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ESTAMOS DE VOLTA
Mais um semestre letivo é iniciado e, como ele, o UVV Post retorna com
muitas informações para todas as comunidades da Universidade

Depois dessas curtas férias do mês de julho, o UVV Post está de volta para mais um semestre
de muito trabalho e muitas notícias para toda a comunidade acadêmica. Desejamos aos alunos
calouros e veteranos meses de muita dedicação, realizações e sucesso. Sejam bem-vindos!
Às comunidades acadêmica e administrativa, gostaríamos de estreitar os laços que fizeram
e farão com que o UVV Post leve mais informações a respeito das atividades acadêmicas e
eventos, que só têm a fortalecer a formação dos nossos discentes e fazer com que a UVV-ES
continue a crescer em qualidade como a primeira e única Universidade particular capixaba.
Um ótimo semestre para todos nós!
Comunicação Institucional: UVV Post Online: http://www.uvv.br/comunicacao/
uvv-post/ | Sugestões de pautas: pauta.institucional@uvv.br.
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DOUTOR HONORIS CAUSA
Com Cineteatro lotado, UVV-ES entrega honraria ao CEO
e Fundador de escola de negócios da Alemanha

No final de junho, na noite do dia 28, foi de Cineteatro cheio na UVV-ES. Alunos e professores
de diversos cursos da Universidade estiveram no local para assistir à cerimônia em que a Universidade concedeu ao professor alemão Dr. Werner G. Faix, o título de Doutor Honoris Causa.
Essa é uma honraria atribuída a personalidades que se tenham distinguido pelo saber ou
pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento
entre os povos.
O Dr. Werner G. Faix é CEO e fundador da School of International Business and Entrepreneurship (SIBE), instituição de ensino localizada em Berlim, na Alemanha. Além disso, ele é
autor de 40 livros sobre Gestão, Inovação, Desenvolvimento de Liderança, Tecnologia de Gestão, Gestão Executiva e Empreendedorismo.
PARCERIA
Na noite da cerimônia, Dr. Werner G. Faix também assinou um convênio de cooperação acadêmica entre a instituição que dirige e a UVV-ES. A parceria prevê o desenvolvimento de pesquisas em conjunto, intercâmbio de professores e alunos e estabelecimento de cursos de graduação em conjunto.
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TÍTULO
Coube a professora Marcia Valeria Ferreira de Carvalho, coordenadora dos cursos da área de
Humanas e Sociais, justificar o porquê dessa concessão. Ela relembrou a trajetória acadêmica
e profissional do professor alemão. Além disso, ela falou um pouco da SIBE, que o Dr. Werner
G. Faix fundou em 1999.
“A Steinbeis School Of International Business and Entrepreneurship trabalha com a
transferência de conhecimentos bem sucedidos e a sistemática condução de competências
entre a ciência e a indústria. É focada em empresas, organizações, administrações públicas
e pensamento empresarial competente, buscando agir globalmente em altos potenciais”,
destacou a professora.
Além disso, ela salientou os números alcançados pela SIBE, que, atualmente, possui 12 institutos, mais de 3500 graduados e mais de 600 estudantes em mestrado nos cursos da área de
Gestão. “Após 3 anos de graduados, 7% dos seus egressos estabeleceram sua própria empresa e
55% estão em posição de destaque na Gestão de alguma empresa mundial”.
Já com o título de Doutor Honoris Causa em mãos, o professor alemão Dr. Werner G.
Faix agradeceu pela honraria e aos presentes. E, logo depois, falou um pouco sobre a escola
de negócios que comanda na Alemanha. Ele disse que fica muito feliz com essa parceria
entre a UVV-ES e a SIBE, pois, de acordo com ele, não apenas a indústria, mas também as
universidades devem se posicionar de maneira global. “É com isso em mente e olhando
para o futuro, que espero que possamos realizar inúmeros projetos em conjunto”, finalizou
o professor.
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PRAZOS FINAIS
PARA REMATRÍCULA
A renovação da matrícula ainda pode ser efetuada,
mas o tempo é curto! Confira o necessário.
Alunos que ainda estão com a cabeça nas férias, lembrem que o prazo para efetuar a rematrícula é até 12 de agosto, não podem esquecer! Mas, para aqueles que, por algum motivo, não conseguirem se rematricular nesse prazo final, a partir de 15 de agosto ainda será possível realizar
a renovação da matricula, porém com pagamento de multa, até o dia 26 do mesmo mês.
A rematrícula é simples e fácil de ser efetuada. Basta cumprir alguns requisitos básicos,
como: ter se matriculado, anteriormente, no 1º semestre de 2016; ter regularidade acadêmica
e financeira; e ter pago a 1ª parcela do segundo semestre de 2016. Tudo pode ser conferido no
Edital 17_2016, no nosso site: www.uvv.br.
A renovação de matrícula pode ser realizada on-line, pela Intranet Acadêmica, no site da
UVV-ES. Lembre-se de conferir e atualizar os dados pessoais, selecionar as disciplinas ofertadas, confirmar a operação e imprimir o comprovante. Antes de concluir, veja se está de acordo
com a grade curricular escolhida, o horário de aulas e os valores das mensalidades geradas.
Fiquem atentos à tabela com todos os prazos abaixo. Além da rematrícula, você pode observar
os prazos de dispensa de disciplinas, transferência interna de curso, trancamento de matrículas e regularização financeira.
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CHÁS COM ALTOS
NÍVEIS DE METAIS
Estudo desenvolvido na UVV-ES encontrou presença de elementos nocivos
ao consumo humano em sachês de chás comercializados na Grande Vitória

Você costuma consumir esses chás que são vendidos nos supermercados em sachês? Pois presta atenção que essa notícia é para você. Um estudo desenvolvido na UVV-ES detectou que
alguns desses chás apresentam níveis elevados de metais em sua composição.
A pesquisa coordenada pela professora Denise Coutinho Endringer, do mestrado em Ciência Farmacêuticas da UVV-ES, estudou os chás mais vendidos na Grande Vitória. As análises
constataram que todas as amostras apresentaram presença de metais, estando o alumínio em
concentração superior ao limite estabelecido para consumo. A concentração de cobre para erva-doce, erva-mate e chá de camomila ultrapassou a dose diária máxima permitida, por isso,
de acordo com Denise, esses elementos podem ser considerados contaminantes nas preparações de infusão utilizadas pela população.
“Entre os chás, considerando as concentrações dos elementos quantificados, o nível de segurança seria de erva-doce>capim-limão>camomila>erva-mate, sendo que o chá de erva mate foi
o que apresentou a maior concentração de metais. Conclui-se que contaminantes inorgânicos
estão presentes em chás comerciais e o impacto deste efeito deve ser avaliado cronicamente”.
O estudo já recebeu notoriedade internacional. Foi publicado na revista científica Biological
Trace Element Research125.
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PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
As inscrições para o PIBIC e o PIBITI estão abertas até o dia 1º de agosto

Até o dia 1º de agosto, estão abertas as inscrições para seleção unificada de bolsistas de Iniciação Científica do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) e do Programa de
Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) da UVV-ES.
Professores e alunos que atenderem aos requisitos estabelecidos no edital (veja no site,
www.uvv.br) devem entregar a documentação para inscrição na Secretaria da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da UVV-ES. Confira a documentação exigida no edital.
As bolsas terão vigências até 31 de julho de 2017, ressalvadas as determinações das Agências de Fomento.
SELEÇÃO
Entre os dias 03 e 04 de agosto, os projetos inscritos serão analisadas por uma Comissão Técnica-Científica. No dia 04 e 05 do mesmo mês, as propostas serão analisadas pelos Comitês
Interno e Externo, e, até às 18h do dia 06 de agosto, será divulgado o resultado.
Depois disso, os responsáveis pelas propostas têm entre os dias 08 e 11 de agosto para complementar a documentação para a implementação das bolsas.
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