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Prêmio Art et Décor 2017
Curso de Arquitetura e Urbanismo e egresso são premiados

O

nosso curso de Arquitetura e Urbanismo vem ganhando cada vez mais destaque. Na 11ª edição do Prêmio Art et Décor,
ganhou como melhor Ensino Superior. Além
disso, nosso egresso, Júnior Torezani, foi
vencedor do prêmio na categoria de Arquiteto e Interiores.
A 11ª edição do Prêmio Art et Décor foi
lançada no dia 28 de março e encerrada no
dia 28 de abril. O concurso, que é referência
no ramo de design, arquitetura e construção,
nesta edição contemplou o talento, a criatividade e a busca de soluções para o bem viver
em todos os sentidos. Em uma noite de gala,
os vencedores comemoraram suas premiações em grande estilo.
É a terceira vez que nossa graduação de
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Arquitetura e Urbanismo recebeu o prêmio
da categoria. Para a coordenadora do curso,
Priscilla Loureiro, o prêmio mostra a credibilidade que o ensino tem no mercado. “Esse
reconhecimento é de um público diferente,
mercadológico. E isso traz visibilidade à qualidade do ensino que temos aqui”. Priscilla
também fala de como o prêmio é resultado de
um empenho coletivo. “Foi suado construir
esse reconhecimento e essa construção foi
coletiva: professores, gestores, instituição e
alunos são responsáveis por essa qualidade
de ensino superior”.
E ninguém melhor para confirmar isso
que o egresso do curso, Júnior Torezani,
vencedor da categoria Arquitetos e Interiores. Júnior conta que não esperava a indi/UVV.OFICIAL

@uvvoficial

27 3421.2001

Prêmio Art et Décor 2017
Curso de Arquitetura e Urbanismo e egresso são premiados

cação, mas que tudo foi reconhecimento.
“Quando fui indicado, pensei uma coisa:
se eu ganhar, vai ser por mérito. Sou recém
formado e concorri com pessoas que estão
há anos no mercado”. Formado em 2016,
nosso ex-aluno já entrou com os dois pés
direitos no mercado. Trabalhou na Casa Cor
e é dono da Torezani Sarcinelli Arquitetura
Engenharia (TSAE).
Cursar Arquitetura e Urbanismo é juntar
a formação humana e artística com a matemática. Planejar, desenhar e projetar algo
para melhorar o espaço e a qualidade de
vida das pessoas. Essa premiação traz a visibilidade merecida.
Alcançar mais uma etapa nos inspira a
investir cada vez mais em nossos sonhos.
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Com empenho e dedicação, chegamos longe. Cada prêmio mostra que o esforço em
produzir com qualidade não é em vão. Não
desanimem ou desistam de algo, tenha confiança de que vai dar certo. Porque dá. A
conquista chega quando menos esperamos,
nos preenchendo de felicidade de uma maneira diferente e especial.
A credibilidade, o destaque, a imagem valorizada são merecidas e vocês são prova disso!
Estar entre os nomes que fazem crescer o setor
é gratificante! Estamos orgulhosos de vocês!
Esperamos que essas conquistas sejam
sempre frequentes e enriquecedoras em suas
carreiras. A UVV se orgulha de fazer tarte
dessa trajetória através do saber e da transformação! Parabéns!
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GRITOS CONTIDOS
Egressa tem poema selecionado para publicação de livro

N

ossa egressa de Enfermagem, Maria
Aparecida da Silva, formada em 2016,
foi uma das contempladas para publicar um
poema no livro “Gritos Contidos”, da editora
Coruja Escritora. Ela foi selecionada a partir
de um concurso de mesmo nome. O texto,
chamado, “O Segredo” ficou entre os 20 melhores da competição.
Maria Aparecida conta que sempre gostou
de língua portuguesa e leitura, mas seu interesse por escrita se despertou por meio de
vivências do dia a dia. Com o início do curso
de enfermagem, a aluna queria desabafar sobre o que via e divulgar aspectos de doenças
que ela estudava. Mas não queria levar em
consideração apenas a doença em si, mas sim
o lado social da coisa. Tímida, a aluna criou
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uma página onde passou a publicar seus textos. “Dizem que não existe poesia na doença,
mas na pessoa sim. Os pacientes passam sentimentos para a gente e nós temos a sensibilidade de mostrar isso ao mundo”.
Após escrever o poema, ela se inscreveu
no concurso “Gritos Contidos 2016 – Prêmio
Coruja Escritora” e foi classificada. “De início,
achei que não tinha sido selecionada. Mas dias
depois chegou um certificado para mim, falando que eu tinha ficado entre os 20 melhores”.
Aparecida escreve por hobby e diz que participar da competição foi quebrar barreiras.
“Perseverança, para tudo, é essencial”, ressalta a egressa. É só você acreditar, que tudo
acontece a seu favor. Estamos orgulhosos por
mais essa conquista. Parabéns!
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CORRIDA UVV
1ª Corrida Campus a Campus tem data marcada

É

com muita alegria e empolgação que
anunciamos a 1ª Corrida Campus a Campus da Universidade Vila Velha, que será no
dia 25 de junho. A largada está programada
para 7h, no Campus Business School, com
chegada no Campus Boa Vista. Há duas opções de percurso: 7 ou 10km.
Por muitos anos a Universidade foi reconhecida por sua participação no esporte e agora essa
chama reascendeu. Para Rafael Galvêas, Diretor de Relacionamento com Mercado da UVV, a
corrida é uma retomada do viés esportivo que a
Universidade quer manter. “Tem tudo a ver com
saúde, educação, bem-estar. Além de ser uma
forma de integrar a UVV com a sociedade”.
A corrida é aberta a todos os públicos e a
inscrição pode ser feita até o dia 15 de junho.
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Para participar, é necessário fazer a inscrição
online, no site www.chiptiming.com.br. Alunos e funcionários UVV terão lote único a R$
40,00 + R$ 5,50 de tarifa.
Todos os corredores receberão um kit com
camisa, que será entregue nos dias 23 e 24/06,
na loja Decathlon. Alunos e funcionários deverão comprovar que fazem parte da instituição de ensino.
O evento é uma forma de promover a integração das pessoas. É a abertura das portas
para a sociedade, para que as pessoas conheçam não só a estrutura, mas o que a UVV proporciona. Rafael conta que “na verdade, essa
corrida é uma comemoração, não uma corrida de competição. É o momento de comemorar as conquistas dos últimos anos.”
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MEDIAÇÃO DE CONFLITO
Curso de Direito da UVV é representado em evento inernacional

N

os dias 16 e 17 de maio aconteceu a I
Competição Internacional de Mediação
sediada na América Latina. Representada pelas alunas de Direito Moara Lacerda, Mariana Fonseca, Mariana Grosman e Rafaela Natulini, sob coordenação da professora Karime
Siviero, a Universidade Vila Velha foi a única
selecionada do estado no evento.
Organizada pelo International Institute for
Conflict Prevention & Resolution (CPR), a edição aconteceu na Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Ciesp e da Fiesp e reuniu
12 equipes representantes das universidades do
Brasil, Polônia, Índia e Estados Unidos.
A professora Karime Siviero conta que a
competição é um oportunidade de vivenciar
a mediação muito próxima de casos reais. “É
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uma forma de praticarmos os conhecimentos teóricos que discutimos nos encontros de
mediação”. Embora ainda não seja algo muito explorado no Brasil, a área de mediação
de conflitos vem crescendo e é uma grande
oportunidade a ser explorada.
Moara Lacerda, aluna do 3º período, conta que a interação foi um dos pontos fortes
da competição. “Deu para formar uma rede
bem legal entre outros alunos e profissionais da área”.
Para Mariana Grosman, do 5º período, o
evento foi uma inovação. “Além de ganhar
conhecimento, foi incrível ver a mediação de
forma internacional. Ver como funciona no
exterior, que já é comum, e como é uma área
que está crescendo no Brasil”.
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PERFORMA ES
Evento reúne inovações para o teatro contemporâneo

D

urante dez dias (de 3 a 11 de junho), acontece o Performa ES, no Teatro Municipal
de Vila Velha, a partir das 20h. Coordenado
pela professora de Artes Cênicas, Rejane Arruda, o encontro traz propostas inovadoras para
as apresentações teatrais.
O projeto consiste em atividades diárias ligadas ao teatro e inclui espetáculos, performances, working progress, mesas-redondas, desfiles de figurino, oficinas, debates, entre outras
ações. Rejane conta que “são peças em processo
criativo-pedagógico. A gente cria elas primando pela pesquisa de linguagem do teatro”.
O encontro do teatro com a sociedade promove um panorama visual diferente tanto
para quem performa, quanto para quem é espectador. No evento, além do público assistir
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ao espetáculo, ele também pode participar da
encenação, como no concurso de jogos teatrais. “Nossa proposta é abrir as portas para o
Espírito Santo performar, não apenas o curso
de Artes Cênicas.” Ressalta Rejane.
O evento propõe arriscar algo diferente e
inusitado, sem deixar de lado a linguagem poética. “O que me inspira é a renovação da linguagem teatral. Uma forma de fazer o teatro
daqui crescer”, conta Rejane.
Com uma diversidade de A à Z, o Performa
ES traz uma linguagem cheia de inovação. O
evento, ainda trouxe o “pague quanto quiser”.
Não há valor de ingresso, o público valora o
que ele pode deixar como contribuição. E não
tem problema se você não tiver dinheiro, o
evento é gratuito. O que importa é participar!
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