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ESPERANÇA DE
UMA NOVA VIDA
Refugiado do Zimbábue recebe ajuda do NUARES

Imagine como seria passar dois meses no porão de um navio, sem comida, sem banho e
com péssimas condições de higiene?! Imagine como seria perder seu pai e sua filha em uma
guerra civil e não ter notícias de sua mãe?! Pense como seria chegar em um país desconhecido, sem documentos, sem esperança e sem qualquer perspectiva de uma vida digna?! Este
não é só um roteiro de filme. É a história de um cidadão do Zimbábue, Martyelli Byem.
Ele é um solicitante de refúgio que está há quase dois meses aqui no Brasil. Martyelly
chegou ao Rio de Janeiro de navio e veio para o Espírito Santo intercalando caronas e dias
de caminhada. Sem conhecer ninguém, procurou abrigos e foi parar em um lar para dependentes químicos.
Sua história ainda estaria no anonimato se não fosse pela ajuda dos nossos alunos e
professores que formam o grupo NUARES-UVV. O projeto agrega professores e alunos em
atividades de pesquisa e de extensão, além de estimular a participação de profissionais e
ONG’s que têm, na atuação junto aos direitos humanos, um sentido de intervenção social.
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ESPERANÇA DE
UMA NOVA VIDA
Refugiado do Zimbábue recebe ajuda do NUARES

O NUARES (Núcleo de Apoio a Refugiados no Espírito Santo) surgiu em 2004 e tem como
objetivo fortalecer a atuação do estado na elaboração de políticas públicas destinadas à redução das desigualdades sociais no atendimento aos refugiados. Este acolhimento faz parte
de um acordo internacional do qual o Brasil é signatário. O projeto visa não apenas realizar
pesquisas de interesse acadêmico, mas também, ações concretas que possibilitem o acolhimento de refugiados no estado do Espírito Santo.
Martyelly, assim como tantos outros, é atendido por este grupo que se esforça para minimizar o sofrimento daqueles que não sabem como iniciar uma nova vida diante das adversidades. Ele terá aulas de português, assessoria jurídica, integração cultural, integração
local e vários outros auxílios oferecidos pelo projeto que é formado por alunos de Relações
Internacionais, Direito e Psicologia. Com a ajuda, Martyelly pode até pensar em se dedicar
ao sonho de escrever um livro contanto sua história. Vamos todos torcer pelo seu sucesso!
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CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO FAPES
UVV tem as melhores notas em mérito científico

No dia 20 de outubro, aconteceu uma “Solenidade de Assinatura dos Contratos de Financiamento dos Projetos Contemplados no Edital FAPES/VALE/FAPERJ nº 01/2015 - Apoio à Pesquisa em Logística, Meio Ambiente e Pelotização”. O evento ocorreu lá no Palácio Anchieta e
contou com a presença de representantes da Vale e do governador Paulo Hartung.
Neste edital, tivemos a aprovação de três projetos apresentados por professores do curso
de Pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas com a captação total de R$ 1.104.143,50 em
recursos para custeio, equipamento e bolsa de mestrado (cada proposta ganhou uma bolsa de
mestrado). As propostas aprovadas serão coordenadas pelos professores Marcelo Moretti, Ana
Carolina de Araújo e Levy Gomes.
As propostas coordenadas pelos professores Ana e Levy foram as que obtiveram a maior
nota em mérito científico dentre todas as propostas aprovadas no edital. Esse resultado demonstra claramente a elevada qualidade científica dos projetos que estão sendo desenvolvidos
pelo grupo de ecologia da UVV-ES.
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DIA DE HOMENAGEM
Universidade é destaque na categoria Instituição Privada de Educação
Superior na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia

No dia 18 de outubro, nós fomos homenageados na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia
como destaque na categoria Instituição Privada de Educação Superior.
A Semana Estadual CT acompanha um movimento nacional que busca aproximar a Ciência,
a Tecnologia e a Inovação da população, promovendo eventos que reúnem centenas de instituições, para que realizem atividades de divulgação científica em todo o País.
“Ciência Alimentando o Brasil” foi o tema escolhido para a 13ª edição da Semana Estadual
de Ciência e Tecnologia. A motivação para a escolha baseou-se na decisão da Assembleia Geral
das Nações Unidas, que proclamou 2016 como o Ano Internacional das Leguminosas.
Foi proposta uma reflexão profunda sobre o atual modo de vida da população brasileira e
mundial, as consequências disso em nossos hábitos alimentares e o papel da ciência na resolução dessas questões.
A ideia é criar uma linguagem acessível à população, utilizando meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da Ciência, além
de aprofundarem seus conhecimentos sobre o tema.
Nosso Reitor, Heráclito Amâncio, foi representar a instituição e recebeu a homenagem por
todos nós. Estamos orgulhosos desta trajetória e esperamos conquistar muito mais!
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STAND UP PADDLE
SUSTENTÁVEL
Crédito: alunos de Engenharia Química

Alunos e voluntários produzem entretenimento sustentável

Com cabeças cheias de ideias, nove alunos do curso de Engenharia Química da Instituição,
entre outros vários alunos voluntários, deram utilidade para objetos que iriam para o lixo.
Tudo começou no primeiro semestre deste ano, no INOVATECH, evento que abrangeu todos
os cursos da área tecnológica, incentivando a inovação por meio de diversos projetos. Na ocasião,
o grupo de estudantes criou uma prancha de Stand Up Paddle reutilizando garrafas pet. A ideia
ganhou tal proporção, que o projeto será realizado também na 3ª Travessia João Moreno, que é um
evento aquático que acontece no próximo dia 12 de novembro, na Praia da Costa, em Vila Velha.
A ação contará com 12 pranchas de Stand Up Paddle produzidas inteiramente pelos alunos
e voluntários, que ficarão disponíveis para os participantes e para o público da Travessia João
Moreno. No dia do evento haverá um percurso de 700 metros, chamado Eco Fun, específico
para a utilização das pranchas sustentáveis. Ao final da travessia, as pranchas serão doadas ao
projeto Praia Legal, situado também na Praia da Costa.
Para montar uma prancha são necessárias 100 garrafas pet, além de outros componentes,
como tubos de PVC, cola expansiva automotiva, gelo seco, entre outros.
O interesse pelo projeto foi tamanho, que a Universidade promoverá um workshop para o
público externo, que acontecerá no dia 05 de novembro, às 9h, na sala 7A - 1º andar do Prédio
Azul, onde curiosos poderão acompanhar uma parte do processo de produção.
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EAD
Agora as graduações em Comércio Exterior e Gestão de
Recursos Humanos podem ser cursadas a distância

Você está sabendo da novidade? A UVV-ES disponibilizou cursos de Educação a Distância
(EAD)! Comércio Exterior e Gestão de Recursos Humanos são os primeiros no ambiente virtual da Instituição.
Todo o processo seletivo é realizado online, de forma que, para se inscrever, o candidato tem
a opção de utilizar a nota da redação do ENEM ou fazer uma prova de redação virtualmente.
Na Educação a Distância, tanto o professor como o aluno não precisam se encontrar na mesma hora e local para que as aulas aconteçam. O educando pode montar os horários de acordo
com a sua disponibilidade, aproveitando os espaços livres de sua agenda.
“No EAD, o aluno realiza e organiza sua própria programação de estudos, levando em consideração a sua rotina diária. Não existe um horário determinado e não há limite de tempo para
se conectar ao Ambiente Virtual de Aprendizagem. O estudante passa a ser sujeito ativo em sua
formação, adquirindo um aprendizado independente”, explica Ester Maria Klippel, coordenadora de educação a distância da instituição, que ainda complementa: “Isso possibilita uma
flexibilidade. O universitário pode optar quando, onde e como estudar”.
Vale lembrar ainda que, tanto na graduação presencial quanto na EAD, as cargas horárias são
as mesmas e não há distinção quanto ao tipo de modalidade escolhida na emissão do diploma.
Para a realização das provas, há necessidade da presença do aluno na universidade e, diferente dos cursos presenciais, a frequência é contabilizada por meio de atividades e trabalhos.
Além disso, o aluno economiza entre 20% e 30% nas mensalidades.
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