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10 ANOS DA LEI
MARIA DA PENHA
No início de agosto, na UVV-ES, aconteceram atividades
de conscientização sobre a violência doméstica

No dia 09/08, no Anfiteatro da UVV-ES, o projeto Elas Que São Elas retornou com os seus
eventos mensais. Desta vez, o tema do debate foi os “10 anos da Lei Maria da Penha: avanços
e desafios”.
O evento teve como convidadas a juíza da 1ª Vara de Violência Doméstica do Rio de Janeiro,
Adriana Ramos de Melo, a promotora de justiça, coordenadora do NEVID/ES, Cláudia Regina
dos Santos Albuquerque Garcia, a professora do mestrado em Segurança Pública da UVV-ES,
Carmen Hein de Campos, e a mestranda Ludmila Aparecida Tavares.
O Elas Que São Elas é um projeto de Extensão que realiza debates mensais sobre violências
sofridas pelas mulheres na sociedade.
SARAU FEMINISTA
À noite, no Centro de Vivências da Universidade, aconteceu um Sarau Feminista, com a participação do grupo Melanina MCs.
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NAM
Na tarde do mesmo dia do retorno das atividades do Elas Que São Elas e do Sarau Feminista,
o Núcleo de Prática Jurídica da UVV-ES (NUPRAJUR) inaugurou o NAM, o Núcleo de Atendimento à Mulher, que tem o objetivo de atender, de forma gratuita, nas áreas cível e criminal,
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
O projeto multidisciplinar realiza atendimentos jurídicos e psicológicos às mulheres que
sofreram algum tipo de violência, residentes do município de Vila Velha que tenham renda
familiar de até três salários mínimos.
De acordo com a coordenadora do NUPRAJUR, Karime Silva Siviero, a ideia surgiu no ano
passado durante as reuniões do grupo de estudos conduzido pela professora Carmen Hein de
Campos, de onde também surgiu o projeto “Elas Que São Elas”. Durante as aulas, os alunos
perceberam a necessidade de prestar atendimentos às mulheres e a inexistência de projetos
semelhantes no Estado do Espírito Santo.
Para agendar um atendimento, é necessário entrar em contato com o Núcleo pelos telefones
3421-2104 ou 3421-2031 ou comparecer à Universidade Vila Velha, de segunda a quinta-feira,
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das 8h às 14h30, portando os documentos de identificação e a comprovação de renda familiar.
Caso não haja renda, não há necessidade de comprovação. Já os atendimentos no NAM terão
horários específicos: Segunda: 18h30 às 22h30. Terça: 08h às 12h / 13h30 às 17h30 / 18h30 às
22h30. Quarta: 08h às 12h / 13h30 às 17h30 / 18h30 às 22h30. Sexta: 08h às 12h. Sábado: 08h às
12h. “A mulher que chegar nos horários em que temos equipes, será atendida na mesma hora”,
explicou Karime.
PROJETOS INTEGRADOS
Outro projeto interessante, segundo a coordenadora do NUPRAJUR, é a semana da “Justiça
pela Paz em Casa”, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que, em parceria com os Tribunais de Justiça dos Estados, é realizado nacionalmente.
O projeto, no ES, ocorreu na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, nos dias 15 a 19 de
agosto. O NUPRAJUR realizou uma ficha de cadastro para mulheres que já sofreram violência,
e ofertará cursos rápidos de capacitação na Instituição, que serão ofertados em parceria com
os cursos de Estética e de Gastronomia. Serão ofertados cursos como design de sobrancelhas,
massagem, curso de cupcake e decoração de bolos.
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ALUNOS DE RI NA ÁUSTRIA
Três estudantes de Relações Internacionais participaram de um
workshop no país europeu

A Universidade é um lugar para aquisição e expansão de conhecimentos, uma pluralidade cultural, com uma ampla rede de relacionamentos. Essa junção de atributos abriu portas para os alunos André Luiz Travassos, Paulo Faccin e Vinícius Saiter, do curso de Relações Internacionais.
Os universitários puderam ampliar seus conhecimentos em um workshop, que ocorreu
dos dias 3 a 15 de julho, sobre a Áustria e a União Europeia, ministrado na capital, Viena,
juntamente com dois refugiados sírios, possibilitado por uma parceria do curso de RI da UVV-ES com o Instituto IDEAZ.
A proposta se fez presente quando Flávia Nico, coordenadora do curso, apresentou aos
alunos o Instituto IDEAZ, no início do ano, conta André Luiz, que chegou à Áustria no segundo dia de julho, junto com Vinícius.
“Estudarmos matérias nos locais físicos onde os fatos aconteceram mudou completamente a percepção do que estávamos aprendendo”, explica André, que ainda acrescenta: “Isso
significou mais uma portinha dentro da minha cabeça se abrindo para o mundo e me fazendo ver as situações de outra forma, o que, de certa maneira, vai impactar, e já impacta tudo o
que está a nossa volta. Além de ser um ponto de grande relevância no currículo”.
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Além das duas semanas de curso, visitas aos locais turísticos, os estudantes também visitaram parques, prédios históricos e museus.
Paulo Faccin, que chegou à Viena dois dias antes do início do workshop, comentou que “o
curso constou de palestras e visitas em diversas Organizações Internacionais com sede em
Viena, o que torna esse curso de verão uma experiência única e diferenciada”.
Já Vinicius Saiter, esclareceu como a viagem significou para seu crescimento profissional
e pessoal. “Foi uma experiência que me permitiu voltar com novas histórias e aprendizados
para compartilhar, além de uma bagagem de conhecimento cultural maior. Pude ver que os
professores de RI da UVV-ES têm nos preparado muito bem; portanto, esse curso agregou
muito a minha formação”.
Elogios sobre os padrões de higiene da capital, assim como a arquitetura local, não faltaram, além da organização e a diversidade local. “Há pessoas de várias partes do mundo e os
austríacos parecem lidar super bem com isso, sendo bastante receptivos”, finaliza Vinícius.
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ESTUDOS E FISICULTURISMO
Estudante de Medicina Veterinária é campeão na modalidade

Você conhece o termo “Men’s Physique”? Mateus Ribeiro, aluno do sétimo período de Medicina Veterinária da UVV-ES e também fisiculturista, conhece muito bem, uma vez que
ganhou o Campeonato Estreantes nessa modalidade.
O universitário, que malha há quatro anos, passou a competir como fisiculturista no início de 2016, mas para isso, teve oito meses para se preparar, e foi assim que conquistou três
títulos do Campeonato Estreantes: Júnior, Mens Physique Senior e Overall. No Campeonato Estadual, Mateus também não ficou de fora, conquistando títulos nas categorias Júnior,
Overall da Júnior e ficou em segundo lugar na Senior.
O fisiculturista tem uma rotina puxada, cursando Medicina Veterinária na parte da manhã e à tarde, e treinando todos os dias à noite e nas manhãs dos fins de semana. Mas, ainda assim, não desiste do sonho de ser classificado no campeonato Estadual e competir no
campeonato Brasileiro do ano que vem.
O estudante, que tem previsão de se formar em 2018, pretende se especializar em genética
de animais de grande porte e tocar o ramo do pai, que trabalha com fazenda. Mateus ainda visa
fazer uma pós-graduação e um mestrado na área, pois desde pequeno gosta muito de animais.
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