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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 conhecerá os cursos ofertados no
VEST UVV-ES 2013/2. Nesta semana, apresentamos os cursos de Graduação
Tecnológica.

CONSTRUÇÃO NAVAL

A UVV-ES, ciente da necessidade do mercado produtivo e sempre em busca
de uma maior contribuição para o crescimento do Espírito Santo, oferta o curso
de Graduação Tecnológica em Construção Naval. O objetivo é formar
pro ssionais capacitados e competentes para ocupar as vagas de trabalho
nessa área. Em fevereiro deste ano, a Universidade deu início às aulas da
primeira turma do curso.
No Brasil, existem poucos cursos, a exemplo da Universidade do Vale do Itajaí,
em Santa Catarina; na Fatec Jahu, em São Paulo; e na Universidade Estadual
da Zona Oeste, no Rio de Janeiro. O curso da UVV-ES é o 4º do país!
O formado pode trabalhar em três grandes áreas: Gerência de Produção, com
presença mais rme no "chão de fábrica", gerenciando equipes e conduzindo
os serviços; Projeto Naval, atuando em adequação de projetos para
manufatura; e, por último, Administração do Estaleiro, com presença nas
questões gerenciais especí cas de um estaleiro e o cinas navais.
UVV.BR
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NO VEST UVV-ES 2013/2
FOTOGRAFIA
Único no Estado, o curso de
Graduação Tecnológica em Fotogra a
oferece ao aluno a oportunidade de se
inserir no mercado de trabalho com
possibilidades de atuação em agências
de publicidade, em revistas e jornais,
na pré e pós-produção, até em
fotogra a artística.
Além disso, com as novas tecnologias digitais, cresce, substancialmente, a demanda por esse tipo de
pro ssional nas empresas. A novidade para o próximo semestre é a Pósgraduação Lato Sensu em Fotogra a.

GESTÃO PORTUÁRIA
Outro curso em alta é o de Gestão
Portuária. Trata-se de um campo
inovador que pro ssionaliza a atividade
portuária e possui uma grande demanda por pro ssionais especializados no
segmento.
Com a aprovação da Lei dos Portos, o
Espírito Santo será um dos grandes
bene ciados com a geração de
empregos, investimentos e novos empreendimentos. Está, aí, uma grande
oportunidade para aqueles que buscam uma formação de qualidade e querem
ingressar em um dos segmentos mais promissores do país.
UVV.BR
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ESTÉTICA E COSMÉTICA
O mercado da beleza é um dos que mais
cresce no mundo, e é pensando nessa
oportunidade que a UVV-ES oferece o
curso de Estética e Cosmética focado na
área de saúde, com ênfase na
cosmetologia. Único no Estado reconhecido pelo MEC, o curso oferece ao pro ssional a chance de atuar em atividades
técnicas e de gestão em centros estéticos,
spas, academias, clínicas, entre muitos outros. Para o próximo semestre, o
curso promoverá um showroom com equipamentos de última geração,
trazendo para os alunos o que há de mais moderno na área.

GASTRONOMIA
Para quem acha que cozinhar é uma
arte, o curso mais indicado é o de
Gastronomia. O curso desenvolve
pro ssionais que têm a habilidade de
criar novos produtos, manipular novas
tecnologias alimentícias e gerir negócios
do ramo gastronômico.
Além disso, o aluno tem a chance de
participar de aulas práticas no espaço
gastronômico modelo, com cozinhas industriais e equipamentos modernos. Os
pro ssionais formados em Gastronomia podem trabalhar em hotéis, creches e
escolas, e também, no desenvolvimento de produtos alimentícios e na criação de
receituários e manuais.
UVV.BR
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CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES
No dia 18 de maio (sábado), foi realizado um curso de capacitação com os
coordenadores e assistentes de coordenação de todos os cursos da
Universidade. O objetivo foi apresentar e discutir o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Durante a capacitação, os coordenadores e os assistentes participaram de um
workshop, no qual foram apresentadas a missão, a visão, as diretrizes, as
políticas, as estratégias e as ações da UVV-ES por dez anos de 2005 a 2015.
Em seguida, os participantes foram divididos em grupos para revisar cada
estratégia e fazer novas propostas que resultarão na construção de um novo
PDI a ser apresentado ao MEC no nal de 2015.
Esperamos que, com essa capacitação, todos conheçam o PDI e que a
construção dele seja participativa. Além disso, o momento também é uma
oportunidade de integrar os cursos de graduação, pós-graduação e
extensão , frisou o Pró-reitor Acadêmico Heráclito Amâncio.

PROJETO E PLANO
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) estabelece a missão, a vocação, os
objetivos, os princípios e as diretrizes de uma instituição educacional de ensino
superior. Deve ser um instrumento que delineie os caminhos da instituição
permanentemente. Constitui-se elemento-chave da gestão acadêmica.
Já o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de ne diretrizes especí cas,
metas e projetos a serem desenvolvidos em determinado período de tempo,
em geral, de cinco a dez anos, coerentes com a missão institucional
estabelecida. Portanto, é um instrumento de planejamento para dar sequência
às diretrizes do PPI.

UVV.BR
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PROCURADORIA GERAL

Você tem dúvidas sobre como fazer
um nanciamento estudantil?
Gostaria de ter uma bolsa de
estudos? Quer negociar ou regularizar uma situação nanceira? A
Procuradoria Geral é o setor que
você procura!

PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIS
Por meio de programas governamentais e da própria UVV-ES, o
aluno tem a possibilidade de custear
o curso superior por meio de
programas como o Fundo de
Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (Fies), o Programa
Universidade para Todos (Prouni) e o
Programa Nossa Bolsa. Além de
fornecer informações, a Procuradoria Geral tem, como atribuição, a
realização de entrevistas e a
UVV.BR

manutenção desses programas.

REGULARIZAÇÃO OU NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
O aluno ou responsável que estiver
com a mensalidade atrasada por
mais de 60 dias, deve entrar em
contato com a Procuradoria Geral
pelo telefone 3421-2101 e agendar
um horário para ser atendido. Caso
o tempo de atraso seja menor, o
próprio aluno poderá gerar a
segunda via do boleto pelo Blog
Acadêmico.
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PROCURADORIA GERAL
BOLSAS E FINANCIAMENTOS
Agora que você já sabe sobre a Procuradoria Geral, conheça um pouco mais
sobre os Programas de bolsas e nanciamento estudantis.

FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES)
Todo e qualquer estudante brasileiro regularmente matriculado pode solicitar, a
qualquer momento, o Fies, que pode ser de até 100% do valor da
mensalidade. O nanciamento poderá, na forma do regulamento, ser
oferecido, também, a alunos matriculados em programas de mestrado e
doutorado com avaliação positiva. Após sua formatura, o aluno tem carência
de 18 meses contados a partir do mês imediatamente subsequente ao da
conclusão do curso, sendo mantido o pagamento dos juros.
Mais informações sobre o Fies: www.mec.gov.br

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI)
O Prouni foi criado pelo Governo Federal e tem, como nalidade, a concessão
de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais
de formação especí ca, em instituições privadas de educação superior. A UVVES é credenciada junto ao Governo Federal e faz parte das instituições de
ensino superior conveniadas e oferece a possibilidade de bolsas de 25% a
100% do valor do curso.
Mais informações sobre o Prouni: www.mec.gov.br

PROGRAMA NOSSA BOLSA
O Programa Nossa Bolsa foi criado pelo Governo do Estado do Espírito Santo
e disponibiliza bolsas de estudo para estudantes de cursos de nível superior. A
UVV-ES é uma das instituições parceiras do Programa. As bolsas podem ser
integrais ou parciais, de acordo com a renda mensal por pessoa do grupo
familiar do aluno.
Mais informações sobre o Nossa Bolsa: www.nossabolsa.es.gov.br
UVV.BR
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