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MAIO AMARELO NA UVV
Curso de Psicologia fará evento sobre conscientização no trânsito

N

o mês de maio acontece um movimento internacional em prol da segurança
no trânsito. Uma mobilização que atua na
conscientização para salvar vidas nas vias
e rodovias do mundo. A atividade já acontece em 23 países de cinco continentes e, no
Brasil, há 4 anos.
O Detran/ES, através de atividades de
Educação para o Trânsito, busca envolver
todos os segmentos sociais para conscientizar a sociedade a assumir comportamentos
mais seguros no trânsito e mudar o cenário
de violência e acidentes, que mata e sequela
milhões de pessoas em todo o mundo e causa danos irreparáveis.
Neste ano, o Detran/ES fechou uma parceria com o curso de Psicologia da UniverUVVPOST | Nº130 | 03/05 A 15/05
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sidade Vila Velha e, no dia 09 de maio, no
Cineteatro e no Centro de Vivências, será
realizada uma série de atividades, incluindo debates sobre a relação entre comportamento, trânsito e acidentes. Na parte da
manhã, o evento acontecerá das 8h às 12h
e, na parte da noite, de 19 às 22h. O evento contará com palestras e mesas-redondas.
Ainda trará simulação de socorro às vítimas
de acidente de trânsito, que será feita no
Centro de Vivência.
Colocar o assunto em pauta pode contribuir para a mudança de atitudes no trânsito,
auxiliando na redução dos acidentes. É um
incentivo para que a população, empresas,
governos e entidades trabalhem na conscientização e prevenção de acidentes.
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EURO-ELECS 2017
Alunos de Arquitetura e Urbanismo em evento internacional

O

Encontro Latino-Americano e Europeu sobre Edificações e Comunidades
Sustentáveis (Euro-ELECS) é um evento
que tem como principal objetivo promover a discussão sobre questões ligadas à
sustentabilidade no ambiente construído.
Sendo, também, um importante cenário de
encontros e para uma ampla troca de experiências.
O Euro-ELECS 2017 será sediado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), no Rio Grande do Sul, entre os dias 10 e
13 de maio de 2017. Com o tema “a sustentabilidade em tempos de transformação: desafios e oportunidades”, propõe que o conceito de desenvolvimento sustentável não seja
restrito para a construção em si, mas sim sob
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outros pontos de vista, como econômico, político, social e cultural.
Fruto de dedicação em pesquisas e trabalhos de graduação, professores e alunos
do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Vila Velha tiveram seis artigos aprovados para participarem do evento.
Ana Paula Rabello Lyra, Bruna Gonçalves
Merisio, Clovis A. Cunha, Cynthia Marconsini, Iuri Taliuli, Larissa Andara, Letícia
Gobetti, Lídia Drago, Luciana Jesus, Natiele
Dalbó, Ohanna Ferri, Patrícia Palhano e Suzany Rangel foram selecionados para o Euro-ELECS 2017.
Com assuntos diversos, os trabalhos abordam temas como o projeto “Minha Casa, Minha Vida”, avaliação pós-ocupação em um
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conjunto habitacional, fragmentos negligenciados da paisagem urbana, áreas verdes
e espaços livres de uso público e a personalização de fachadas em comunidade.
O evento tem como público alvo profissionais e estudantes das áreas de construção
civil, arquitetura, urbanismo e engenharia
civil. Além de empreendedores e representantes do setor comercial e público.
“A participação no evento (com publicações e apresentação de trabalhos , e também
nas demais atividade propostas) é uma excelente oportunidade para trocar experiências, conhecer pesquisadores, estabelecer
parcerias acadêmicas e divulgar as pesquisas desenvolvidas pelo corpo docente e discente do curso de graduação em Arquitetura
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e Urbanismo e do Mestrado em Arquitetura
e Cidade, da Universidade Vila Velha”, ressalta Larissa Ramos, Professora do curso.
Os trabalhos a serem apresentados serão
avaliados em duas etapas: avaliação do resumo – em termos de aderência do trabalho
em relação aos temas do encontro – e avaliação dos artigos completos – em termos
de conteúdo, originalidade e rigor científico. Os artigos aceitos serão publicados no
Livro de Anais do Encontro.
Ainda no evento, os trabalhos com as
melhores avaliações serão indicados para
publicação nos periódicos “Ambiente Construído”, “ArquiteturaRevista” e “Revista Engenharia Civil”, de Portugal, que fará uma
edição especial Euro-ELECS 2017.
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FAMELAB 2017
Mestranda de Ecologia de Ecossistemas é a única capixaba selecionada
para o concurso

A

mestranda Lívia Sperandio Caetano, filiada à FAPES e orientada pela professora Adriana Chippari, do programa de pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas,
foi uma entre os 20 candidatos selecionados
para o FameLab Brasil 2017. Mas não é só
isso: Lívia foi a única capixaba classificada
e a única de uma IES particular. Nossa aluna
destaque foi classificada na semifinal, que
aconteceu no dia 2 de maio, no Museu do
Amanhã (Rio de Janeiro).
Lançado em 2004 pelo Festival de Ciência
de Cheltenham, na Inglaterra, o FameLab é
um evento que tem como objetivos promover a aproximação entre cientistas e público
em geral e incentivar o desenvolvimento de
competências de comunicação entre pesquiUVVPOST | Nº130 | 03/05 A 15/05
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sadores. Em 2017, a competição acontece pela
segunda vez no Brasil, uma realização do British Council em parceria com o CNPq, a Confap, a Fapesp e o Museu do Amanhã.
A mestranda conta que não esperava o resultado, mas que está segura para enfrentar
a próxima etapa. “Quando veio o resultado
eu fiquei bem surpresa. Para a próxima fase,
estou ansiosa, já fiz outro tema relacionado,
sempre falando de coisas que eu trabalho.
Um pouco nervosa, mas bem confiante”.
Lívia conta que, para participar do evento,
fez um vídeo falando sobre ecotoxicologia,
sua área de mestrado. “Parece um conceito
difícil de entender, mas na verdade é o estudo
das substâncias tóxicas no meio ambiente”. A
aluna produziu dois vídeos com duração de 3
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minutos – um em português e um em inglês
– falando um pouco mais desse assunto para
o público.
De forma simples e curta, a aluna conseguiu explicar sobre contaminantes, como o
metal, no meio ambiente. Além disso, abordou a importância de monitorar o ambiente,
pois os contaminantes podem causar danos
ao DNA, trazendo consequências ao ser humano. Na semifinal, Lívia falou sobre o processo de biomagnificação, que é a transferência de substâncias tóxicas ao longo da cadeia
alimenar. Como forma de tornar a apresentação interessante, a aluna levou um pote com
M&M’s para exemplificar o processo.
O comitê avaliador presente na semifinal
definiu os 10 participantes que seguem para
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a próxima fase, a Masterclass, nos dias 3 e 4
de maio, que consiste em uma etapa de treinamento intensivo, em inglês e sem tradução
simultânea, com uma equipe de especialistas
em Comunicação Científica que os preparará
para a Final Nacional, que ocorre no dia seguinte à conclusão da etapa.
A Final Nacional acontecerá no dia 5 de
maio, no auditório do Museu do Amanhã. O
vencedor da etapa representará o Brasil no
FameLab International durante o Festival
de Ciência de Chaltenham, de 6 a 11 de junho, na Inglaterra.
“Estamos no meio dos melhores e isso é o
mais legal. Foi um orgulho pra mim e para o
trabalho que a gente faz aqui.” Alcançar essa
etapa foi uma grande conquista. Parabéns!
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CURSOS DE EXTENSÃO COM INÍCIO EM MAIO
AUTOMAQUIAGEM
DURAÇÃO: 16h | Valor: 200,00 | Dias: 08 a 12/05 | Horário: 19h15 às 22h15 | PÚBLICO: pessoas
que querem aprender mais sobre maquiagem e como se automaquiar.

CURSO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
DURAÇÃO: 40h | Valor: 855,00 1+2x 285,00 | Dias: 29|05 à 02|06 | Horário: 08h às 17h |
PÚBLICO: somente para Médicos Veterinários formados ou para alunos de Medicina Veterinária
que estão cursando o último semestre.

EXCEL AVANÇADO
DURAÇÃO: 16h | Valor: 200,00 | Dias: 20 e 27|05 | Horário: 08h às 17h | PÚBLICO: Alunos com
conhecimento básico de Excel.

EXCEL BÁSICO
DURAÇÃO: 16h | Valor: 200,00 | Dias: 29|04 e 06|05 | Horário: 08h às 17h | PÚBLICO: Alunos
da UVV e público em geral.

MS PROJECT AVANÇADO
DURAÇÃO: 16h | Valor: 220,00 | Dias: 20 e 27|05 | Horário: 08h às 17h | PÚBLICO: Alunos da
UVV, de outras instituições e interessados na área de elaboração e gerenciamento de projetos.
Pré-requisitos: ter cursado MS Project Básico com carga horária mínima de 16 horas.

AHARYAM - A ORNAMENTAÇÃO NA DANÇA INDIANA
DURAÇÃO: 4h | Valor: 200,00 | Dias: 20|05 | Horário: 08h às 12h | PÚBLICO: interessados pela
cultura indiana; artistas performáticos e maquiadores profissionais interessados em uma nova
forma de caracterização e ornamentação para teatro, dança e fusão.

POSTURAS E LINGUAGEM CORPORAL DO BALÉ INDIANO
DURAÇÃO: 8h | Valor: 400,00 | Dias: 27|05 e 03|06 | Horário: 8h às 12h | PÚBLICO: Interessados
pela cultura indiana e Yoga; que querem aprender ritmos, posturas, movimento da dança e
novas formas de contação de histórias as mãos.

VITRINISMO
DURAÇÃO: 40h | Valor: 250,00 | Dias: 27|05, 03|06, 10|06, 24|06 e 01|07 | Horário: 8 às 17h |
PÚBLICO: lojistas, profissionais ligados ao comércio e estudantes de diversas áreas.

FARMACOLOGIA BÁSICA
DURAÇÃO: 40h | Valor: 400,00 | Dias: 19|05, 26|05, 02|06, 09|06, 23|06, 30|06, 07|07, 14|07,
21|07 e 28|07 | Horário: 13 às 17h | PÚBLICO: graduandos ou profissionais da área de saúde,
com interesse em conceitos básicos aplicados à Farmacologia.

ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS DA PRESCRIÇÃO
DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS
DURAÇÃO: 4h | Valor: 150,00 | Dia: 18|05 | Horário: 15h30 às 19h10 | PÚBLICO: médicos,
odontólogos, nutricionistas, enfermeiros e farmacêuticos. Estudantes ou Graduados.

BOLSA DE VALORES – INVESTINDO NO MERCADO DE AÇÕES
DURAÇÃO: 12h | Valor: 165,00 | Dias: 06|05, 13|05 e 20|05 | Horário: 13 às 17h | PÚBLICO:
Pessoas que possuem facilidade com cálculos, entendimento prévio do mercado financeiro e
que buscam alternativas de investimento.

MAQUIAGEM PARA NOIVAS
DURAÇÃO: 15h | Valor: 300,00 | Dias: 15|05 à 19|05 | Horário: 19h15 às 22h15h | PÚBLICO:
Maquiadores que desejam especialização na área de noivas.
*Para conhecer os demais cursos, acesse: wwwuvv.br/extensão
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