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PRÓXIMA PARADA: BRASÍLIA!
Aluna de Direito participa de visita técnica ao STJ

A

Universidade Vila Velha recebeu uma
notícia empolgante nesse mês! Nossa
aluna e presidente do Centro Acadêmico de
Direito da UVV, Mirella Guimarães Figueiredo, foi selecionada para participar do programa de Estágio de Visitação Técnica ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre os
dias 13 e 17 de fevereiro.
O projeto 13ª Visitação Técnica -STJ é um
estágio de cinco dias, em que os alunos selecionados aprendem toda a estrutura do Superior Tribunal de Justiça. O programa promove o contato do aluno com todas as fases
do procedimento judicial, desde sua chegada ao STJ até a passagem pelo setor de triagem dos pressupostos recursais.
O processo de seleção foi realizado pelo
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próprio STJ. O interessado deveria se inscrever, além de atender ao requisito de ser aluna dos últimos períodos do curso superior
de Direito. Foram 40 selecionados do Brasil
inteiro, e a nossa aluna, Mirella, foi a única
escolhida do Espírito Santo.
“Um bom operador do direito deve conhecer a estrutura jurídica da qual faz parte.
Essa experiência nos faz crescer profissionalmente.”
Estamos orgulhosos por essa conquista e
esperamos que este expemplo inspire outros
alunos a trilharem este caminho de sucesso, dedicação e bons frutos provenientes do
saber! Parabéns, Mirella! Você motiva ainda
mais a nossa missão de promover um ambiente transformador!
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ADOTE UMA CASA
Projeto de extensão do NEP entrega primeira moradia

S

e você tem algum amigo aluno de Arquitetura e Urbanismo no Facebook, já deve
ter recebido uma notificação para curtir a página do projeto Adote uma Casa. E você curtiu, né?! Mas será que deu atenção necessária
ao projeto? E se você achasse tão legal e quisesse colaborar também? Pra despertar o seu
interesse, vamos contar um pouquinho mais
sobre esse projeto que, acredite, muda vidas!
A primeira casa do projeto foi concluída!
Com muito carinho, dedicação e trabalho, que
duraram dois longos meses, a casa da dona
Lourdes está pronta! Com mudanças e ajustes,
o projeto prévio de reforma básica se tornou
um projeto complexo e cheio de desafios! Estrutura básica da casa, esgoto, fiação elétrica,
iluminação, móveis e eletrodomésticos. Tudo
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novo! A reforma fez jus ao nome de “novo lar”.
O Adote uma Casa é um projeto de extensão do Núcleo de Estudos e Práticas, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design de
Produto e Engenharia Civil, o NEP. O projeto
oferece assistência técnica gratuita às famílias residentes em áreas de interesse social,
organizadas em associações de moradores. Os
três pilares do projeto são: conforto ambiental,
salubridade e acessibilidade. Assim, contribui
para a melhoria das condições habitacionais
de famílias moradoras da Grande Vitória.
Todo processo de reforma é custeado
através de parcerias públicas-privadas e
ajuda voluntária. Os parceiros fazem a gestão financeira do projeto e a equipe de alunos e coordenadores do NEP é responsável
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apenas pela parte técnica.
Para participar é preciso ter uma residência
própria e renda familiar de até 3 salários mínimos. A escolha da casa contemplada é feita
através de uma reunião com a associação de
moradores, que indica as casas mais precárias
da região. Então, os parceiros do projeto analisam as casas e escolhem a que será reformada.
Os alunos participam do projeto desde o
início: da fase de pesquisa à execução e obra.
São estagiários, monitores e voluntários, que
ganham experiência prática, vivência cidadã
e solidária. As famílias beneficiadas contam
com uma nova realidade: ganham uma considerável melhora na qualidade de vida, conforto e autoestima.
Atualmente o projeto está sendo realizado
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no bairro São Pedro, em Vitória. Mas já foram
feitos outros oito levantamentos de casas no
bairro Dom João Batista, em Vila Velha.
O projeto tem como equipe os professores coordenadores Luciana de Jesus, Geraldo
Benício, Andreia Muniz, Alexandre Nicolau
e Augusto Cezar Braga. Além dos alunos colaboradores Amanda Calmon, Ana Carolina Tardin, Eriston Montebeller, Lorena De
Nardi, Lucilene Buss, Luiz Henrique Paiva,
Sthéphi Wagmacker, Marina Wendhausen,
Núbia Sant’Anna e Rodrigo Novaes.
Para ser um doador, é simples: basta acessar o site do projeto (http://adoteumacasa.
wixsite.com/oprojeto/seja-um-doador) e escolher sua categoria: pessoa física ou jurídica.
E então... que tal adotar uma casa?
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NUARES NO SITE DA ONU
Núcleo de Refugiados do ES agora tem nome no site oficial da ONU

O

Núcleo de Apoio a Refugiados no Espírito Santo (NUARES), atua em questões
internacionais, na causa humanitária dos refugiados que chegam no Espírito Santo. Através da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, o projeto foi reconhecido pelo Alto comissariado
da ONU para refugiados, especialmente, pelo
trabalho direto com os refugiados.
O projeto atua na linha de ensino, pesquisa
e extensão, presente nos cursos de Direito,
Psicologia, Relações Internacionais, e nos
Mestrados de Sociologia Política e de Segurança Pública, além de egressos e comunidade externa.
A partir da chegada dos refugiados, a assistência social, feita pela prefeitura ou ONG´s,
providencia estadia e alimentação. ProfesUVVPOST | Nº125 | 20/02 A 06/03
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sores e alunos fazem a assistência jurídica,
encaminhando à Polícia Federal para a solicitação de refúgio e documentos provisórios,
como carteira de trabalho, para reconhecimento do refugiado pelo Comitê Nacional
para Refugiados (CONARE).
O NUARES também oferece aulas de português e atendimento psicológico. O reconhecimento do diploma também é necessário. Muitos refugiados são altamente
qualificados, mas não podem exercer a
profissão no Brasil sem o reconhecimento
do governo. Sem o domínio da língua, a situação é mais complexa.
São grandes desafios, mas com a ajuda de professores e alunos, é possível minimizar as barreiras e integrar os refugiados na sociedade.
/UVV.OFICIAL

@uvvoficial

27 3421.2001

A GATA DA VEZ!
Nossa mascote precisa de amor, carinho e cuidados. Fique atento às dicas

N

as últimas semanas, uma gatinha muito carinhosa, meiga e charmosa vem
ganhando espaço no Campus Boa Vista e
fazendo sucesso entre os alunos. É a Minerva, que tem até Facebook e chama a atenção
pelo número de seguidores na rede social e
também na própria UVV.
Gatos são animais misteriosos, voluntariosos e só fazem o que querem. A fofura dos
bichanos faz com que muitas pessoas procurem se aproximar, tentem tocá-los e acariciá-los. Para alguns deles isso é prazeroso,
e tanto permitem quanto retribuem. Essa é a
atitude mais observada na Minerva, porém
mesmo ela, tão doce e carinhosa, pode atacar se sentir-se ameaçada.
Gatos também podem mostrar-se agressiUVVPOST | Nº125 | 20/02 A 06/03
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vos, não aceitando quaisquer tipos de contato físico. Sendo respeitados em seu espaço,
dificilmente atacarão, mas se sentirem-se
ameaçados, rosnam, bufam e até mesmo
tentam arranhar e morder.
O fato é que os felinos domésticos se associaram ao homem há milhares de anos, mas
conservam fortes características de felinos
selvagens, como tigres e leões, e os dois tipos de comportamento aqui mencionados
são exemplos disso.
A caça tem outra função, além de alimentar: é um momento lúdico e divertido para
o bichano. Por isso, mesmo bem alimentados, gatos podem gostar de caçar animais
como lagartixas, baratas, passarinhos e camundongos. Aos donos de gatos caçado/UVV.OFICIAL
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res que frequentemente se deparam com
pequenas presas mortas em suas portas,
não entendam mal: são “presentes”, oferecidas como um “mimo” para quem merece
seu amor. Infelizmente animais que caçam
estão mais vulneráveis a algumas doenças,
então é importante levá-lo ao veterinário
com certa frequência.
É sempre importante se aproximar com
cautela, percebendo as atitudes do animal.
Orelhas para trás e rabo balançando indicam descontentamento, estresse, incômodo.
Bufadas servem para espantar inimigos. Já o
ronronar e o esfregar a face contra objetos e
as mãos das pessoas servem para demonstrar carinho e indicação de propriedade.
Sobre sua alimentação, a professora de
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Medicina Veterinária, Priscila Camargo,
alerta: gatos são carnívoros restritos. Alimentos como salgados, bolos e biscoitos são
fontes de carboidratos simples. Além de poderem causar problemas gastrointestinais e
alergias, preenchem o estômago do animal e
ele acaba ingerindo menos proteína do que
é necessário. O ideal é que comam apenas
ração, que oferece todos os nutrientes essenciais e em quantidades adequadas para a
manutenção de sua saúde.
Viu como é importante ficar atento aos
cuidados? A Minerva é nossa mascote e merece todo carinho do mundo. Mas é preciso
ficar alerta para que nenhum incidente coloque em risco essa relação que vem sendo
regada com tanto amor!
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