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COLÓQUIO DE PEDAGOGIA
Alunas e professoras participam de Colóquios Integrados no Recife

Nos dias 31 de agosto a 02 de setembro, ocorreram os Colóquios Integrados “Entre o comum e o
singular” na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife.
Presentes estavam as docentes Maria Riziane Prates e Dulcimar Pereira, do curso de pedagogia
da UVV, que participaram do evento junto das alunas de pesquisa e orientandas de trabalhos de
conclusão de curso.
Dentre os trabalhos apresentados, o projeto “Movimentos Curriculares da Educação de Jovens
e Adultos em Espaços Não Escolares”, de autoria das universitárias Nathália Bermudes Alves e
Tatiana Pedrini Ribeiro, com a orientação da professora Maria Riziane, obteve destaque.
Já a aluna Juliana Morett, com o auxílio da professora Dulcimar Pereira, apresentou: “Eu tenho
que achar um lugar para esconder as minhas vontades: Sobre tentativas de invisibilização de desejos e a potência dos praticantes dos cotidianos escolares na produção curricular”.
As egressas Camilla Borini Vazzoler e Nathália Costa de Araújo também não ficaram de fora
e apresentaram o trabalho: “Sobre a potência das redes de conversações com as crianças: Entre
formas e forças de (re) pensar os currículos praticados na educação infantil”.
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PSICOLOGIA - MEDIAÇÃO
DE CONFLITOS
Maria do Céu Battaglia apresentará a palestra sobre
Mediação de Conflitos na UVV-ES

Na sexta-feira, dia 07 de outubro, a mestre e especialista em psicologia, Maria do Céu Battaglia, apresentará a palestra “Mediação de Conflitos: Uma ferramenta Transdisciplinar rumo
à pacificação Social”, às 19h, no anfiteatro da UVV-ES.
O evento é uma realização do curso de Psicologia da Universidade e do Instituto Areté, e
possui certificado presencial.
A inscrição é gratuita e aberta para profissionais e alunos dos cursos de Psicologia e Direito da Instituição, além do público externo.
Mas atenção: As vagas são limitadas! Para participar, é necessário mandar um e-mail para
arete@aretepsicologia.com.br. Para mais informações, os interessados devem ligar para o
número de telefone 3421 2123.
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SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
Alunos do curso de Educação Física da UVV-ES apresentarão
pesquisas em São Paulo

Sabe o que os alunos Letícia Velten, Thaysla Lorena, Pedro Miranda, Júlio Paul e Edilson Mota
têm em comum? Todos os cinco são estudantes do curso de Educação Física da UVV, do 4º, 6º
e 8º períodos, e apresentarão seus trabalhos de iniciação científica no Simpósio Internacional
de Ciências do Esporte, em São Paulo, nos dias 6 a 8 de outubro, no qual Michely Andreata,
ex-aluna da Instituição, também marcará presença.
O simpósio ocorre anualmente em todo o país, no mês de outubro, e busca divulgar as pesquisas científicas nas áreas das ciências do exercício e do esporte: “Esse congresso é considerado como um dos três mais importantes do mundo na área”, comenta o docente Miguel Angelo,
orientador do NUBAC - Núcleo de Biodinâmica das Atividades Corporais -, que irá acompanhar os alunos na viagem.
De acordo com o professor, os trabalhos dos graduandos discutem o impacto da resposta
fisiológica no sistema cardiovascular e metabólico, e o desempenho motor de adolescentes do
projeto social “campeões do futuro”.
Letícia Velten, do 4º período, apresentará a pesquisa “Resposta do Consumo de Oxigênio
Durante o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT)” e explica que foi a partir do
NUBAC da UVV que teve a oportunidade de participar da pesquisa cientifica e se aprofundar

UVV POST | Nº118 | 03/10 a 16/10 de 2016

SIMPÓSIO INTERNACIONAL
DE CIÊNCIAS DO ESPORTE
Alunos do curso de Educação Física da UVV-ES apresentarão
pesquisas em São Paulo

nos estudos de fisiologia do exercício. A aluna ainda argumenta sobre a importância da apresentação do trabalho em sua vida acadêmica: “Essa experiência é muito enriquecedora, pois se
trata de um Congresso Internacional de renome no País, que trará a oportunidade de conhecer
outras pessoas que realizam pesquisas na área e isso é muito importante para o currículo de
alunos que, como eu, pretendem seguir ao término da graduação e ingressar em um mestrado
ou doutorado”.
O NUBAC apesenta trabalhos acadêmicos no Simpósio há 16 anos. São, até agora, aproximadamente 70 trabalhos acadêmicos apresentados por alunos de Iniciação Científica do curso
de Educação Física da Universidade. Segundo Miguel, a apresentação de trabalhos científicos
auxilia a consolidação da formação profissional do universitário: “A partir de experiências
acadêmicas, os estudantes serão capazes de ter uma visão crítica e reflexiva da importância da
aplicação das ciências ligadas ao exercício e o papel da pesquisa no avanço do conhecimento
científico”, finaliza.
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INTERCÂMBIO NA IRLANDA
Aluno de Ciências da Computação da UVV-ES realiza intercâmbio
de 10 meses na Irlanda

Daniel de Freitas Gonçalves, aluno do curso de Ciências da Computação da UVV-ES, realizou um intercâmbio de dez meses em Dublin, na Irlanda! O desejo de conhecer outros
países e culturas sempre esteve com o estudante que, com auxílio e dedicação, realizou a
viagem para o país dos leprechauns através do programa Ciências sem Fronteiras.
Foi no ano passado, em 2015, que Daniel recebeu a notícia de aceitação no Instituto de
Tecnologia de Dublin (Dublin Institute of Technology - DIT). Lá o graduando teve a oportunidade de cursar matérias diferentes, adquirindo novas experiências.
“Para a realização do intercâmbio foi necessário muita colaboração da universidade em
questão a documentos e afins, colaborando com todo o processo, tornando tudo bem mais
fácil e ágil. Devo agradecer também especialmente ao coordenador do meu curso, Cristiano
Biancardi, e aos professores que auxiliaram e me motivaram bastante para correr atrás dessa oportunidade”, explica Daniel.
De acordo com o universitário, visitas a museus, pubs, parques, locais históricos e até
mesmo a outras cidades e países pelas redondezas, fizeram parte do roteiro que contribuiu
para seu aprendizado:
“Toda essa experiência me trouxe um enriquecimento pessoal muito grande, tanto no
ramo acadêmico quanto pessoal, isso me fez querer conhecer mais coisas”. O aluno ainda
dá uma dica para outros graduandos que pensam em se aventurar em um país diferente:
“Gostaria de sugerir aos estudantes, se tiverem a oportunidade, não deixarem de estudar
em algum outro país. Mesmo que seja apenas por pouco tempo, uma experiência assim trás
muitos benefícios de diversas maneiras. Também dizer aos viajantes para não deixarem de
conhecer a Irlanda. É um país magnífico que não há como se arrepender de visitá-lo”.
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DIREITO DO TRABALHO
Cláudio Jannotti, professor da Instituição lança um livro sobre a área

Cláudio Jannotti, professor dos cursos de Direito, Administração e Engenharia de Petróleo
da UVV-ES, lançou recentemente o livro “Como Aplicar a CLT à Luz da Constituição: Alternativas para os que militam no foro trabalhista”, junto a outros autores.
A obra é uma homenagem à professora Gabriela Neves Delgado e explora novas interpretações para o Direito do Trabalho, instigando o leitor a continuar pensando, além de possuir
o propósito de ajudar a rejuvenescer – de forma positiva - o próprio Direito do Trabalho.
A escolha dos autores se deu por meio da aproximação afetiva com a homenageada e pelo
conhecimento adquirido em trabalhos na área.
Dentre os autores estão professores, ministros, juízes, desembargadores, pesquisadores, e
muitos outros, todos empenhados em abrir novas e interessantes possibilidades de aplicação
das normas de proteção ao trabalhador.
“O que se quer é fornecer ao profissional do Direito um instrumento para as suas práticas
diárias, sem perder de vista, é claro, aquele ideal mais amplo e profundo”, explica o professor.
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