmou que “o projeto ‘Cidades Virtuais’ visa estimular os alunos a refletir de forma inovadora, em uma perspectiva heurística, para encontrar soluções, com base nas
teorias trabalhadas nas aulas expositivas, para problemas complexos no campo da Arquitetura e
Urbanismo. Nossos futuros arquitetos e urbanistas, com a referida dinâmica, exercitam e desenvolvem suas capacidades técnicas, de liderança, de gestão e de trabalho em equipe, bem como
princípios de ética e cidadania”.
Para ler a publicação, basta acessar o site: http://www.observatoriodasmetropoles.net
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ETIQUETA PROFISSIONAL
A professora Juliana Stein dá dicas de “boas maneiras” para o
ambiente de trabalho

O comportamento adequado no trabalho ou no estágio pode ajudar na construção de um bom
e mais agradável ambiente profissional, por isso, o domínio de uma etiqueta profissional não
pode ser esquecido depois da contratação. Para não errar na postura, a professora Juliana
Stein deu algumas dicas importantes:
1. Bom humor. De acordo com a professora, é uma qualidade que auxilia o trabalho em equipe,
“não é necessário ser engraçadinho demais, só que um bom humor na dose certa contribui
para o bom relacionamento com as pessoas”.
2. Vida pessoal. Evitar conversas sobre a vida pessoal dos colegas de equipe é uma postura
que deve ser adotada. Segundo a professora, é uma das várias causas de problemas.
3. Rede Social. Usar a rede social no local de trabalho, de forma a propagar condutas pessoais
que são contrárias aos moldes da instituição, também pode ser um problema. Para Juliana, no
momento em que você assume um cargo em uma organização, passa a fazer parte da empresa,
além disso, o acesso à rede pode prejudicar a produtividade.
4. Saber tratar o outro. Alguns dos destaques apontados por ela, como falta de cordialidade
são: a troca de e-mails em caixa alta, não saudar o colega de equipe quando chega à empresa
e até a pontualidade entra em questão, quando o colaborador se atrasa, outra pessoa precisa
cobrir as atividades. “É necessário zelar pela boa educação, o resto vem em acréscimo”.
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