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MESTRADO PROFISSIONAL EM
SEGURANÇA PÚBLICA ABRE
INSCRIÇÕES
O Mestrado Pro ssional em Segurança Pública está com inscrições abertas
até o dia 1º de julho para selecionar alunos para a primeira turma do
Programa. A implantação do curso resulta de uma interface criada há dez
anos entre UVV-ES e organismos da área da Segurança Pública, a partir de
parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
Há uma discussão nacional que valoriza a consolidação de programas de
Pós-Graduação stricto sensu na área de segurança pública. Essa demanda
é decorrente da urgente necessidade de capacitar, com qualidade, pessoas
envolvidas em cenários especí cos de atuação pro ssional que digam
respeito a temáticas dessa área , analisa a coordenadora do Mestrado, a
Prof.ª Drª Luciana Souza Borges.

INTERDISCIPLINAR
A coordenadora aponta também a formação interdisciplinar que o estudante
vai ter durante o Mestrado. Montamos um corpo docente bem eclético,
com professores de diversas áreas porque entendemos que a problemática
da violência precisa ser analisada e compreendida sob diversos aspectos .

PÚBLICO-ALVO
De acordo com o edital, o Mestrado prevê a participação de candidatos
oriundos das áreas de Sociologia, Economia, Geogra a, Arquitetura e
Urbanismo, Serviço Social, Psicologia, História, Direito, Educação e
Administração.
UVV.BR
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MESTRADO PROFISSIONAL EM
SEGURANÇA PÚBLICA ABRE
INSCRIÇÕES
LINHAS DE PESQUISA
Perspectiva social, econômica e territorial da criminologia: realiza estudos,
numa abordagem interdisciplinar, de variadas manifestações de violência e
de criminalidade visando compreender suas causas e apontar novas
maneiras de a sociedade realizar o controle dessas manifestações.
Justiça, direitos humanos e cidadania: trata das políticas de segurança
pública e investiga questões relativas aos direitos humanos e à promoção da
justiça.

PROCESSO SELETIVO
Prazo de Inscrições: 1º de julho de 2013
O Processo Seletivo acontece entre os dias 08 e 09 de julho e será composto
de quatro fases:
- 1ª fase: Avaliação de Conhecimentos;
- 2ª fase: Análise de Currículos;
- 3ª fase: Exame de Pro ciência em Língua Estrangeira;
- 4ª fase: Entrevista.
Resultado nal: 15 de julho, a partir das 18h

INFORMAÇÕES GERAIS
Coordenadora: Prof.ª Dr.ª Luciana Souza Borges
Duração: 24 meses
Telefone: (27) 3421-2137
E-mail: luciana.borges@uvv.br // Site: http://migre.me/ee7PC
UVV.BR
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UVV-ES INAUGURA
LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA
A UVV-ES inaugurou, no mês de abril, os novos laboratórios de ensino e
pesquisa. Os sete espaços são destinados ao complemento dos estudos e às
atividades práticas dos cursos de Engenharia da Universidade.
A inauguração simbólica foi realizada com a
demonstração de um ensaio de compressão no
novo Laboratório de Ensaios Mecânicos, pelo
Professor Fernando Lordello, consultor do projeto
e contou com a presença do reitor Manoel
Ceciliano Salles de Almeida, do presidente da

Sedes/UVV-ES José Luiz Dantas, dos pró-reitores Heráclito Amâncio Pereira
Júnior, Edson Franco Immaginário, Marly Imperial Garabelli e Marco Antonio
Oliva Cano. Além deles, participaram ainda o secretário de Obras de Vila Velha
Gustavo Perim, o assessor institucional do Crea-ES Orlando Zardo Junior e os
coordenadores e professores dos cursos de Engenharia.
Para o reitor, aliar a teoria à prática possibilita o desenvolvimento do estudante,
habilitando-o ao exercício da sua pro ssão. Os laboratórios oferecem
múltiplas e diferenciadas experiências durante o curso e isso irá desenvolver a
UVV.BR
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UVV-ES INAUGURA
LABORATÓRIOS DE ENGENHARIA
capacidade do aluno de aplicar os conhecimentos conseguidos nas aulas
teóricas, apropriando a sua percepção da realidade , destacou.
Muito orgulhosa com os novos espaços, a
Coordenadora Geral da Área de Tecnologia
Gesiane Silveira encerrou a inauguração
agradecendo a iniciativa da Universidade. É um
grande sonho e motivo de muita alegria ver a
inauguração desses laboratórios. Como
professores, ver que a Instituição se preocupa com

a qualidade do ensino e fazer parte desse desenvolvimento nos traz muita
satisfação .

LABORATÓRIOS
Laboratório de Ensaios Mecânicos
Laboratório de Solos
Laboratório de Materiais
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Laboratório de Metodologia
Laboratório de Química Base
Laboratório de Operações Unitárias
O cina de Técnicas Construtivas
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NUPRAJUR:

ESSENCIAL PARA OS ESTUDANTES E
FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE
Com uma média de 300 pessoas atendidas por semana, o Núcleo de Prática
Jurídica (Nuprajur) da UVV-ES, a cada ano, segue mais revigorado na missão
de dar acesso jurídico gratuito e de qualidade a pessoas que não têm como
pagar um advogado.
A assistência jurídica oferecida à comunidade é realizada por alunos do 7º e 8º
períodos do curso de Direito da Instituição, supervisionados por uma equipe de
cinco advogados, especialistas nas áreas que o Núcleo atende: Família, Cível,
Trabalhista e Previdenciária.
Os atendimentos do Nuprajur, que é
coordenado pelo professor Wander Luiz
Wandekoeken, também são divididos
por área: sendo 40 atendimentos
semanais na área trabalhista, 110 na
área cível, 40 clientes semanais em
busca de atendimentos de Direito
Previdenciário e 110 atendimentos da
área familiar.
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Com o Nuprajur, todos saem ganhando, os alunos, que têm uma experiência
imprescindível na sua formação, trabalhando para quem precisa, além de ser
uma vitória para a população que nos procura. Vemos a satisfação nos olhos
deles, pois, com a estrutura que temos, conseguimos prestar um serviço
célere , destaca uma das advogadas do Núcleo, Karime Siviero.

AÇÕES COMUNITÁRIAS
O Nuprajur, além dos atendimentos regulares, realiza também, aos sábados,
as Ações Comunitárias, em parceria com o Tribunal de Justiça. O projeto
recebe casos consensuais em que há acordo na área de família. O
julgamento acontece no mesmo dia.
Depois do atendimento, o processo é encaminhado para julgamento. O
objetivo do projeto é aproximar o Poder Judiciário da sociedade e aprimorar as
formas de solução dos con itos, conferindo-lhes rapidez e e ciência.
As Ações Comunitárias acontecem cerca de seis vezes ao ano. As próximas
estão previstos para acontecer nos dias 04 de maio e 15 de junho.

SERVIÇO (O ATENDIMENTO É GRATUITO)
Telefone para contato e dúvidas: (27) 3421-2104
Horário de agendamento: de segunda a sexta, das 8h às 14h
Horário de atendimento: de segunda a quinta, das 8h às 22h e aos sábados,
das 8h às 12h
Como ter acesso ao atendimento: basta comparecer ao Núcleo de Prática
Jurídica munido de documentos pessoais (carteira de Identidade e CPF)
No primeiro atendimento - que é quando a pessoa faz o primeiro contato com a
equipe do Nuprajur - de acordo com a área, a pessoa recebe uma lista com os
documentos que deve apresentar no dia do atendimento.
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