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FOMENTO À PESQUISA
Estão abertas as inscrições de propostas provenientes dos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu para concessão de Apoio à Pesquisa. Estão
em andamento, também, as inscrições para Docentes da Graduação para
concessão de Bolsas de Fomento à Pesquisa junto à Fundação Nacional de
Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (Funadesp).
Os objetivos para os Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu são:
1. Concessão de Apoio Financeiro aos docentes pesquisadores da UVV-ES,
credenciados como docentes permanentes nos Programas de Mestrado
e/ou Doutorado já implantados, e de bolsas para discentes de Graduação e
de Pós-Graduação Stricto Sensu;
2. Concessão de Apoio às Pesquisas, vinculadas aos Programas Stricto
Sensu da UVV-ES, recomendados pela Capes.
Já os objetivos da Funadesp são:
1. Concessão de Bolsas, através da Chamada 02/2013, aos docentes
pesquisadores da UVV-ES, credenciados apenas nos cursos de Graduação
e de bolsas de Iniciação Cientí ca UVV-ES para discentes de Graduação;
2. Concessão de Apoio Técnico às Pesquisas, vinculadas à Graduação.

As inscrições vão até os dias:
29 de abril - para os Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu
30 de abril - para a Funadesp

MAIS INFORMAÇÕES:
E-mail: pesquisa@uvv.br
Telefone: 27 3421-2084
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SELEÇÃO PARA MESTRADO
EM SOCIOLOGIA POLÍTICA
O profissional tem um vasto campo de atuação e lida com as
situações do mundo atual
O Mestrado Acadêmico em Sociologia Política da Universidade Vila Velha
(UVV-ES) prepara novo processo seletivo para os alunos que desejam
iniciar os estudos no segundo semestre deste ano. As inscrições estarão
abertas até 1º de julho e as provas serão realizadas nos dias 04 e 05 do
mesmo mês.
O curso, de acordo com o professor do programa Márcio Carneiro dos
Reis, propicia a formação de quadros docentes e pesquisadores com um
vasto campo de atuação pro ssional. Os
pro ssionais vão poder atuar em empresas
privadas, no setor público e em
organizações não governamentais, além de
instituições de ensino superior.

LINHAS DE PESQUISA
O Mestrado possui duas linhas de
pesquisa: Estado e Sociedade e Políticas
Públicas e questões contemporâneas . Na
primeira, são estudadas as inter-relações
entre Estado e Sociedade. Já a linha de
pesquisa Políticas Públicas e questões
contemporâneas foca os estudos das
ações de produção de serviços planejados,
promovidas pelo poder público, nas esferas
federal, estadual ou municipal.
UVV.BR
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SELEÇÃO PARA MESTRADO
EM SOCIOLOGIA POLÍTICA
AFINIDADES
O curso de Mestrado em Sociologia Política da UVV-ES foi, originalmente,
pensado para candidatos portadores de diploma de curso superior na
área de Ciências Sociais ou áreas a ns. Contudo, o professor Márcio
Carneiro dos Reis a rma que pessoas com qualquer formação e que
desejam atuar na análise de políticas públicas ou contribuir para a re exão
sobre a nossa sociedade podem fazer o curso.
Cursos a ns: Administração, Psicologia, Relações Internacionais,
História, Economia, Pedagogia, Direito, Comunicação Social, Turismo,
Nutrição, Fonoaudiologia, Engenharia de Produção, Engenharia
Ambiental, Enfermagem, Artes Cênicas,
Arquitetura, Fotogra a, Gastronomia e
Gestão Ambiental, muitos deles
ofertados pela UVV-ES.
O indicado é que a pessoa, de
qualquer uma dessas áreas, que se
interesse pela seleção, procure um
dos professores do Programa para
ter uma conversa inicial sobre o que
deseja estudar e pesquisar no
Mestrado, para a gente poder ajudar
a desenvolver o pré-projeto ,
destaca o professor.
MAIS INFORMAÇÕES
Telefones: 3421-2137 ou 3421-2084
UVV.BR
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HOSPITAL VETERINÁRIO
O Hospital Veterinário da UVV-ES, Prof. Ricardo Alexandre Hippler, é um
anexo ao curso de Medicina Veterinária, local onde os estudantes do
curso atuam de forma prática. Os serviços oferecidos são abertos para
todo o público, e são atendidos, mensalmente, de 450 a 500 animais.
O Hospital foi fundado em 2002 e presta atendimentos clínico-cirúrgico e
laboratorial, além de internações às diversas espécies de animais há 11
anos. O atendimento é realizado por alunos de Medicina Veterinária, com
orientação dos professores. É oferecido, aos recém-graduados, a
oportunidade de cursarem o programa de Residência Médico Veterinária
em seis diferentes áreas, com duração de 12 meses.

ATUAÇÃO
Atua na prestação de serviços pro ssionais médico-veterinário nas áreas
de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, como cães e gatos,
de grandes animais (bovinos e equinos), de pequenos ruminantes (cabra)
e de animais silvestres. Além do atendimento, o hospital também oferece
diagnósticos por imagem (raio X, ultrassom e eletrocardiograma) e
exames laboratoriais (patologia clínica, patologia veterinária,
microbiologia e imunológica).

SERVIÇOS OFERECIDOS
Ortopedia, oncologia, neurologia, cardiologia, nefrologia e urologia,
oftalmologia, dermatologia, diagnóstico por imagem, microbiologia,
patologia veterinária, patologia clínica e acupuntura.
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HOSPITAL VETERINÁRIO
PROJETOS E PESQUISAS ACADÊMICOS
Em relação à parte acadêmica, os estudantes realizam diversas
pesquisas e projetos junto ao Hospital Veterinário, entre eles:
Pesquisas de anestesiologia: estuda a e cácia de diferentes
analgésicos durante as cirurgias e no período pós-operatório;
Veterinário itinerante: é uma ação dos alunos e funcionários do
Hospital Veterinário na qual eles se deslocam para comunidades e
apresentam as atividades oferecidas no Hospital, além de fornecer
vermífugos para os animais;
Mutirão de castração: alunos e funcionários vão às cidades do
interior e realizam castração em animais da região, além de informar
acerca do tratamento e da prevenção de patologias.

ESTRUTURA
O Hospital Veterinário possui três centros cirúrgicos, uma sala de
emergência, um laboratório clínico, um laboratório de patologia, um
laboratório de micro, um laboratório de alimentos, uma farmácia, uma
sala de anatomia, cinco ambulatórios, uma sala de sioterapia, além do
serviço destinado a animais silvestres.

CONSULTA
A demanda para atendimento no Hospital Veterinário é espontânea e as
consultas são pré-agendadas. Todos os procedimentos são cobrados,
porém com um preço diferenciado, pois se trata de um hospital-escola e
parte dos custos são nanciados por projetos de pesquisa.

MAIS INFORMAÇÕES NOS TELEFONES:
(27) 3421-2176 ou 3421-2185, das 7h às 19h.
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DICAS PARA
MANTER
SEU PET
SAUDÁVEL
1- Para animais lhotes, é fundamental cumprir todas as etapas do
esquema de vacinação. Após esse período, levar o animal para realizar uma
avaliação preventiva, pelo menos, uma vez ao ano.
2- A partir dos sete anos de idade, é importante realizar a avaliação a cada
seis meses.
3- Não restringir o espaço do animal. Recomenda-se levá-lo para passear
todos os dias.
4- Para cães de raças grandes, é recomendado banho a cada duas
semanas.
5- Para cães de pequeno porte, é recomendável dar banho toda semana.
6- Escovar os dentes dos animais frequentemente.
7- Escovar os pelos é fundamental.
8- Realizar um controle de ectoparasitas (pulgas e carrapatos) no pet e
também nos ambientes da casa, para prevenir patologias nos animais.
9- Se não há interesse em cruzar o animal, a recomendação é castrá-lo para
evitar tumor de mama, além de outras doenças.
Temos aumentado a expectativa de vida dos nossos pacientes. Hoje é
comum atender animais com 13 ou 18 anos de idade. Isso se deve a uma
melhora na qualidade das rações para os animais, por meio de
incorporações de vitaminas, carboidratos e proteínas, necessárias ao
animal. Mas, a partir dos sete anos, é importante realizar avaliações
frequentemente, para uma atuação e um diagnóstico preventivo , explica a
coordenadora do Hospital Veterinário, Luciana Felício.
UVV.BR
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