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VEST UVV-ES 2013/2

CONHEÇA OS CURSOS OFERTADOS
NO VEST UVV-ES 2013/2
Nesta edição do UVV Post, apresentamos os cursos ofertados no VEST UVVES 2013/2 nas áreas da Saúde e Ciências Agrárias e da Terra.

EDUCAÇÃO FÍSICA
Com a chegada de grandes eventos
esportivos, como a Copa do Mundo e as
Olimpíadas no Brasil, o mercado de
trabalho para o pro ssional de Educação
Física tem recebido um merecido
destaque. O grande diferencial do curso
da UVV-ES é que, em quatro anos, o aluno
se habilita como bacharel e em
licenciatura, tendo a oportunidade de
maior atuação no mercado. Além disso, o
pro ssional torna-se também apto para trabalhar na área de gestão em
esportes, condicionamento físico e esportes de aventura e da natureza.

FARMÁCIA
Fruto de uma integração entre graduação e
mestrados na área, o curso de Farmácia expressa
toda a sua qualidade, excelência e reconhecimento,
por meio de seu corpo docente, formado por
professores mestres e doutores. O mercado de
trabalho é promissor, visto que os pro ssionais
podem atuar em drogarias, farmácias de
manipulação e laboratórios de análises clínicas. Além dessas áreas, podem atuar
em órgãos de saúde pública, nas Forças Armadas, na polícia cientí ca, em
farmácias nucleares, em indústrias de alimentos, no controle de qualidade e
tratamento de água, no controle ambiental, na auditoria farmacêutica, dentre
outras áreas.
UVV.BR
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FISIOTERAPIA
Primeiro curso implantado no Espírito Santo, a
graduação em Fisioterapia é a mais tradicional e
moderna do estado. Um dos aspectos que
diferenciam o curso é a integração entre teoria e
prática desde o 1º período da graduação, com
atividades na Clínica de Fisioterapia e em
hospitais conveniados. O mercado de trabalho
é promissor, principalmente com a chegada da
Copa do Mundo e das Olimpíadas ao país, que possibilitam a criação de
inúmeras vagas em áreas pouco exploradas e carentes de pro ssionais, como:
Fisioterapia Esportiva, Oncológica, Dermatofuncional, Cardiorrespiratória, e
Preventiva. O sioterapeuta pode atuar em vários ambientes, desde unidades
básicas de saúde, como em órgãos governamentais, tais como: Marinha,
Exército, Aeronáutica, TRT, entre outros.

ODONTOLOGIA
O curso de Odontologia é referência em
qualidade e estrutura. Possui uma metodologia
mista aplicada que, além das aulas tradicionais,
combina aulas expositivas e situações em que o
aluno será desa ado para a resolução de
problemas. O mercado de trabalho está
valorizado, principalmente por causa de
concursos públicos, pela alta demanda de
pacientes e por programas do governo. No próximo semestre, o curso de
Odontologia realizará todo tipo de atendimento odontológico, incluindo
cirurgias de implantes e o atendimento a pacientes especiais.
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MEDICINA
Com apenas seis anos de criação e tendo
sua primeira turma formada em 2012/2, a
graduação em Medicina possui tradição e
reconhecimento por sua excelência.
Tradição convalidada pelo MEC, com
avaliação nota QUATRO. Os laboratórios
de ensino de habilidades clínicas são os
mais modernos do Espírito Santo e
inovação tecnológica é a marca nos
ambientes morfofuncionais. Além disso, o curso utiliza o método de ensino
PBL (Aprendizagem Baseada em Problemas), que permite ao médico egresso
uma visão mais crítica e re exiva das questões de saúde, sendo um pro ssional
capaz de integrar conhecimentos nas suas diversas áreas.

MEDICINA VETERINÁRIA
Referência nacional, o curso de Medicina
Veterinária está entre os melhores do país,
sendo reconhecido com conceito A pelo
M E C . P o s s u i o p r i m e i ro H o s p i t a l
Veterinário do estado, onde os estudantes
do curso aplicam o conhecimento
adquirido em sala de aula nos
atendimentos aos animais. A UVV-ES
capacita seus alunos de forma
generalizada, humanística, crítica e re exiva para que se tornem pro ssionais
habilitados a atuarem em diversas áreas, como: saúde pública; medicina
veterinária preventiva em geral; áreas ligadas a meio ambiente; áreas
gerenciais e de planejamento em indústrias de produtos de origem animal;
mercado suinícola e avícola, dentre outras.
UVV.BR
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MORAR MAIS POR MENOS
O Núcleo de Estudos e Práticas (NEP), composto por alunos dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Design de Produtos, está
participando da mostra "Morar Mais por Menos" através do apoio operacional
e decorativo do ambiente Espaço do Chefe.
A coordenadora do NEP, professora Roberta Toledo, conta que o ambiente
tem como conceito a Orla Capixaba e que, por meio de diversos parceiros para
a execução dos serviços e fornecimento de materiais, a obra saiu a custo zero ,
ressalta. No lançamento do evento, realizado no dia 21 de maio, o coquetel foi
preparado pelos alunos do curso de Gastronomia.
Visitação
A "Morar Mais por Menos" é uma mostra de decoração de interiores nacional,
que existe em diversas capitais do país e que tem destaque, anualmente, na
Feira Internacional de Design de Milão. A mostra está aberta para visitação até
o dia 30 de junho.

A professora Roberta Toledo explica que a mostra se difere das demais
existentes (Casa Cor e outras), pois tem como objetivo principal construir um
espaço bem decorado com baixo custo. "O slogan re ete bem a proposta O
chique que cabe no bolso , ou seja, os pro ssionais têm que criar um espaço
chique com baixo custo. Além disso, a mostra tem cinco preceitos que devem
estar em todos os ambientes: sustentabilidade, brasilidade, inovação,
customização e inclusão social".

UVV.BR

Mais informações: www.morarmaispormenos.com.br
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CURSO DE

PROMOTOR DE MERCHANDISING

Estão abertas as inscrições
para o curso de Promotor de
Merchandising, ofertado pelo grupo
Diageo em parceria com a UVV-ES. A
iniciativa faz parte do projeto Learning for
Life , que visa inserir jovens e adultos no mercado
de trabalho por meio de cursos gratuitos de
capacitação.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho, na Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura (Campus Boa Vista).
Para se inscrever, basta ter entre 18 e 29 anos; cursar ou ter concluído o ensino
médio; ter renda familiar de até dois salários mínimos; viver com a família; e
possuir per l para o segmento de serviços. A cha de inscrição encontra-se
disponível no site da UVV-ES - www.uvv.br.
As aulas têm início marcado para o dia 24 de junho, possui carga horária total
de 232 horas, com aulas de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, e aos
sábados, caso seja necessário. Vale lembrar que a turma possui um número
máximo de 30 alunos. Então, corra para garantir sua vaga.

Mais informações pelo telefone 3421-2097.

UVV.BR

Se você tem idade entre 18 e 29 anos
e ensino médio concluído
ou cursando, venha
fazer o
CURSO DE

PROMOTOR DE MERCHANDISING
CURSO

GRATUITO
ATIVIDADES DO
PROFISSIONAL:
- Gestão de estoque;
- Controle de ruptura;
- Reposição de mercadorias;
- Valorização da imagem de marca;
- Conquista de espaço nas gôndolas;
- Maximização do volume de venda dos produtos;
- Layout dos produtos nas prateleiras dos pontos de venda;
- Desenvolvimento de relações de parceria com distribuidores.
Carga horária: 232h/aula | Aulas: 2ª à 6ª, das 13h às 17h
MERCADO DE TRABALHO
Supermercados
Estabelecimentos comerciais
Outros pontos de venda

INSCRIÇÕES

Mais informações: (27) 3421-2097 |

www.uvv.br

CONVÊNIO

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS E SERÃO FEITAS ATÉ O DIA 15 DE JUNHO,
somente no Campus Boa Vista da Universidade Vila Velha (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura),
localizado na Rua Comissário José Dantas de Melo, 21, Boa Vista, Vila Velha/ES.
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