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UVV-ES É PREMIADA EM FEIRA
DE AVES E SUÍNOS
A UVV-ES foi a grande vencedora da 2ª Feira de Avicultura e Suinocultura
Capixaba (Favesu 2013). Nos dois prêmios concedidos no evento, nas
categorias Frangos de Corte e Suínos , a Universidade teve trabalhos
vencedores, que foram realizados por alunos da graduação e pós-graduação
da área de Bioagrárias e pelos professores João Luís Kill, Fernando Tobias e
Douglas Haese.
O professor Dr. Douglas Haese, do curso de Medicina Veterinária e do
Mestrado em Ciência Animal, orientador dos dois trabalhos vencedores,
contou que o recebimento desses prêmios no maior evento do Estado no setor
coloca a UVV-ES em destaque no que diz respeito ao valor dos seus
pesquisadores e estudantes.

Os prêmios foram entregues pelo governador do Estado, Renato Casagrande.
O evento contou com a presença de diversas autoridades, dentre elas, o exministro da Agricultura Francisco Turra, o deputado federal Lelo Coimbra e a
deputada estadual Luzia Toledo.
UVV.BR
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MESTRADOS E DOUTORADO COM
INSCRIÇÕES ABERTAS
Todos os editais estão disponíveis no site da Universidade www.uvv.br
A UVV-ES abriu inscrições para dois Programas de Mestrado: Mestrado
Pro ssional em Segurança Pública e Mestrado em Sociologia Política, e um de
Doutorado em Ecologia de Ecossistemas. Abaixo, você confere mais
informações sobre cada Programa.

MESTRADO PROFISSIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA
O curso de Mestrado Pro ssional do Programa de Pós-Graduação stricto
sensu em Segurança Pública (PPGSPO) está com inscrições abertas, até o dia
1º de julho de 2013, para o seu processo seletivo, que acontecerá entre os dias
08 e 09 do mesmo mês. Nessa seleção, estão sendo ofertadas 20 vagas.

MESTRADO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA
Estão abertas, até o dia 1º de julho, as inscrições para o processo seletivo para
reenchimento de 10 vagas de alunos regulares do curso de Mestrado do
Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Sociologia Política (PPGSP). A
seleção para o curso de Mestrado será realizada entre os dias 04 e 05 de julho
de 2013.

DOUTORADO EM ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS
O Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas está com
inscrições abertas para o curso de Doutorado. São três vagas e os candidatos
podem se inscrever até o dia 1º de julho deste ano. Entre os dias 08 e 10 do
mesmo mês, acontece a seleção. Os novos doutorandos começam os
estudos no dia 05 de agosto.
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VEST UVV-ES 2013/2

SALA DE ESPERA PARA
ACOMPANHANTES DE
VESTIBULANDOS
Desde 2006, a Comunicação Institucional prepara o An teatro da Universidade
para receber os acompanhantes dos vestibulandos. Enquanto aguardam o
término das provas, os acompanhantes são recebidos pela equipe da
Comunicação e relaxam vendo lmes, shows, além de massagem relaxante,
feita pelos alunos do curso de Estética e Cosmética e, claro, um lanche super
especial. A sala de espera ca aberta do início ao m das provas!
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EXERCÍCIO DE MEDICINA
Qual a melhor maneira de dar uma notícia ruim ou de melhor se conectar com
um paciente? Os estudantes do 1º período de Medicina simularam situações
do tipo, na última semana. No papel dos pacientes, estudantes do curso de
licenciatura em Artes Cênicas encenavam os problemas e dramatizavam o que
os futuros médicos terão de enfrentar no dia a dia da sua pro ssão.
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ARTES CÊNICAS
Estudantes do 6º período de Medicina vivenciaram, na última semana, como
reagir em situações de emergência. Nos Laboratórios de Simulação, os futuros
médicos tinham de encarar situações dramatizadas como as que vivenciarão
no exercício da pro ssão e tinham ainda de classi car os tipos de feridas
apresentados pelos pacientes (interpretados por estudantes do curso de
Licenciatura em Artes Cênicas da UVV-ES).
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O SÁBIO SABIÁ - 100 ANOS
DE RUBEM BRAGA
O curso de Comunicação Social convida para a exposição O Sábio Sabiá - 100
anos de Rubem Braga. Até o dia 28 de junho, na Biblioteca da UVV-ES, a
exposição abarca selos comemorativos e livros-objeto que fazem menção à
vida e à obra desse cronista, nascido em Cachoeiro de Itapemirim. As peças
reunidas foram criadas por alunos do primeiro período de Publicidade e
Propaganda e do terceiro período de Jornalismo.
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