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MARATONA
TECNOLÓGICA INOVATECH
Evento apresentou os trabalhos inovadores de estudantes
da área de Tecnologia da UVV-ES

Quem estava desavisado e visitou a UVV-ES durante a manhã e a noite do dia 17/05, deve ter
tomado alguns sustos. Barulhos de motor se espalharam pelo campus Boa Vista, bem como
hélices sendo ligadas e estouros, acompanhados de gritos de uma multidão que acompanhava
alguma coisa muito interessante.
Calma, não eram barulhos de uma invasão alienígena. Eram barulhos bons. Estouros e rugidos de motores que anunciavam a inovação como solução para problemas reais da sociedade e do dia a dia da Universidade. Eram as apresentações dos trabalhos que estavam sendo
desenvolvidos, desde o final do ano passado, para a Maratona Tecnológica, uma das ações do
Inovatech.
O evento reuniu dezenas de trabalhos que tiveram, no seu desenvolvimento, o objetivo de
integrar estudantes de todos os cursos da área tecnológica da Instituição para colocarem em
prática os conhecimentos adquiridos em aula, estimular a criatividade e desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe.
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PREMIAÇÃO
No intervalo do noturno, no dia 01/06, aconteceu a cerimônia de premiação da Maratona Tecnológica. Na abertura do evento, o Reitor, professor Heraclito Amancio Pereira Junior, falou
aos alunos presentes que todos os trabalhos inscritos podem também participar do Prêmio
Inova UVV para os estudantes, que está com inscrições abertas até o dia 31/08.
O presidente da mantenedora da UVV-ES, José Luiz Dantas, destacou a surpresa que teve
com os trabalhos que foram apresentados em maio. “Foi um dia de revolução. Foram ideias tão
inteligentes que algumas vamos adotar na Instituição, como a que propôs a captação de energia solar e a que propôs a área de convivência para o campus. Hoje, o mundo é para os empreendedores e precisamos de gente com ideias cada vez mais inovadoras”.
Logo após, o coordenador da área que reúne os cursos de Tecnologia, professor Marcelo Cam-
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ponez, começou a anunciar os trabalhos vencedores. Foram premiados os primeiros, segundos e
terceiros lugares de cada categoria e, na categoria livre, foram preamiados dez projetos.
Os projetos da Maratona Tecnológica começaram a ser desenvolvidos desde o último ano
e um dos objetivos principais foi integrar os estudantes dos cursos, já que alunos de diferentes graduações foram colocados para trabalhar juntos e, assim, aprederem a trabalhar com os
olharaes diferentes de cada área sobre um mesmo problema. Confira, abaixo, os grupos vencededores em cada uma das categorias:
1. DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA CARONA ESTUDANTIL:
1º LUGAR – Grupo liderado por Hugo Capucho Peçanha
2. PONTE DE MACARRÃO:
1º LUGAR - Grupo liderado por Tessa Afonso M. Guimarães
3. CONCURSO ESTUDANTIL DE PROPOSIÇÕES PROJETUAIS PARA HUMANIZAÇÃO DO
CAMPUS BOA VISTA:
1º LUGAR - Grupo liderado por Pedro Henrique Ribeiro Cortez
4. CARRINHO MOVIDO A RATOEIRA:
1º LUGAR - Grupo liderado por Filipe Valadares Vighini
5. ROBÓTICA COM SEGUIMENTO DE LINHA:
1º LUGAR - Grupo liderado por Vitor Contarato
6. DESAFIO PROJETUAL DE DESIGN:
1º LUGAR - Grupo liderado por Polianny Alberto Fernandes
7. COMPETIÇÃO DE CARRINHO PET:
1º LUGAR - Grupo liderado por Verônica Schumack Santana
8. DESTAQUE CATEGORIA LIVRE:
1. Hidro power | 2. Casa com Sistemas Sustentáveis | 3. Bicicleta para Cadeirante | 4. Drone de
Aerofotogrametria | 5. Repelente a Vapor Ionizado | 6. Sistema de Condicionamento de Ar com
Termoacumulaçao de Água | 7. Barragens de Rejeitos | 8. Bombeio Mecânico: Cavalo de Pau | 9.
Modelo Geológico em Escala Reduzida de Deformação Rúptil e Plástica | 10. Certs Store
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VICE-VERSA
Professor e estudantes do curso de Fotografia desenvolvem projeto
sobre as fases de aceitação da homossexualidade

“Quero falar com os gays da sala”. Foi com essa provocação que o professor do curso de Fotografia, Virgílio Libardi convocou alguns dos seus alunos, na época no primeiro período, para
propor o desenvolvimento de um projeto que, até então, estava apenas na cabeça dele.
Nascia ali, a partir daquela provocação do professor em um dia de prova para calouros, o “Vice-Versa”, um projeto que tem por objetivo inicial mostrar, através de imagens, a homossexualidade
levando em conta as fases do processo de descobrir-se, aceitar-se e assumir-se homossexual.
Já nesse dia, o professor explicou a proposta. Falando com os estudantes sobre como tratar
em fotos a temática LGBT, mas não pela visão de um heterossexual, para, assim, evitar clichês
que, de acordo com o professor, quase sempre são apresentados. A partir daí, aconteceram as
saídas fotográficas baseadas nas discussões feitas pelo coletivo.
Foi então que começaram as reuniões iniciais para buscar na literatura alguns referenciais
teóricos para nortear os trabalhos do grupo. “Uma das coisas que me fazem querer participar
do projeto é que, além de termos a oportunidade de ler bastante sobre o tema da homossexualidade, podemos nos basear muito sobre as nossas experiências”, destacou Bianca Meneghetti,
outra aluna que faz parte do Vice-Versa.
DESCOBERTAS
No artigo de apresentação do trabalho, escrito no ano passado, são explicados os caminhos
que o grupo fez, faz e fará para o desenvolvimento do Vice-Versa. Nesse documento, é apontada a necessidade de entender tabus e preconceitos que envolvem o despertar da sexua-
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lidade, o autorreconhecimento do indivíduo como homossexual e como isso afeta as suas
relações ao longo do processo de descoberta e de aceitação.
O FUTURO
O Vice-Versa não quer apenas ficar na produção imagética sobre o tema da homossexualidade.
As capturas das imagens já estão na reta final. Logo após essa etapa ser finalizada, o professor
e os estudantes do grupo têm a ideia de levar o debate para as turmas do curso de Fotografia
e demais graduações da UVV-ES e em eventos que abordem temas sobre a sexualidade, para
falar sobre o projeto e de como cada um foi impactado pelas atividades do grupo.
Os impactos, apontam alguns dos alunos envolvidos, têm sido positivos. “A partir das discussões que temos em grupo e com as imagens que fazemos, a aceitação da minha sexualidade tem sido mais fácil”, conta Thiara Macedo, estudante do terceiro período de Fotografia,
enquanto que Bianca Meneghetti fala do crescimento pessoal proporcionado pelo projeto, a
partir da troca de experiências com os colegas.
“Para mim, tem sido uma forma de revolução participar do projeto. Estamos tendo a oportunidade de não só debater, mas podemos mostrar para o mundo um pouco do que sentimos
nesse processo de aceitação”, finalizou Katharina Igreja, estudante de Fotografia, quando perguntada sobre o que o Vice-Versa trouxe para ela.
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PELE SAUDÁVEL
Curso de Estética e Cosmética desenvolve projeto de Extensão
para tratamento contra a acne

O projeto “Pele Saudável” é uma iniciativa do curso de Estética e Cosmética da UVV-ES, desenvolvido por alunas do quinto período, orientadas pela docente Cíntia Ribeiro Muñóz, que
visa atender a população carente de forma gratuita para a remoção de acnes.
Os atendimentos ocorrem todas as quartas e sextas-feiras, das 11h às 12h, no Setor 2 da Policlínica da Instituição.
Segundo a professora, a acne é a mais comum das doenças crônicas da pele humana, causada por múltiplos fatores, levando ao aparecimento de diversos tipos de lesões: “São vários
os tipos de acne, mas a mais comum é a acne vulgar, que acomete jovens na fase da puberdade, fase em que ocorrem picos hormonais intensos, tornando-se uma queixa muito comum
em adolescentes”.
Para participar, é necessário agendamento prévio com a Policlínica, nos telefones:
3421-2190 ou 3421-2191.
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