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SEJAM TODOS BEM-VINDOS
Feliz 2017

O

período de férias foi bom?! Temos certeza que sim! 2017 chegou com tudo e
nós já estávamos morrendo de saudade de
vocês.
Aos veteranos, é um prazer encontrar vocês aqui. Esperamos que este período seja
de grande aprendizado e fortalecimento dos
sonhos e metas.
Aos nossos queridos calouros, desejamos
que este seja um semestre de descobertas e
encantamentos. Aproveitem cada espaço e
cada oportunidade que o ambiente universitário pode proporcionar. Faça amigos, estude, se dedique e dê o seu melhor. Para nós,
é um orgulho dividir momentos com cada
um de vocês.
Aos nossos grandes mestres, esperamos
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que este seja um período ímpar na vida de
cada um. Que as sementes plantadas nos
corações dos alunos, gerem frutos de esperança, sonhos e realizações. Sem vocês, nós
nada seríamos.
Aos colaboradores técnicos administrativos, esperamos que este seja um ano de
muitas conquistas e sucessos em nossas vidas. A UVV se orgulha muito de contar com
o trabalho e dedicação de pessoas tão especiais e qualificadas.
Começamos mais um ciclo de renovação.
Estabelecemos metas, traçamos estratégias
e cultivamos o que há de melhor no mundo para oferecer a vocês. Tivemos um 2016
incrível e vamos ter um ano novo ainda melhor. Feliz 2017 #FamíliaUVV.
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PRÊMIO INOVA 2016
Conheça os vencedores

N

o fim de dezembro, nós conhecemos os
ganhadores do prêmio Inova 2016. O
Inova Professores é uma iniciativa da Pró-Reitoria Acadêmica, em parceria com a Divisão de Gestão de Pessoas, que tem o objetivo
de identificar e estimular o desenvolvimento
de práticas diferenciadas, empreendedoras
e inovadoras aplicadas ao ensino nos cursos
superiores da UVV-ES.
Já o Inova Técnicos Administrativos é uma
iniciativa da Reitoria, em parceria com a Divisão de gestão de Pessoa e tem como objetivo destacar as iniciativas que modernizem e
propiciem melhorias significativas no processo administrativo da UVV-ES e, consequentemente, transformem os processos nos fluxos
de trabalho e da qualidade do atendimento
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aos alunos e dos seus colegas de trabalho.
Em 2016, os ganhadores foram presenteados com viagens para congressos e equipamentos eletrônicos que auxiliam no desenvolvimento do trabalho.
Nós, da UVV, estamos muito honrados
com a participação significativa de nosso
corpo docente e administrativo. Nesta edição, somados nas duas categorias, tivemos 64
projetos inscritos. Esperamos que este ano,
a participação seja ainda maior! Confira os a
lista de ganhadores.
INOVA PROFESSORES –
CATEGORIA COLETIVA
1º lugar: “Projeto de integração ensino e
aprendizagem educacional: Estudo de caso
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da Engenharia”, dos autores, Marcela Gonçalves e Paulo Sergio de Bortoli.
2º lugar: “Percepção dos impactos na qualidade de vida de pacientes com perda precoce de dentes decíduos na Clínica Infantil
da Universidade Vila Velha. Uma nova visão para a Odontologia.”, dos autores, Licia
Aguilar Freitas e Daniela Feu Rosa Kroeff de
Souza Laignier.
3º lugar: “Atingidos – A publicidade a serviço
de causas ambientais”, dos autores, Leandro
Queiroz e Maria Aparecida Torrecillas Abreu.
INOVA PROFESSORES –
CATEGORIA INDIVIDUAL
1º lugar: “O ambiente de estágio em revista”, da
autora, Andreia Fernandes Muniz.
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2º lugar: “C.S.I: construindo o saber interativo”, da autora, Denise Coutinho Endringer.
3º lugar: “Planejamento compartilhado – Inserindo os alunos na elaboração do plano de aula”,
da autora, Maria Aparecida Torrecillas Abreu.
INOVA TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS
1º lugar: “Consulta Digital de Sala de Aula”,
dos autores, Lucas Sperandio Coradin, Ray Jonatas Braz dos Santos e Ingrid Soares Barbosa.
2º lugar: “Certificados Digitais”, dos autores,
Lucas Sperandio Coradini, Josue de Lacerda
Silva e Jefferson Bessa.
3º lugar: “A qualidade dos processos gerando
economia”, dos autores, Roseane Santos Marinho e Neida Maria Araújo de Castro Costa.
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2017 COM ALÍVIO NO BOLSO
Descontos para quem paga a mensalidade no primeiro dia do mês

P

ara começar o ano com pé direito, a
Universidade Vila Velha inovou. Com
objetivo de beneficiar os universitários, em
2017, os alunos que efetuarem o pagamento
da mensalidade até o primeiro dia do mês,
terão 10% de desconto em cima do valor do
boleto. A novidade veio para aliviar o bolso
dos estudantes e trazer mais tranquilidade
neste momento de crise!
O desconto é automaticamente aplicado
no boleto, caso seja pago em lotéricas ou
caixas eletrônicos. Se o pagamento for feito via internet, é preciso digitar o valor do
desconto em reais para que o sistema contabilize corretamente.
O abatimento, válido a partir da primeira
mensalidade de 2017, pode ser aplicado nas
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mensalidades de todos os cursos, exceto os
de Medicina e Odontologia. E vale lembrar
que o desconto não é cumulativo com outros
descontos ou bolsas.
Para mais informações, contate o Núcleo
de Atendimento da UVV, através do número (27) 3421-2001, ou a coordenação de cada
curso. Para nós, é um privilégio poder conceder benefícios e promover mais facilidade
e comodidade aos nossos alunos.
Temos certeza que 2017 será um ano de
muitas realizações e conquistas para todos
vocês.
Aproveite os descontos, fique atento
aos prazos de pagamento, dedique-se ao
máximo em seus estudos e tenha um ótimo ano letivo!
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ESTÁGIOS E MONITORIAS
32 vagas de estágio e 85 de monitoria

M

al começaram as aulas e as novidades
não param de chegar! Informamos a
todos os interessados que estarão abertas as
inscrições para Estágio Curricular (não obrigatório), no período de 06 a 17 de fevereiro,
nos locais de oferta das vagas.
O estágio curricular (não obrigatório) tem
o objetivo de complementar o ensino e a
aprendizagem acadêmica do estudante em
ambiente profissional que lhe proporcione o
desenvolvimento para a vida cidadã e para
o trabalho.
Todos os alunos que passam por esta experiência, garantem que ela é de extrema importância para a inserção no mercado de trabalho.
Aqui você tem a possibilidade colocar em prática, tudo o que foi ensinado em sala de aula.
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O estágio é realizado nas dependências
da Universidade Vila Velha, em setores administrativos. Os alunos interessados poderão obter mais informações e efetuar a
retirada do material de inscrição no próprio
local do estágio.
Para este semestre, estão disponíveis 32
vagas de estágio e 85 de monitoria, distribuídas em vários setores da Universidade. Para
saber os detalhes e procurar as oportunidades que te interessam, leia o edital publicado
no site www.uvv.br ou ligue para o 3421-2001.
Não perca a chance de se aperfeiçoar ainda mais. Estamos aqui para proporcionar as
melhores experiências para sua vida acadêmica e profissional. Leia o edital e não perca
tempo. Inscreva-se!
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CARTEIRINHA
PROVISÓRIA
Os calouros deste ano estão com
uma novidade. No ato da matrícula,
cada aluno recebe uma carteirinha de estudante
provisória. Ela dá acesso livre ao campus
e serve para identificação dos alunos
até que a definitiva seja entregue!
Essa medida foi tomada para facilitar o acesso
de nossos alunosàs dependências do campus
nos primeiros dias letivos, quando eles ainda
não possuem a identificação definitiva.

UVVPOST | Nº124 | 01/02 A 14/02

www.uvv.br

/UVV.OFICIAL

@uvvoficial

27 3421.2001

EXPEDIENTE
UVV POST - JORNAL MURAL
Publicação quinzenal | Ano 4
Produto da Comunicação Institucional
UVV-ES / SEDES-UVV-ES
Presidente: José Luiz Dantas
Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior
Vice-Reitora: Luciana Dantas
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Gestora da Divisão de Comunicação Integrada: Liliane Ramos
Assessor de Comunicação: Leonardo Vieira
Analista de Comunicação: Isis Drumond
Analista de Comunicação: Bianka Silva
Analista de Comunicação: Taynã Feitosa
Assistente de Comunicação: Glauber Pinheiro
Assistente de Comunicação: Hid Saib
Estagiária de Mídias Sociais: Marina Silva
Estagiária de Fotografia: Thiara Macedo
PROJETO GRÁFICO
Glauber Pinheiro e Leonardo Vieira
COLABORAÇÃO
Correção Ortográfica: Professor Roberto Ferreira

Sugestão de pautas: pauta.institucional@uvv.br

