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EJUVV
Empresa Júnior da UVV-ES muda de nome e traz
muitas outras novidades para 2016

Novo espaço, novo professor responsável, novas frentes de trabalho e um novo nome. É assim
que se apresenta para 2016 a Empresa Júnior da UVV-ES, ou, a partir de agora, simplesmente,
EJUVV.
A EJUVV reúne oito estudantes de diversos cursos da Universidade com o objetivo de prestar consultorias em qualquer área do conhecimento, desde tabelas nutricionais para restaurantes a materiais publicitários de empresas e serviços. Para realizar todos esses trabalhos, a
Empresa Júnior recorre aos alunos e professores de todos os cursos da Instituição, promovendo, assim, a prática dos conhecimentos aplicados em sala de aula.
CAMISETAS
Outra novidade da EJUVV para este ano são as camisetas dos cursos, que estão sendo comercializadas pela Empresa Júnior. Cada curso tem uma estampa específica para ilustrar a identidade da graduação. Quer encomendar uma camiseta ou quer visitar o pessoal da EJUVV?
Eles ficam localizados em uma sala que fica atrás da Unidade Acadêmica I (Prédio Branco) e
funciona das 09h às 21h, de segunda a sexta-feira.
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PUC-RJ
Em março, entre os dias 07 e 11, o diretor de criação da EJUVV, Renan Uliana Pin, e o diretor
administrativo-financeiro, João Victor Mauri, foram ao Rio de Janeiro conhecer os trabalhos da Empresa Júnior da PUC-RJ. “A EJUVV está em fase de construção, e nós pesquisamos diversos modelos de Empresa Júnior (EJ) que existem pelo país para podermos conhecer as EJ’s que existem e, assim, encontramos a EJ-PUC-rio, que, além de ser o modelo mais
viável, é um exemplo de sucesso que está presente há 21 anos no mercado”, contou Renan.

Lá, de acordo com Renan, foi possível perceber como uma grande EJ funciona, de como
as pessoas se entregam por aquilo que fazem, tanto na execução dos projetos como na
organização interna da empresa, a vontade que os envolvidos têm de querer se tornar um
empreendedor, colocando em prática o que aprendem na sala de aula, prezando sempre a
evolução pessoal e profissional. Além disso, puderam realizar um grande network interno
entre os sócios da Empresa Júnior.
Renan também aponta que novas viagens para conhecer outras EJs pelo país estão por
vir. “Certamente faremos isso, pois esse tipo de viajem, além de levar o nome da EJUVV
para outros estados, nos dá a possibilidade de ter um network muito grande e firmar parcerias com outras empresas júniors, tornando possível ter ciência de como o mercado de
trabalho interage, além de agregar grandes experiências”.
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CLUBE DE CRIAÇÃO
Os alunos Daniel Temponi e Gabriel Konieczna foram os escolhidos
para serem os embaixadores da entidade na UVV-ES
Está tudo lindo! Tranquilo e favorável! Daniel Temponi e Gabriel Konieczna, do sétimo período
de Publicidade e Propaganda, foram selecionados para representar o Clube de Criação aqui na
UVV-ES!

O Clube de Criação é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1975, que objetiva estimular a criatividade da propaganda brasileira, buscando estreitar o relacionamento com os estudantes, por meio da seleção de embaixadores que atuarão nas instituições de ensino.
A dupla atuará como porta voz de seus colegas e professores, além de ser responsável pela
divulgação de eventos e atividades dentro da Universidade. Como brinde, os dois selecionados
receberão gratuitamente o ingresso para a edição de 2016 do Festival do Clube de Criação, que
acontece no mês de setembro, em São Paulo.
Daniel e Gabriel ainda poderão conquistar diversos prêmios e vantagens durante o ano, e no
final, têm a chance de serem selecionados para receberem dois iPads Mini, trazendo o aplicativo do CCSP e senhas para download do 39º Anuário da entidade. Parabéns, pessoal!
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INTERCÂMBIO NA NORUEGA
22 alunos de Engenharia de Petróleo vão participar de workshop

Vinte e dois alunos do curso de Engenharia de Petróleo, acompanhados pelo professor
José Maria Nicolau, que também é o coordenador da graduação, vão participar do “6th
Workshop on ‘Subsea Technology’ in Bergen”, na Noruega, entre os dias 09 e 22 de abril.
O workshop inclui visita a empresas multinacionais que atuam na área, participação em
palestras e projetos de criação de empresa junto aos alunos da Bergen University College(HIB).
O Curso de Engenharia de Petróleo da UVV-ES já possui essa parceria com a universidade norueguesa desde 2008. Este ano, os alunos da UVV-ES vão visitar empresas como
a Statoil, a Nyskapingsparken Incubator, a Welltec, a FMC Technologies, a ClampOM,
Expro Subsea, e Fjell Subsea Products.
Os universitários também vão participar do Seminário Internacional da SPE (Society
of Petroleum Engineers) que vai abordar temas da indústria de petróleo e gás, incluindo
softwares demonstrativos, com exposição das empresas mais importantes do setor. Boa
viagem aos estudantes e que a ida à Noruega seja de muito aprendizado!
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VOU DE BIKE
Conheça a experiência de quatro colaboradores
que vêm para a UVV-ES de bicicleta
Pensar na cidade diminuindo o tráfego de automóveis e, por consequência, os engarrafamentos, assim como diminuir os impactos ambientais, ou, simplesmente, se exercitar e ter mais
tempo. Essas são características que a Helen Viera, o Gladson Dalmonech, o Virgílio Libardi e o
Leandro Queiroz têm em comum, além de compartilharem a UVV-ES como espaço de trabalho.
Os quatro utilizam a bicicleta como veículo de transporte para fazer o deslocamento entre suas
casas e a Universidade.

E aquela história de ficar cansado? Que nada! Os relatos são de disposição e animação.
Deixando o estresse de lado, evitando o engarrafamento e encurtando o tempo, o professor
Virgílio Libardi comenta.
“Venho ao trabalho de bicicleta há um ano. Uno o útil ao agradável. Faço exercícios, saio
do marasmo e ainda economizo, além de gastar metade do tempo comparado a vir de carro”.
A economia de tempo também foi um fator determinante para que o professor Leandro
Queiroz deixasse o carro na garagem para vir ao trabalho, coisa que ele já faz há três anos.
O trajeto que antes demorava 20 minutos, hoje dura “apenas uma música”, brinca ele.
Já a Helen Vieira, assistente administrativa, aderiu a esse meio de transporte há pouco
mais de um mês pela maior praticidade, já que mora bem perto da UVV-ES. Entretanto, assim como os outros colaboradores, reconhece que é necessária uma ampliação da estrutura
urbana para que mais pessoas apostem nas pedaladas como meio de locomoção.
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CARONA
Já Gladson Dalmonech, professor da Instituição, anda de bicicleta desde 2012 e utiliza esse
meio de transporte para vir à UVV-ES na parte da manhã. À noite, divide carona com um
amigo alternando seus respectivos carros, contribuindo, assim, com a diminuição dos impactos no meio ambiente. Para Gladson, a bicicleta é o transporte do futuro, por ser mais
barata e prática.
CICLORROTAS
Se você quiser saber onde estão localizadas todas as vias em que você pode trafegar de maneira mais segura com a sua bicicleta pela Grande Vitória, você pode acessar o Mapa de Ciclorrotas, produzido pela Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop-ES)
e pelo Instituto Jones dos Santos Neves (ISJN).
O material foi lançado em dezembro de 2014, e pode ser acessado pelo link: http://setop.
es.gov.br/download. O Mapa foi elaborado com a ajuda de um grupo focal composto por ciclistas, representantes da Polícia Militar, Bike Anjo, Federação Espírito Santense de Ciclismo (Fesc), Ciclistas Urbanos Capixabas (CUC), Grupo Mulher de Bike, O Ciclista Capixaba
e Blog Vitória Sustentável. Em seguida, foi realizado pela Setop um inventário técnico das
características físicas, ambientais e de tráfego de cada trecho, para classificação em “Rota
Adequada” ou “Rota com Tráfego Intenso”.
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