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MAIS QUE FOTOS, SENSAÇÕES
Equipe de alunos produzem fotos para o calendário e organizer da UVV

O

ComunicaComFoto é um núcleo de extensão vinculado ao projeto de pesquisa NEUS. Coordenado pela professora Elizabeth Nader, o laboratório surgiu em 2016 e é
aberto para os cursos de Fotografia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. O projeto
busca um aprimoramento dos alunos com
a linguagem fotográfica. A equipe interdisciplinar também é uma forma de interação
entre cursos que podem se complementar
através do trabalho em equipe.
Com a proposta de documentar a ocupação urbana, geográfica e de monumentos
naturais e relacioná-las com a linguagem
fotográfica, a equipe do ComunicaComFoto
foi responsável pelas fotos que embelezam
as nossas organizers e os nossos calendários
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desse ano. Além disso, com o mesmo projeto,
a equipe ganhou o terceiro lugar do Prêmio
Inova 2016.
A professora Elizabeth Nader conta que
a oportunidade surgiu por acaso, mas foi
levada adiante com muita eficiência. “Inicialmente era para ser um calendário interno, do ComunicaComFoto mesmo. Mas,
ao passar pelo processo de inserir a logo
UVV, a instituição se interessou pelas fotos
e quis usá-las no calendário e na organizer
de 2017.”
A publicação fez tanto sucesso que nosso
egresso, Marcos Azeredo, a usou como portfólio e hoje, trabalha como fotógrafo do Governo do Estado do Espírito Santo.
Os alunos envolvidos no projeto de fotos
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para o calendário e para a organizer, Ana
Carolina Leão, André Belchior, Eduarda
Gomes, Gabriela Boldrini, e Matheus Nobre, contam que o projeto encoraja o aluno e
faz ter vontade de continuar. “Dificuldades
e desafios existem, mas são para provar o
quanto vale a pena investir e fazer um bom
trabalho. Todos os altos e baixos, no final,
permitiram um resultado espetacular! E reconhecido da melhor forma possível. Ver
o trabalho publicado foi uma grande conquista, um resultado incrível. É um desafio
fotografar, mas vale a pena. O olhar por trás
da fotografia é sensível, profundo, especial.
Vai além de uma foto de alguém ou de uma
paisagem. O desafio principal é capturar
sentimentos e histórias, não apenas imaUVVPOST | Nº127 | 21/03 A 03/04
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gens”. Isso é o que faz as fotos produzidas
serem tão bonitas. Elas contam histórias,
possuem um brilho especial. Igualdade nas
diferenças, charme em tudo.
Com o empenho dos alunos e de seus coordenadores, o projeto foi desenvolvido com
competência e vai além. O ComunicaComFoto já está no segundo ano de aprovação de
projeto pela UVV e a proposta da vez é registrar as cheias que ocorrem após os períodos
de seca. O projeto Inundações em período de
seca: marcas e memórias vai contar com um
trabalho multimídia, explorando recursos
como áudio, foto e vídeo.
Faz parte do processo praticar, dar valor e
superar expectativas. Invista em você, que
você vai longe!
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AMBIENTE DE INOVAÇÃO
Um lugar para trabalhar suas ideias e transformá-las em realidade

J

á parou para pensar em um lugar de interação, de junção e debate de ideias? E,
melhor ainda, não só entre uma única área
de estudos, mas sim um mix de possibilidades. Que tal juntar ciência da computação
e arquitetura, ou engenharia elétrica e medicina? Parece sem noção? Que nada! Isso é
oportunidade e, agora, pertinho de você.
O NUPRATEC agora tem uma nova sala
de reunião exclusiva para alunos discutirem
ideias e projetos. Traz uma proposta singular: um espaço de interação. Um ponto de
conexão entre todos os cursos que a UVV
oferece. Algo dinâmico. Um ambiente que
integra todos os cursos e ajuda os alunos na
interação e na troca de ideias para a elaboração de projetos.
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Essa iniciativa surgiu de uma tempestade
de ideias numa reunião entre a coordenação
dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação.
Com um pensamento de abordar a força
da área para os alunos e incentivá-los a investirem em novas ideias e projetos, principalmente para o evento InovaTech, os professores Marcelo Camponez, Saulo Ribeiro
e Susiléia Abreu propuseram o Ambiente de
Inovação. É uma oportunidade dos alunos
colocarem em prática o que aprendem em
sala de aula.
“O InovaTech foi o programa piloto, mas
a ideia pode continuar ativa. A motivação é
ser algo grande, abrangente. A sala é para os
alunos, para estimulá-los a investir e crescer
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na área. Um conselho: não ignore sua ideia.”
Para concretizar o sonho de um ambiente
inovador, os idealizadores do projeto contaram com a ajuda dos alunos de Arquitetura
e Urbanismo, para decorar a nova sala de
interação.
A participação dos alunos nessa produção, torna o projeto ainda mais especial: os
envolver na parte de decoração, faz os aluno
se sentirem motivados e especiais, à vontade para deixar a sala com a cara deles. Um
lugar em que eles queiram e gostem de estar.
Com a proposta de algo diferente e divertido, a estrutura da sala propõe algo dinâmico e jovem. A principal área do espaço é
o quadro. As pessoas escrevem suas ideias
e contato em post-its e colam nele. Então, a
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ideia está disponível para quem se interessar e quiser abraçar o projeto também. Isso
promove interação entre os alunos, ponto
chave da proposta.
Para que não ocorra problemas com autorias dos projetos, as ideias e projetos também são patenteados em uma ata, que fica
sob responsabilidade do monitor da sala.
O lugar também conta com um quadro de
agendamentos, que mostra quando serão os
encontros de determinado grupo ou assunto. As reuniões no local devem ser rápidas,
durando em torno de 15 ou 20 minutos. Essa
ação é necessária para um grupo não permanecer muito tempo no local e para garantir
que todos tenham acesso e se sintam à vontade na sala.
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CÃO EM AÇÃO, CUIDADO DOBRADO
Hospital Veterinário da UVV cuida dos cães do GOT

O

canil do Grupo de Operações Táticas
(GOT) do estado vai receber um cuidado muito especial. O nosso Hospital Veterinário será responsável por fazer os atendimentos dos cães policiais.
Esse projeto surgiu a partir da necessidade
de cuidados especiais com os cães policiais.
Percebendo a carência de um atendimento
para manter a saúde dos cães, o Hospital Veterinário fechou uma parceria com a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus).
A professora Bárbara Loureiro conta que alguns policiais estavam procurando alternativas para tratar de seus cães policiais. “Eles nos
procuraram para pedir ajuda. Então eu propus
fazer isso como projeto de extensão pela UVV,
para envolver os alunos no trabalho.”
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O canil, com mais ou menos 10 cães, vai
contar com acompanhamento e consultas
gratuitas, vacinação contra doenças e vermificação, além de atendimento e procedimentos em casos emergenciais. As vacinas
e os remédios necessários serão doados por
empresas que fecharam parceria com o hospital ou com a polícia.
O cão policial, por ter um contato maior
com a mata e locais diversos, às vezes sem
estrutura, estão mais expostos a se machucarem, a pegar carrapatos, pulgas e até mesmo parasitas. Então, um cuidado especial,
para eles, é necessário. O objetivo do projeto
é manter os cães saudáveis, sem esperar ficarem doentes para trata-los.
Além de responsáveis pelo calendário de
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vacinação dos cães policiais, visitas e exames clínicos, medicação contra carrapatos,
pulgas e parasitas, vermifugação e atendimento emergencial, o projeto também
pretende abranger a parte de exames mais
específicos, como o hemograma de laboratório. Uma parceria completa!
Como uma novidade, o projeto desperta um sentimento de orgulho e curiosidade
nos colaboradores. Uma nova realidade agora vai fazer parte do dia a dia dos alunos. Fugindo dos atendimentos comuns, os futuros
veterinários vão contar com novos desafios
para enfrentar.
O aluno que, geralmente, tem um contato
com animais domésticos, agora também será
capacitado para trabalhar com uma nova reUVVPOST | Nº127 | 21/03 A 03/04
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alidade: cães de treinamento e trabalho. É
um atendimento diferente, que vai ampliar
a visão e a experiência do aluno, trazendo
um leque maior de possibilidades para eles
trabalharem.
A causa social também é um ponto forte
do projeto. Os alunos, dando essa contribuição, enxergam seu trabalho como parte
de uma melhoria para a sociedade. Não somente associam seu trabalho puramente ao
tratar da saúde dos animais, e sim à ajuda
social que fazem através disso. Como universitários, desde já, se sentem inspirados e
capazes de promover melhorias para o convívio em sociedade e com os bichanos.
A UVV se orgulha de vocês, que cuidam
de animais que cuidam da gente!
/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 Jornalismo: Fernanda Rangel
Estagiária de Fotografia: Thiara Macedo
Estagiário de Marketing: Vitor Zeamperlini
PROJETO GRÁFICO
Glauber Pinheiro e Leonardo Vieira
COLABORAÇÃO
Correção Ortográfica: Professor Roberto Ferreira

Sugestão de pautas: pauta.institucional@uvv.br

