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DOUTORADO EM ECOLOGIA DE
ECOSSISTEMAS ABRE INSCRIÇÕES
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas da UVV-ES
está com inscrições abertas para o curso de Doutorado. São três vagas e os
candidatos podem se inscrever até o dia 1º de julho deste ano. Entre os dias
08 e 10 do mesmo mês, acontece a seleção. Os novos doutorandos
começam os estudos no dia 05 de agosto.
O edital da seleção pode ser conferido no site: http://migre.me/emCPS.

HISTÓRICO
Pouco tempo de existência, mas muita história para contar . É assim que
professores do Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas
da UVV-ES de nem o histórico do Mestrado e do Doutorado do Programa.

RECONHECIMENTO
O coordenador do Programa, professor Dr. Charles Gladstone Duca Soares,
avalia que uma das maiores conquistas foi a aprovação do Doutorado, em
2011, apenas quatro anos após a abertura do Mestrado.
UVV.BR
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DOUTORADO EM ECOLOGIA DE
ECOSSISTEMAS ABRE INSCRIÇÕES
O professor Dr. Alessandro Coutinho Ramos, que já foi coordenador dos
cursos, salienta a excelente visibilidade que o Mestrado e o Doutorado têm
no Espírito Santo e no exterior. Isso pode ser comprovado pela satisfação
dos egressos com o Programa, a alta demanda nos processos seletivos,
pelos alunos cursando doutorado sanduíche no exterior e o sucesso dos
docentes em aprovar recursos de órgãos de fomento às pesquisas
estaduais e nacionais .

COOPERAÇÃO CIENTÍFICA
O intercâmbio institucional é um dos pontos fortes do Programa, e para isto,
os seus docentes mantêm colaborações com diferentes pesquisadores de
instituições nacionais e internacionais, como: UFV, UENF, Inpa, UnB, UFMG,
UEL, Ufes, Instituto Gulbenkian de Ciência (Portugal), University of Arizona
(EUA), The University of Queensland (Austrália), Universidade de Coimbra
(Portugal) e Instituto Federal Suíço de Ciências Aquáticas e Tecnologia
(Eawag, Suíça).
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DICAS DE
PRESERVAÇÃO
DO
MEIO AMBIENTE
VIVA EM PAZ COM O MEIO AMBIENTE
Cuidar e preservar o meio ambiente são mais do que ideias, são ações e que
não exigem muito das pessoas para que sejam feitas. Destacamos algumas
dicas para essa preservação e que não vão causar tanto impacto no seu dia
a dia!
1- Carregue sua própria caneca para o trabalho, ou mesmo, uma garra nha
de água. Assim, você evita o desperdício de copinhos de plástico
descartáveis.
2- Pense duas vezes antes de imprimir alguma coisa. Assim, você
economiza tinta, energia e papel.
3- Cheque se o seu bairro possui coleta seletiva, separe o lixo na sua casa e
só coloque na rua no dia da coleta.
4- Use menos o seu carro. Se durante a semana é difícil deixá-lo de lado,
tente caminhar pelo menos nos nais de semana, fazendo passeios
próximos de casa.
5- Troque as lâmpadas incandescentes pelas uorescentes. Elas duram
mais tempo e economizam até um terço da energia.
6- Apague a luz quando sair de um cômodo. Da mesma forma, desligue os
aparelhos da tomada, porque, mesmo em stand-by, eles consomem
energia;
7- Use a vassoura para limpar a calçada ao invés da mangueira. O volume de
água gasto com isso é alto: 280 litros a cada 15 minutos.
8- Ao fazer compras não aceite as sacolinhas de plástico. Leve sua própria
sacola de casa.
9- O óleo das frituras, se despejado na pia, polui os mananciais de água.
Evite isso doando o seu óleo para instituições que o utilizam para fazer
biodiesel e sabão.
10- Antes de comprar, avalie os custos daquele produto para o meio
ambiente. Só compre se realmente for importante e necessário.
UVV.BR

Fonte: Revista Crescer

INFORME UVV-ES | Nº12 | 06-12/05 de 2013

POLICLÍNICA:
MAIS DE UMA DÉCADA DE ÓTIMOS SERVIÇOS
Há mais de dez anos atendendo alunos, funcionários e a comunidade em
geral, a Policlínica de Referência da UVV-ES funciona como suporte para os
estudantes alinharem teoria à prática, além de prestar serviços na área de
saúde e estética a baixo custo para quem busca um excelente atendimento.
Começamos atendendo, inicialmente, com serviços de Fisioterapia e
Fonoaudiologia e, aos poucos, fomos crescendo e abrimos as clínicas de
Nutrição, Psicologia, Estética, Medicina e Odontologia , explica a
coordenadora Elizabeth Galveas.
ATENDIMENTO
Para marcar uma consulta, basta ligar para os telefones 3421-2190 ou 34212191, ou comparecer pessoalmente na Policlínica, que ca na Rua Mercúrio,
s/n, Boa Vista, Vila Velha.
Os atendimentos são realizados por alunos durante as disciplinas práticas e
são supervisionados por professores. A exceção, são os pacientes do
Programa de Saúde Auditiva (SUS), que são atendidos por pro ssionais
contratados da Policlínica, acompanhados por alunos de diversos cursos da
UVV-ES.

Clínica de Psicologia
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POLICLÍNICA:
MAIS DE UMA DÉCADA DE ÓTIMOS SERVIÇOS
CLÍNICAS
Medicina: Ginecologista e Obstetra,
Oftalmologista, Ortopedista, Psiquiatra e
Clínico Geral.
Valor: entre R$ 15,00 e R$ 25,00
Exames: ultrassonogra a ginecológica e
obstétrica (R$ 40,00) e teste do olhinho (R$
25,00).

Clínica de Medicina

Odontologia: são realizados vários procedimentos, como: restaurações
simples, canal, limpeza, prótese (dentadura, roach, coroas), cirurgias
(extração).
Valor: varia de acordo com o procedimento
Nutrição: as áreas atendidas são: obesidade, hipertensão, diabetes,
problemas renais, gastrointestinais, distúrbios de crescimento e
desenvolvimento em crianças e jovens e orientação nutricional para atletas.
Valor: R$ 15,00 com direito a um retorno
Psicologia: são oferecidos os serviços de: psicoterapia individual infantil e
adulto, psicoterapia em grupo adulto, avaliação neuropediátrica e orientação
pro ssional, entre outros.
Valor: R$ 15,00 cada sessão ou pacote com quatro sessões R$ 40,00

Clínica de Fonoaudiologia
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POLICLÍNICA:
MAIS DE UMA DÉCADA DE ÓTIMOS SERVIÇOS
Fonoaudiologia: são atendidas as áreas de motricidade, linguagem e voz, teste
da orelhinha, próteses auditivas, terapia para distúrbios da comunicação como
problemas na voz, gagueira, de ciência mental e trocas na fala.
Valor: R$ 15,00 cada sessão ou pacote com quatro sessões R$ 40,00
A Clínica de Fonoaudiologia é conveniada ao SUS para a realização de
atendimento gratuito especí co a pacientes com problemas auditivos, que
possuam indicação para uso de aparelho auditivo.
Fisioterapia: cardiorrespiratório, neurologia, pediatria, urologia, ginecologia,
traumatologia, reumatologia, ortopedia, hidroterapia e Fisioterapia da Saúde
da Mulher, são as áreas atendidas.
Valor: R$ 5,00 cada sessão, ou R$12 antecipado para quatro sessões
Estética:
Sessão corporal (celulite, gordura localizada, redução de medidas): R$ 20,00 a
sessão ou oito sessões por R$ 140,00
Sessão facial: R$ 25,00 a sessão ou cinco sessões por R$ 100,00
Massagens alternativas (pedras quentes, bambu, massagem ayurvédica
completa, banho de ofurô com massagem de bambu, banho de ofurô com
drenagem linfática, banho de ofurô com ayurvédica): R$ 20,00 a sessão

Clínica de Fisioterapia
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