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DOUTORA ANTES DOS 30
Ewelyne Lima mostra que o segredo é não perder o foco

Quais são os tamanhos dos seus sonhos?! O que você diria para um jovem que aos vinte e
poucos anos deseja se tornar um doutor? A Ewelyne Lima não poupou esforços para protagonizar esta história.
Ela iniciou a graduação em Farmácia, aqui na UVV, em 2006, e durante o curso ingressou
na área de pesquisa como aluna de iniciação científica, ampliando as expectativas para um
mundo novo, além do mercado de trabalho. Com incentivo da família e dos professores da
UVV, participou do processo seletivo da primeira turma do Mestrado do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da UVV (PPGCF-UVV), em 2010, sendo aprovada
em segundo lugar e fazendo jus ao recebimento da bolsa de estudo da Fundação de Amparo
à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES).
Visando abrir perspectivas de novos conhecimentos e a realização de um sonho adquirido ainda na graduação, Ewelyne recebeu uma bolsa da CAPES para ingressar no Doutorado
em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no Laboratório
de Hipertensão Experimental, que proporcionou muita experiência, resultados e artigos
científicos em periódicos qualis B1/B2 da área de farmácia da CAPES.
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Ela foi premiada para apresentar trabalhos no congresso internacional “International Union of
Physiological Sciences” (IUPS) em 2013, realizado na cidade de Birminghan, Inglaterra, onde pôde
divulgar dados científicos e também estender seus conhecimentos fora do país. Orientou alunos
do curso de Gestão da Assistência Farmacêutica em 2013, pela Universidade de Santa Catarina,
assim como participou da banca de trabalhos de conclusão de curso, desse mesmo programa.
“Ano passado retornei a UVV para realização do Pós Doutorado, e hoje sou credenciada
como pesquisadora colaboradora no PPGCF-UVV, onde auxilio na supervisão do laboratório
de pesquisa em co-orientação acadêmica de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Aqui tenho aprimorado e expandido minha formação como pesquisadora, com foco no
desenvolvimento de pesquisa nas linhas do PPGCF-UVV, por meio da supervisão das atividades realizadas no Laboratório de Pesquisa.”
Antes dos 30, nossa Ewelyne já é Pós Doutora. Ela provou que nossos sonhos são sempre
possíveis, desde que o esforço e a perseverança estejam presentes. Ela nos enche de orgulho e
mostra que tudo é uma questão de escolha e dedicação! Parabéns, Ewelyne, estamos sempre
torcendo por você!
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POR UM FUTURO MAIS FELIZ
Instituição de apoio à crianças de Vila Velha precisa de apoio

Natal! Aquele período maravilhoso do ano! Época de festas, alegria e amor ao próximo. Igor
Barcelos, estudante do curso do 10º período de Engenharia Civil, mantém esse espírito altruísta vivo há cinco meses, participando da ONG ASSEMER.
Igor encontrou a oportunidade de se voluntariar através das redes sociais e se encantou com
a ONG, criada em 1990, que procura atender crianças e adolescentes de rua e/ou em condição
de risco social e pessoal, com o objetivo de fornecer um ambiente familiar, condições de segurança e bem estar, visando a reintegração dos jovens à sociedade.
“Eu queria fazer algo que importasse para alguém, de alguma forma. Tenho 21 anos e estou
me formando, mas não tinha feito nada relevante ainda. Então eu percebi que tinha condições
de ajudar quem precisa”, comenta o Universitário, que ajuda com brincadeiras, conversas, aulas de matemática e doações de brinquedos, roupas, livros e comida.
O projeto, nomeado de “Pão e Vida”, possui atividades realizadas em momentos de recreação
nos horários em que os jovens não estão na escola, oferecendo reforço escolar, esportes, música, pintura, artesanato, atendimento médico, psicológico e odontológico, cursos de capacitação profissional, e alimentação balanceada.
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Já para as famílias, são oferecidas palestras preventivas, cursos, encaminhamento de vagas
de trabalho e atendimento de saúde. Além disso, a ASSEMER possui também o projeto Inclusão Digital, oferecendo curso básico de informática para a inserção no mercado de trabalho.
“Moramos em um país extremamente pobre... Às vezes nossos guarda-roupas estão repletos
de vestimentas que não usamos, ou adquirimos conhecimentos que poderiam ser compartilhados, então por que não ajudar o próximo? Os necessitados pedem ajuda. Coisas simples,
básicas”, explica Igor, que ainda complementa:
Um dos objetivos da ONG é criar um ambiente acolhedor que prepare os jovens para o exercício da cidadania e vida profissional, tirando das ruas aqueles que estão à margem da sociedade, em risco de envolvimento com a criminalidade.
O projeto “Pão e Vida” está localizado no município de Vila Velha, no bairro Divino Espírito
Santo, na igreja Presbiteriana do Brasil, na Rua Jaime Duarte, nº 110, e aceita doações de alimentos, roupas e brinquedos, e até mesmo de tempo, com brincadeiras, conversas e aulas de reforço.
Para saber mais sobre a Assemer, acesse a página no facebook: https://www.facebook.com/
Assemer-807878259239622/.
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SAUER SKATE ROCK
Egressa de Publicidade e Propaganda cria marca de incentivo ao esporte

Enfrentar desafios e atravessar obstáculos. Esse é o desejo da UVV-ES para seus alunos. Foi
o que aconteceu com a egressa do curso de Publicidade e Propaganda, Nayara Caiado, que
possuía o sonho de criar a própria marca.
Depois de seis anos de formação, a ideia tomou contorno e a publicitária pôde fazer parte
de todo o processo criativo do empreendimento que ganhou o nome de Sauer Skate Rock,
uma pista de skate indoor dedicado para skatistas no município de Guarapari, que estreou
no dia 11 de setembro.
A construção da ideia ocorreu em conjunto com o sócio e namorado Sauer, skatista há 17
anos, quando perceberam a carência de espaços públicos de incentivo ao esporte na cidade:
“A pista de skate indoor é a primeira do Estado após muitos anos. É uma pista de skate em
ambiente fechado, coberto. A vantagem é que os skatistas não ficam expostos ao tempo,
então o rolé é garantido”, comenta Nayara, que ainda explica que além das pistas de skate,
o ambiente possui mesas de sinuca e um bar para a descontração dos skatistas e simpatizantes do esporte.
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Horários de funcionamento: Terça à quinta-feira: das 14h às 20h. Sexta-feira: das 14h às 22h.
Sábado e domingo: de 9h às 22h. A hora de diversão fica por R$7,00, a diária R$ 20,00. Já a mensalidade gira em torno de R$150,00, e também há pacotes com 10 diárias, ficando por R$100,00.
A ideia que demorou dois meses para se concretizar, não para por ai! Os planos futuros visam abrir outras unidades pelo Estado, e no início do ano de 2017 os sócios pretendem iniciar
uma escolinha de skate para crianças.
A egressa afirma ainda que seus conhecimentos foram fundamentais para a concretização
do sonho: “A minha formação profissional foi essencial para o ‘start’ desse projeto. Realizei
todo o plano de negócio, a criação da marca, a identidade visual e participei da criação do empreendimento como um todo. Desde o meu período de estágio no NACOM (Núcleo Avançado
de Comunicação da UVV-ES), eu sonho em criar a minha própria marca. Encontrar um sócio
que também tenha um sonho latente, juntar as nossas ideias e ver tudo acontecendo, é muito
gratificante”.
O do galpão fica na rua Olívio Antônio Novaes, Praia do Morro, Guarapari.
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