UVV POST | Nº123 | 12/12 a 23/12 de 2016

Publicação quinzenal interna Universidade Vila Velha - ES
Produto da Comunicação Institucional

UVV POST | Nº123 | 12/12 a 23/12 de 2016

TRUFAS DE ESPERANÇA
NAM e NUPRAJUR oferecem suporte jurídico, psicológico e
profissionalizante para mulheres em situação de violência doméstica

O que você faria se sofresse violência doméstica por 11 anos?! O que você faria se sua filha
de 11 anos tomasse a iniciativa de fazer doces para vender nos ônibus, na esperança de lhe
proporcionar uma vida melhor?! O que você faria com o medo, a angústia e o despreparo
emocional para lidar com uma situação tão triste?! Pode parecer ficção, mas este roteiro
existe na vida de milhares de mulheres no mundo todo. E hoje, você vai conhecer a história
de uma delas, a Conceição!
Nossa guerreira mora no Espírito Santo e ganha a vida como diarista na casa de algumas
famílias da Grande Vitória. Ela sofreu violência verbal e física do ex marido durante 11 anos
e por muito tempo achou que aquela era uma situação normal e aceitável. A filha, que tem
11 anos, acompanhou de perto os momentos de dor e crise dentro de casa. Isso interferiu
na sua vida escolar e preocupou os professores que perceberam algo errado com a menina.
Na sala de aula, Karina não conseguia prestar atenção na matéria e sentia muito sono.
Ela perdeu o sorriso, a esperança e a vontade de evoluir. Tudo isso a transformou em uma
menina desconfiada e cheia de inseguranças. Além da depressão, os horrores que presenciava em casa trouxeram consequências ainda mais graves. Seus cabelos caíram como reflexo de um emocional abalado e ferido.
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Quando Conceição percebeu o absurdo que estava vivendo, decidiu procurar ajuda. E foi
a partir deste momento, que seu destino caminhou para uma estrada de paz. Ela veio para
nossa Universidade procurar o atendimento jurídico do NUPRAJUR, mas quando chegou
aqui, encontrou muito mais. O NAM (núcleo de apoio a mulher) que funciona desde agosto
aqui na UVV, ofereceu um suporte que nem ela imaginava que precisava.
Além do auxílio com as questões jurídicas e burocráticas, o NAM oferece apoio através
de cursos profissionalizantes nas áreas de estética, enfermagem e gastronomia para que as
mulheres consigam criar independência financeira dos agressores.
Conceição escolheu o GastroLar, que é um projeto de extensão do curso de Gastronomia
aqui da UVV. Ele oferece as noções básicas da culinária e empodera as mulheres para construírem suas próprias vidas. Através dele, ela e a filha começaram a fazer trufas recheadas
e sonham em montar uma cozinha industrial.
O NAM e o NUPRAJUR continuarão assistindo e oferecendo suporte psicológico, jurídico e profissionalizante para ela e para todas as mulheres que precisarem dos serviços.
Nossa Universidade sempre estará de portas abertas para construir histórias de esperança,
luta e amor.
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DA UVV PARA O MUNDO
Aluno de Engenharia Civil vai para Bogotá, atuar em um projeto social

Você já deve ter visto há alguns dias a história do meu aluno de Engenharia Civil, Igor Barcelos
que dedica as manhãs para ajudar um projeto social que cuida de crianças carentes. Que ele é
sensacional, nós já sabíamos. Mas agora ele resolveu ir além.
Em fevereiro de 2017, o Igor vai embarcar em mais uma aventura em prol da humanidade.
Ele vai para Colômbia, mais precisamente na cidade de Bogotá, para se voluntariar em um
projeto que ensina inglês para crianças de baixa renda da região. Ele está empolgado com a
oportunidade e disse que será a tentativa de transformar o mundo de alguma maneira.
“Eu escolhi uma profissão que é naturalmente fria. As pessoas têm como objetivo principal
alcançar o sucesso financeiro e o reconhecimento pela meritocracia. Mas nós devemos nos
atentar para o lado mais humano da sociedade! O que eu posso fazer para tornar o mundo de
alguém melhor?!”
Nosso aluno, que acabou de defender o TCC e se prepara para entrar no mercado de trabalho, pretende ficar alguns meses na Colômbia e depois buscar outros lugares para se voluntariar. “O meu desejo é trabalhar para transformar as pessoas através de pequenas atitudes. Eu
sempre digo que se cada um fizesse um pouco mais, nossa sociedade não viveria em guerra. ”
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“A universidade me ensinou muitas coisas bacanas. Foi aqui que eu aprendi a falar em público e a interagir com as pessoas. O que eu busco hoje, é aproveitar estes ensinamentos não só
para a parte técnica da minha profissão, mas também para o que pode ser bom para os outros.
Me preocupo com o rumo que a sociedade está tomando. O ser humano está cada vez mais
egoísta. Precisamos prestar atenção no que está acontecendo com o mundo. Muitas pessoas
precisam de ajuda e nós podemos ser a chave para esta busca por paz e compaixão!”
O Igor tem uma história capaz de inspirar qualquer jovem que ainda não encontrou seu lugar no mundo. Ele mostra que maturidade e evolução não tem qualquer relação com idade. Aos
21 anos ele é o exemplo de perseverança, compaixão e empatia. Ele enxerga em si, a capacidade
de transformar o mundo, mesmo que com pequenos gestos.
Neste fim de ano, nós esperamos que histórias como a do Igor possam tocar o seu coração
para um bem maior. A Universidade Vila Velha tem orgulho de ter entre os alunos, alguém com
tamanha capacidade de perceber o mundo ao seu redor. Nossas portas sempre estarão abertas
para pessoas como ele, que em meio as tantas dificuldades e empecilhos, ainda encontra tempo para fazer um outro alguém feliz!
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É TEMPO DE CELEBRAR A
CHEGADA DE UM NOVO CICLO
Um feliz natal e um ano novo cheio de paz

O ano de 2016 está chegando ao fim. Com isso tendemos a fazer o balanço de tudo que vivenciamos ao longo do período. Colocamos na balança tudo que foi bom e ruim, tiramos aprendizados e lembranças que ficarão marcadas pelo resto de nossas vidas.
O clima natalino já tomou conta de todo o campus, e alguns funcionários espalharam seus
votos para alunos e colegas. A equipe do Call Center, por exemplo, deseja que 2017 seja um
ano de renovação. “Todo natal é hora de renascer, florescer e de viver de novo. Aproveite este
ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos”, disseram.
O Reitor, Heráclito Amâncio Pereira Júnior, é só gratidão pelo ano que passou. “Agradeço
a dedicação e o empenho de todos que contribuíram para que a UVV, em 2016, se tornasse
uma organização ainda melhor. E desejo a toda a comunidade acadêmica da UVV um Natal
com muita paz e felicidade além de um ano de 2017 com muitas oportunidades e inspiração
para inovar”.
A família UVV deseja a todos os alunos, professores e funcionários um Feliz Natal e um
ano novo cheio de boas vibrações. Que em 2017 o espírito de humanidade e bondade esteja
presente em todos nós. Vamos celebrar!
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CHEERGORILAS
A equipe de líderes de torcida do curso de Medicina da UVV ficou
em segundo lugar dentre 24 instituições

Você já conhece o Gorilas, a Atlética de Medicina da UVV-ES, certo? Agora você vai conhecer os líderes de torcida do Gorilas, composto por vinte e cinco alunos, dos 1º ao 7º períodos
do curso.
Esse ano ocorreu uma competição de líderes de torcida em Vassouras, no Rio de Janeiro,
no evento “INTERMED 2016”, que englobou 24 IES de Medicina do RJ e ES, onde a equipe
CheerGorilas ficou em segundo lugar, perdendo apenas para a UERJ.
Porém, a UVV estava com uma propriedade singular. Diferente de todas as outras 23 instituições participantes, o coreógrafo da equipe é um aluno, Estêvão Aguiar, do 4º período de
Medicina, que já foi coreógrafo de carnavais em Vitória e professor de ballet clássico: “No
início foi um pouco difícil, tive que estudar e buscar meios para me adaptar com as coreografias de cheerleader. O youtube foi o meu principal aliado”, explica.
Para o universitário, ser aluno e criador das coreografias exige organização. Os treinos
ocorrem uma vez por semana, e nos meses de competição, são dobrados. Nas duas semanas
anteriores à competição, os treinos ocorrem com força total, todos os dias. Segundo o mesmo, o apoio moral dos docentes nunca falta.
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