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AÇÃO SOBRE
SÍNDROME HEREDITÁRIA
Alunos do primeiro período de Fisioterapia realizam atos para
conscientização sobre a Mucopolissacaridose

Neste mês, a partir da próxima semana, os alunos do primeiro período de Fisioterapia realizam
uma ação com a finalidade de obter assinaturas para conscientizar o Ministério da Saúde e a
Presidência da República para subsidiar o tratamento de pessoas com Mucopolissacaridose.
O interesse para a ação se manifestou na aula de Biologia Celular da professora Maria Araci
G. de Carvalho, que contou orgulhosa: “Um simples tempo para assinar a petição pode fazer a
diferença para essas pessoas que precisam dessas medicações”, comenta a docente.
A ação contará com folders desenvolvidos pelos universitários para divulgar e esclarecer sobre a doença. Os estudantes irão colher assinaturas de pessoas interessadas em
apoiar a causa.
MPS
A Mucopolissacaridose (MPS) é uma doença metabólica hereditária. Isso significa que a pessoa nasce com falta ou diminuição de algumas substâncias encontradas no organismo, as enzimas que digerem os glicosaminoglicanos (GAG). Você pode assinar a petição online, através
do link: https://secure.avaaz.org/po/.
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III SIMPÓSIO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA UVV-ES
Inscrições abertas para as atividades do evento

O “ III Simpósio de Ciência e Tecnologia UVV-ES” está com inscrições abertas para quem quer
participar das atividades do evento, que acontecerá entre os dias 16 e 17 de maio. O objetivo
do simpósio é divulgar novas tecnologias e debater temas relacionados à ciência, tecnologia e
inovação e a busca pelo desenvolvimento sustentável.
As atividades do evento estão distribuídas entre seis palestras principais, 39 minicursos e
uma maratona tecnológica.
As inscrições podem ser feitas em cada uma das atividades, no site da UVV-ES: www.uvv.br.
INOVATECH
O “ III Simpósio de Ciência e Tecnologia UVV-ES” é uma das ações do “Inovatech”, um programa, lançado este ano, para incentivar e valorizar iniciativas inovadoras dos estudantes
das graduações tecnológicas da Universidade. Outra ação do Inovatech será a Maratech, uma
maratona tecnológica em que grupos interdisciplinares de estudantes da área tecnológica
apresentarão projetos com solução inovadoras para soluções reais.
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PLANTÃO PSICOLÓGICO
Saiba os dias e horários de atendimentos

Já ouviu falar no Plantão Psicológico da UVV-ES? É um serviço oferecido pela Clínica de
Psicologia da Instituição a toda comunidade da Universidade, como alunos, professores e
demais colaboradores.
Segundo a docente Maria da Conceição Passos, o serviço presta atendimento psicológico de
urgência, oferecido no exato momento em que a pessoa necessita. Pode ser solicitado quando o
indivíduo se percebe em um sofrimento emocional, e possui dificuldade em lidar com alguma
situação específica.
O Plantão não exige agendamento prévio, basta comparecer na recepção da Clínica de Psicologia nos seguintes dias:
• Segunda-feira - das 13h30 às 16h30 e das 20h às 21h;
• Terça-feira - das 7h30 às 12h30 e das 14h30 às 18h;
• Quarta-feira - das 7h30 às 10h30; das 15h30 às 17h30, e das 19h às 21h;
• Quinta-feira - das 13h30 às 15h30 e de das 16h30 às 18h;
• Sexta-feira - das 7h30 às 11h30 e das 14h30 às 18h.
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PRIMEIRA SEMANA DE
FOTOGRAFIA DA UVV-ES
Evento aconteceu entre os dias 18 e 20 de abril

A Universidade de Vila Velha sediou a Primeira Semana de Fotografia, nos dias 18 a 20 de
março, das 19h15 às 22h40. A programação teve o intuito de aproximar alunos e o corpo
docente, além de palestras de egressos do curso de Fotografia e recepção aos calouros,
esclarecendo o funcionamento da graduação.
No primeiro dia de evento, alunos de Fotografia (veteranos e calouros) foram apresentados em uma reunião em que os universitários mais experientes falaram sobre suas
aprendizagens, métodos para estudos, trabalhos e dicas de compras de equipamentos. Já
os alunos do último período também tiveram a oportunidade de falar sobre seus respectivos TCC’s.
O professor Tom Boechat esteve presente na terça-feira, que contou com palestras de
dois egressos do curso de fotografia, Fabrício Saiter e Everton Nunes, que elucidou: “A
Universidade me preparou para enfrentar o mercado profissional. Agora, meu desejo é
aprimorar meus conhecimentos a todo o momento”.
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PRIMEIRA SEMANA DE
FOTOGRAFIA DA UVV-ES
Evento aconteceu entre os dias 18 e 20 de abril

No dia 20/04, houve a participação da professora convidada, Zanete Dadalto, e, no encontro, aconteceram as palestras de Ítala Marques, Joana Rangel e Débora Benain, também egressas, que dialogaram sobre suas experiências como estudantes e profissionais
inseridas no mercado de trabalho.
“A UVV-ES contribuiu para minha profissão com o aprofundamento técnico, como disciplinas de História da Arte, e ampliou meu relacionamento com outros profissionais da
área atuantes no Estado”, ilustra Débora, e Fabrício Saiter também concorda: “A Instituição me deu base para dialogar e trocar conhecimentos sobre Fotografia com outros profissionais que possuem mais experiência”.
ENSAIO FOTOGRÁFICO
No primeiro dia do evento, também, foi lançado um ensaio fotográfico, temático, para ser
feito em dupla (sempre um do primeiro período com um do terceiro ou quinto). O trabalho
será pontuado na média final de todas as disciplinas/período. O melhor trabalho ganhará uma exposição no espaço da UVV-ES com as fotos impressas (10 fotos) em Fine Art. A
data e o local da exposição ainda serão escolhidos.
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QUEM TEM MEDO
DE PLÍNIO MARCOS?
Grupo de Teatro da UVV-ES fará apresentação única
no Teatro Carlos Gomes

No sábado, dia 21 de maio, o Grupo de teatro da UVV-ES, ligado ao curso de Artes Cênicas
da Universidade, realizará uma apresentação única no Teatro Carlos Gomes, às 20h. A peça,
que recentemente foi exibida em Curitiba (PR) pela turma, envolve vinte e três jovens atores
que darão vida a personagens sem saída e sem destino em uma adaptação das obras de Plínio
Marcos, realizada pela professora e diretora da atração, Rejane Arruda.
Segundo a docente, a importância da apresentação é a junção da teoria e da prática, envolvendo pesquisas sobre a poética do Teatro Contemporâneo e da linguagem diferenciada, que
mistura projeção, jogos, canções populares e efeitos de iluminação diferentes.
“Estamos estudando Atuação Realista e este autor calhou muito bem. Plinio é dramático
e irônico ao mesmo tempo. Fala de assuntos importantes, como a violência e o limite do ser
humano, o momento em que se perde as estribeiras e se comete um crime. É uma boa dramaturgia para se começar”, Rejane explica, e ainda convida o público para a apresentação de
Romeu & Julieta no domingo, dia 22, a partir das 19h, no mesmo local.
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