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#UVVCONECTA
Inovação, uma experiência extraordinária, com BrandThinkers

Conectar-se às discussões que transformam o mundo através da inovação, tornou-se algo fundamental para o mercado deste século. Pensando nisso, a UVV-ES, em parceria com o Brand
Thinkers, promoveu, no dia 01 de novembro, o #UVVCONECTA com o tema: “Inovação, uma
experiência extraordinária, com BrandThinkers”. Os participantes aprenderam as lições de
2016 para inovar com impacto, transformação e resultado de verdade. Com um público de 300
participantes, o evento foi um grande sucesso e movimentou toda a universidade.
Foram ofertadas 3 palestras com grandes nomes do empreendedorismo nacional. Marcos
Hiller, Fundador do Brandthinkers, consultor de inovação de marca, apresentou o tema
“Customer experience: jornadas extraordinárias para os usuários”.
Walter Savaglia, que liderou no Grupo Santander, falou sobre “Small Data e Big Data: como
gerar resultados que importam”.
E para fechar a noite, tivemos a presença do capixaba, e egresso da UVV-ES, Alessandro
Saade, idealizador do Empreendedores Compulsivos, projeto que já ajudou mais de 15.000 mil
empreendedores e intraempreendedores pelo Brasil, para costurar a discussão com o tema
“Juntando tudo: inovação, big data e negócios que transformam”.
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I CONGRESSO BRASILEIRO
DE PECUÁRIA BOVINA
UVV recebe eventos importantes para o mercado agrário do país

No período de 09 a 12 de Novembro de 2016, a Associação Capixaba de Criadores de Nelore,
com o apoio da UVV-ES, realizou o I Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina, o VIII Congresso Capixaba de Pecuária Bovina, o I Fórum do Agronegócio e o I Encontro dos Alunos e
Ex-Alunos de Ciências Agrárias.
Foi o maior evento técnico científico da área no Estado e um dos maiores do país! Sua
programação contemplou temas de grande relevância para o público, ministrados por palestrantes de renome nacional.
O Congresso abordou questões técnicas como a silagem de gramíneas, genética e controle
da mastite, além de temas atuais e amplos como sustentabilidade, mercado para pecuária de
corte, leite e crise hídrica.
Na quinta-feira, dia 10, houve, dentro do evento, o lançamento da 2ª Etapa da Campanha
de Vacinação contra a febre aftosa. Neste encontro, o foco foi mais amplo, pois buscou a integração entre todos que fazem parte do setor.
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I CONGRESSO BRASILEIRO
DE PECUÁRIA BOVINA
UVV recebe eventos importantes para o mercado agrário do país

Pecuaristas, técnicos, pesquisadores, fornecedores de insumo, representantes de indústrias
frigorificas e laticínios, varejistas de alimentos, poder público, entidades de classe, professores
e estudantes de ciências agrárias, marcaram presença.
Além disso, o evento contou com apresentações que agregaram conhecimentos sobre a pecuária de corte e leite aos participantes.
Por fim, objetivando criar integração entre os estudantes e a programação, o congresso teve
a apresentação de trabalhos científicos ao longo dos dias. Foram distribuídos prêmios aos três
melhores pôsteres e apresentações, nos valores de R$ 500,00 ao vencedor, R$ 300,00 ao segundo melhor trabalho e R$ 200,00 ao terceiro.
Para a UVV-ES, foi um grande privilégio contribuir para a realização de um evento tão importante ao mercado agrário. A temática trata de assuntos indispensáveis para toda a sociedade e promover esta discussão enriquece o corpo docente, instiga os participantes e engrandece
os resultados da área. Nossos alunos e professores se sentiram honrados e esperam continuar
fazendo parte desta programação incrível!
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DO BRASIL À EUROPA
Professor da UVV tem artigo publicado na França

Vive la France! Os conhecimentos do professor Pablo Lira, que ministra matérias dos cursos
de Arquitetura e Urbanismo e Segurança Pública da UVV-ES, atravessaram os mares agitados
do atlântico e foram parar em uma publicação no jornal Le Monde Diplomatique, na França.
O docente, que desenvolve pesquisas sobre a gestão em segurança pública há mais de 15
anos, foi autor de um artigo que aborda o direito à segurança pública no Brasil, destacando
avanços e desafios do país, tomando como ponto de partida a Constituição de 1988 e analisando a segurança pública brasileira nas últimas três décadas.
Por acompanhar informações e desenvolver pesquisas no campo da segurança pública,
Pablo foi convidado a escrever o artigo via a Rede de Pesquisa do Observatório das Metrópoles,
do qual faz parte há aproximadamente seis anos.
“O trabalho evidencia registros de 500 mil homicídios no mundo, sendo que mais de 11%
deles são registrados no Brasil. Por dia, em média, mais de 150 homicídios são computados
aqui. Esses dados foram sistematizados pela ONU e demonstram a gravidade do problema da
violência letal no país”, explica o docente.
O artigo publicado, de acordo com o professor, pode ser aproveitado em sala de aula, uma
vez que o ambiente propicia o ensinoaprendizagem, e servir de referência para outros estudos.
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JALECO: SEGURANÇA
INDIVIDUAL E COLETIVA
Fique por dentro da pesquisa realizada sobre o uso de jalecos
fora do ambiente de trabalho

Você sabe a importância do Jaleco? A microbiologista, bioanalista e atual presidente da CIPA
(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - UVV-ES), Clarisse Arpini, alerta para o uso
dessa peça tão importante, que protege os usuários e evita a disseminação de contaminação, e
que faz parte do vestuário diário de alguns profissionais.
O traje possui extremo valor para a prevenção contra acidentes químicos, físicos e biológicos em quem o utiliza. Além disso, evita que outras pessoas possam ser contaminadas.
Para isto, com o objetivo de levantar dados sobre o nível de contaminação de jalecos de alunos, professores e funcionários da Instituição, a CIPA realizou uma pesquisa dentro da Universidade com o intuito de identificar micro-organismos presentes nessa peça de roupa.
Para a concretização do estudo, foram realizadas coletas no Campus Biopráticas, entrevistando anônimos que poderiam colaborar com a pesquisa respondendo um questionário, enquanto um dos integrantes do estudo realizava a coleta do material nas regiões do colarinho,
bolso e punho da mão dominante do usuário, sendo ele destro ou canhoto.
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JALECO: SEGURANÇA
INDIVIDUAL E COLETIVA
Fique por dentro da pesquisa realizada sobre o uso de jalecos
fora do ambiente de trabalho

Na pesquisa, foram identificados micro-organismos de espécies variadas, que podem vir a causar infecções principalmente por ingestão, um fato que pode ocorrer, sobretudo, quando se
utiliza o jaleco contaminado em locais destinados à alimentação.
A pesquisa aponta ainda, que a maioria dos alunos entrevistados relatou que fazem uso do
jaleco apenas por serem obrigados, mas, paralelamente, não o retiram ao final da aula.
Vale lembrar também que alguns estados já possuem leis que multam o indivíduo que utiliza
o jaleco fora do local de trabalho. No ES existem dois projetos de lei (PL457/2009 e PL4438/16)
para que seja instituída a punição para quem pratica este hábito.
Para ressaltar um melhor aproveitamento do jaleco e demais peças que auxiliam na proteção do utilizador, siga essas dicas simples: 1. Mantenha pelo menos os três botões superiores
do jaleco fechados; 2. Utilize uma calça que cubra completamente a perna; 3. Jamais utilize o
jaleco fora do local de trabalho, principalmente em ambientes destinados à alimentação.
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