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VEST UVV-ES 2013/2

CONHEÇA OS CURSOS OFERTADOS
NO VEST UVV-ES 2013/2
Nas próximas edições do UVV Post você vai conhecer os cursos ofertados no
VEST UVV-ES 2013/2. Esta semana, apresentamos os cursos das áreas de
Ciências Humanas e Sociais.

ADMINISTRAÇÃO
Empregabilidade de 80%. Este é o retorno para aqueles formados pelo curso
de Administração da Universidade. São diversas as áreas promissoras:
nanças, marketing, recursos humanos, planejamento estratégico, gestão de
serviços e logística. Para este ano, uma nova grade foi preparada para os
alunos, com disciplinas modernas, inovadoras, que vão preparar o pro ssional
para concorrer em um mercado que exige resultados muito rápidos.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
O curso de Ciências Contábeis tem excelência comprovada com média
CINCO no Enade, além de ser reconhecido pelas empresas da Grande Vitória
que procuram alunos para estágios e empregos. O curso oferece uma visão
técnica e empresarial ao aluno, que ca preparado para atuar em todo tipo de
empresa do mercado, além de proporcionar amplas condições para se tornar
um empreendedor.

MARKETING
O curso de bacharelado em Marketing possui um grande diferencial: é o
primeiro não só do Estado, mas do país, além de ser avaliado com o conceito
quatro pelo MEC. É também um dos únicos cursos genuínos no segmento do
Marketing, com a nalidade de formar pro ssionais aptos a compreenderem os
diferentes segmentos de mercados existentes, capazes de avaliar, consultar,
gerenciar e planejar estratégias de marketing, além de explorar novos nichos
de mercado.
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ARTES CÊNICAS
Apresentação dos alunos de Artes Cênicas
Desta vez ofertando turma para o
período matutino, o curso de
Licenciatura em Artes Cênicas, único
do Estado, vem cheio de novidades
para o segundo semestre, como: a
expansão da parceria em projetos
que insiram as Artes Cênicas no
desenvolvimento de jovens com altas
habilidades, a continuidade do
projeto Paciente Ator com o curso
d e M e d i c i n a , t re i n a m e n t o d e
estudantes do curso de Direito para a carreira jurídica e o Teatro de Formas
Animadas , com o curso de Pedagogia.

Aulas no Nacom

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Estrutura completa, 15 anos formando
pro ssionais com valor reconhecido pelo
mercado pro ssional e uma excelente
entrada em congressos regionais e
nacionais, o curso de Publicidade e
Propaganda está alinhado com o que há de
mais moderno no mundo da Comunicação
Social.

Para tanto, inaugurou sua nova matriz
pedagógica que prepara publicitários para o mercado capixaba e de todo o
Brasil reformou as dependências do Nacom, onde os alunos vivenciam,
desde o início do curso, a experiência das rotinas de uma agência e, além
disso, o curso está montando um acervo para registrar a memória da
publicidade capixaba.
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PEDAGOGIA
Dentre os inúmeros diferenciais que
o curso de Pedagogia oferece,
destaca-se a quali cação do corpo
docente da Universidade, formado
por professores mestres e doutores,
no qual todos estão ligados a
projetos e a grupos de pesquisa do
CNPq.
Brinquedoteca - Pedagogia

A estrutura física do curso também é
uma das melhores do país,
principalmente com a brinquedoteca, que tem o intuito de acoplar o conteúdo
prático ao saber teórico dos alunos.

PSICOLOGIA

Atendimento Psicologia Policlínica

O curso de Psicologia é um dos
melhores do Estado e conta com
uma estrutura física privilegiada e
um corpo docente altamente
quali cado. Além disso, no curso, o
aluno tem a oportunidade de
participar ativamente nas
atividades de extensão como:
eventos cientí cos, visitas técnicas
e atendimento à comunidade na
clínica-escola. Atualmente, o curso
está trabalhando para realizar uma visita técnica a duas entidades americanas
de intervenção e pesquisa em autismo, que deve acontecer até o nal do ano.
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Direito - Júri Simulado

DIREITO
O curso de Direito tem como
principal diferencial a formação
acadêmica dos alunos, tanto jurídica
quanto social, transformando-os em
cidadãos éticos e responsáveis
diante dos novos desa os do
mercado pro ssional e da
sociedade contemporânea no Brasil
e no mundo.

O curso vai implantar, no próximo
semestre, novos grupos de estudo, envolvendo o aprofundamento teórico e
prático; projetos de pesquisa universitária, com a integração de conhecimento
de outros cursos, que somente o ambiente de uma Universidade pode
propiciar.
Alunos de RI premiados pelo Sebrae

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

No curso de Relações Internacionais os
alunos contam com: o Núcleo de Apoio aos
Refugiados no Espírito Santo (Nuares), em
parceria com a Agência da ONU para
Refugiados (ACNUR/ONU), por meio da
Cátedra Sérgio Vieira de Melo; Laboratório de
Organizações Internacionais, onde são
realizadas, semanalmente, reuniões da ONU,
junto com alunos da graduação e do ensino
médio; projeto Nações simulações da ONU como atividade coordenada
junto às disciplinas; sessões mensais de cinema com debate no projeto CineRI; e parcerias com universidades estrangeiras para intercâmbios em Portugal,
Estados Unidos, México e Alemanha.
UVV.BR
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DTI CONECTA A UVV-ES
À TECNOLOGIA
No mundo atual, é difícil imaginar o desenvolvimento de pesquisas e a
aquisição de novos conhecimentos através dos estudos sem o apoio das
modernas ferramentas provenientes da Tecnologia da Informação. É de olho
nisso, com o objetivo de facilitar e melhorar o acesso da comunidade
acadêmica e funcionários a esses dispositivos, que existe o Departamento de
Tecnologia da Informação (DTI) da UVV-ES.
O DTI é responsável por tudo que envolve tecnologia na Universidade. Cuida
não só da manutenção, mas também da evolução dos sistemas de apoio,
ferramentas de gestão, rede, sites, segurança de dados, telefonia,
equipamentos, softwares e laboratórios. Atende aos três turnos da UVV-ES
(inclusive aos sábados) com suporte a mais de 1500 computadores e a 100
softwares e sistemas.

O DTI se orgulha de poder contribuir para que todos consigam desenvolver
seus trabalhos, projetos e pesquisas, diariamente. Esta é nossa função, apoiar
todos os setores de forma silenciosa, garantindo que o acesso ao dado, à rede
ou à informação, seja sempre feito de forma e ciente e segura , explicou
Rodrigo Immaginário, responsável pelo setor.

NOVOS PROJETOS
Entre os novos projetos do DTI está o início de um novo ciclo de evolução com
a substituição do parque de máquinas da Universidade, além do
desenvolvimento de novas soluções de segurança e novas versões dos
principais sistemas de gestão.
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PREZADOS ALUNOS,
Como parte do processo de construção de uma Universidade altamente
quali cada, a UVV-ES realiza constantemente avaliações externas e internas nas
diversas dimensões que a compõe como, por exemplo, laboratórios, biblioteca,
registro acadêmico, corpo docente, coordenação de apoio, dentre outras. Nesse
contexto, lembramos que, conforme o calendário acadêmico, no mês de maio, será
realizado mais um dos movimentos de avaliação, que é a avaliação do corpo
docente da nossa Instituição.
A avaliação institucional na UVV-ES é entendida como um espaço privilegiado
para a localização e o reconhecimento de problemas, re exão e busca de soluções
e melhorias contínuas.
Nesse sentido, buscamos a manutenção de um diálogo sempre aberto com a
comunidade acadêmica para que possa, de forma transparente, expressar sua
opinião sobre os múltiplos serviços prestados.
Portanto, gostaríamos de contar com a sua participação no
preenchimento coerente do formulário de avaliação que, em
breve, será entregue pela coordenação do seu curso.
Desde já agradecemos a sua atenção e
participação,

Equipe CPA
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