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HOMENAGEM PARA
A UVV-ES NA ASSEMBLEIA
Evento comemorou os 40 anos da Universidade

Na noite do dia 17/06, no Plenário Dirceu Cardoso, da Assembleia Legislativa Do Espírito Santo, aconteceu uma Sessão Solene para homenagear os 40 anos da Universidade Vila Velha.
Na sessão, proposta pelo deputado Hércules Silveira, estiveram presentes estudantes e ex-estudantes da UVV-ES, professores, colaboradores administrativos e gestores da Universidade.
O deputado abriu os trabalhos da noite de homenagem à Universidade, logo após, passou a
palavra ao presidente do Diretório Central dos Estudantes da UVV-ES, André Abreu, que relembrou o fundador da Instituição, o professor Aly da Silva.
Em seguida, o reitor da Universidade, professor Heraclito Amancio Pereira Junior falou
sobre a importância dos professores da Instituição e o professor Manoel Ceciliano Salles de
Almeida, chanceler da Universidade, apontou o papel dos colaboradores administrativos na
construção da UVV-ES.
Foi a vez, então, do presidente da mantenedora da UVV-ES, José Luiz Dantas, receber das
mãos do deputado Hércules Silveira, a “Comenda Ordem do Mérito Domingos Martins”, que é
entregue a personalidades que, de alguma forma, pessoal ou profissional, contribuíram para o
desenvolvimento e a história do Espírito Santo. O presidente agradeceu a honraria e salientou
que estava recebendo a Comenda em nome de toda a comunidade da Universidade.
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FISIOTERAPIA PARA BEBÊS
Dois projetos atendem a comunidade nas terças e sextas-feiras

Alunos dos 5º, 7º e 9º períodos do curso de Fisioterapia, coordenados pelas docentes Ana Paula
Bortolaia, Heloisa Aparecida e Thaís Telles, participam de dois projetos de Extensão: Intervenção Precoce em Recém-nascidos Prematuros, e Shantala – Efeitos da Massagem Terapêutica
no Desenvolvimento Neuropsicomotor do Bebê.
Para o primeiro projeto, que atende recém-nascidos prematuros, os bebês são recrutados
junto ao HIMABA de Vila Velha e encaminhados à Policlínica de Referência da UVV, onde os
universitários realizaram os atendimentos, das 13h às 16h, nas terças e sextas-feiras, até dezembro deste ano.
Já a Shantala é uma massagem que, entre outros benefícios, faz multiplicar os momentos
de proximidade entre mães e bebês com toques e manobras que melhoram a qualidade no
desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Essa técnica auxilia os pais e/ou responsáveis
de bebês que tenham de um mês a dois anos, a fim de diminuir cólicas, relaxar, e fortalecer os
músculos de seus filhos. Os atendimentos desse projeto também são realizados das 13h às 16h,
nas terças e sextas-feiras.
Os interessados devem procurar a recepção da Policlínica de Referência da UVV-ES e informar que deseja se inscrever no projeto que tem interesse ou entrar em contato pelo 3421-2190
ou 99949-6030, falar com Letícia.
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CONTADORES DE HISTÓRIA
Grupo Experimental do curso de Pedagogia se apresentou
em escola de Vitória

No início deste mês, o Grupo Experimental de Contadores de História, inaugurou suas atividades no Centro Municipal de Educação Infantil de Vitória (CMEI), que teve a presença de
300 crianças e responsáveis, para assistir à primeira apresentação do projeto ligado ao curso
de Pedagogia da UVV-ES.
O grupo envolve vinte estudantes da Instituição, coordenadas pela professora Dulcimar
Pereira, em encontros quinzenais, onde acontecem leituras de histórias, que buscam compreender os diversos usos das linguagens - como a função cognitiva, linguística e afetiva - e
incentivar a formação de leitores.
“Além de promovermos o incentivo à leitura de crianças e seus professores, atuaremos
também com nossas graduandas na apropriação e expansão de seus conhecimentos acerca de
obras literárias”, ilustra a docente, que ainda esclarece que novas ações serão retomadas no
segundo semestre deste ano e os planos futuros visam agendar visitas em unidades de ensino
do município de Vila Velha.
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DA UVV-ES PARA A TELONA
Dois documentários produzidos por estudantes da Universidade
participaram da XI Mostra de Produção Independente da ABD Capixaba

Imagine um projeto que você desenvolveu indo parar na tela do cinema. Foi isso que aconteceu
com Juliana Gama e Isis Drumond, respectivamente, uma aluna e uma ex-aluna da UVV-ES.
Os documentários delas foram apresentados na XI Mostra de Produção Independente da ABD
Capixaba, que aconteceu, no início de junho, no Cine Metrópolis.
O filme da Juliana, o “Recomeços”, e o filme da Ísis, o “Cabeça Nua”, foram feitos em parceria
com o Canal Futura e a Mostra foi a primeira exibição pública das duas películas. Rodrigo Cerqueira, coordenador do curso de Jornalismo da Instituição, disse estar alegre pela proporção
alcançada, e sente confiança na elaboração e sucesso de muitos outros projetos produzidos por
seus alunos do Misturemídia, um projeto de Extensão da Universidade, criado em 2014.
“Creio que essa exposição foi a primeira de muitas, já que nosso trabalho caminha no sentido de abrir espaços para alunos interessados em audiovisual. Além disso, é mais um reconhecimento externo do trabalho que estamos realizando no Misturemídia”.
Para Juliana, o trabalho em equipe foi fundamental em todas as etapas de produção do vídeo, e o processo teve um grande impacto em sua formação, uma vez que pode aplicar os conhecimentos que aprendeu durante o curso, e adentrar no mercado de trabalho com um novo
olhar. “Ter participado da mostra da ABD para mim significou reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido. Além de ser uma forma de divulgar o documentário para outras pessoas”.
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EXPERIÊNCIA CHINESA
Mariana, formada em Arquitetura e Urbanismo em 2012, conta sobre
projeto que participou durante o mestrado na Alemanha

Após concluir o curso na Universidade, a estudante Mariana Cunha Oliveira realizou estágio
na Rússia, se especializou em construções sustentáveis no Brasil, e logo iniciou sua jornada em
terras germânicas, onde pretende continuar desenvolvendo projetos de pesquisa e ingressar
em um doutorado após a conclusão de seu mestrado.
Com influência de seu trabalho de conclusão de curso na UVV-ES, a ex-aluna se aprofundou em pesquisas na área de construções sustentáveis e qualidade ambiental iniciando, em
seguida, um mestrado na University Duisburg-Essen, na Alemanha, entrando no projeto “The
Learning City Project”, uma atividade que reuniu estudantes de mestrado da Alemanha e da
China para propor ideias e estratégias inovadoras de redesenvolvimento urbano para o distrito
de Wujin-Changzhou, na China.
A jovem esclarece que o curso de Arquitetura e Urbanismo na UVV-ES fez com que desenvolvesse competências técnicas de projeto para resolver os problemas relacionados à arquitetura e urbanismo de forma eficiente e inovadora: “Tive pleno incentivo de alguns professores
para trilhar um caminho que busque melhorar a Filosofia de projeto de arquitetura e planejamento urbano em direção a práticas mais sustentáveis. Aprendi que arquitetos são estrategistas que têm a capacidade de pensar em soluções através de uma visão sistêmica para promover
desenvolvimento econômico, social, harmonia com o meio ambiente”.
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ALIMENTOS E ALIMENTAÇÃO
Alunos do 4º período de Medicina Veterinária realizam exposição sobre
comidas do dia a dia que podem ser consumidos por animais

Até o dia 08/07, os alunos do 4º período de Medicina Veterinária da UVV-ES realizam uma
apresentação de alimentos, ricos em proteínas e energéticos, que podem ser consumidos por
animais domésticos e silvestres.
A exposição ocorrerá no hall da Unidade Acadêmica II (Prédio Rosa), no Campus da Instituição, e trará alimentos encontrados no dia a dia, como: aveia, arroz, trigo, mandioca,
soja, dentre outros.
A exibição faz parte da disciplina “Alimentos e Alimentação”, ministrada pela professora Maria Araci Grapiuna, e auxiliará na aquisição de conhecimentos para a área nutricional animal.
A docente relata que a alimentação é um dos principais custos na produção animal e, ainda, comenta sobre a importância da disciplina. “É importante os alunos conhecerem os vários
tipos de alimentos e suas características qualitativas para balancear a ração com todos os
nutrientes e com custo mínimo”.
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