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UVV POST ENTRA
DE FÉRIAS
Mais um semestre chega ao m e o UVV Post entra de férias junto com quem
ele mais se identi ca: seus leitores. Por isso, antes de encerrarmos as nossas
atividades, queremos agradecê-los por terem nos acompanhado durante
esses cinco meses de vida.
No dia 22 de julho, voltaremos com as atividades para mais um semestre
recheado de informações e novidades. Estaremos aqui esperando por você,
por isso aproveite bastante as suas férias e volte com força total!
Bom descanso e até lá!
Comunicação Institucional
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CAIEIRAS DE CANTOS E ENCANTOS

Projeto fotográfico contempla as belezas da Ilha das Caieiras
Das inúmeras belezas que o Espírito Santo contempla, a Ilha das Caieiras, em
Vitória, é fonte de inspiração e história para muitos que ali residem e passam
pelo local. Toda a sua beleza encantou os alunos do 4º período do curso de
Fotogra a da UVV-ES, que escolheram-na como tema e tiveram seu projeto
fotográ co contemplado pela Prefeitura de Vitória no edital de Ocupação de
Espaços Culturais em 2013.

PROJETO FOTOGRÁFICO
O Coletivo Monóculo, nome da turma, está produzindo imagens de cenas
cotidianas do bairro, o que propicia uma troca de vivências e saberes entre os
acadêmicos e a comunidade. A escolha pela Ilha das Caieiras se deu por causa
da sua vasta beleza natural, além da importância cultural e histórica que a
mesma possui frente à identidade capixaba. O projeto pretende propiciar uma
vasta produção fotográ ca feita por diversos olhares, revelando os Cantos e
Encantos da Ilha das Caieiras.
A iniciativa é fruto da disciplina de Fotojornalismo II, na qual os alunos devem
realizar um projeto fotográ co a partir dos conceitos do fotojornalismo
documental. Segundo a professora da disciplina, Elizabeth Nader, o projeto
contempla a pesquisa do tema, a vivência na comunidade e a produção
fotográ ca e, por último, a contrapartida social .
UVV.BR
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CAIEIRAS DE CANTOS E ENCANTOS

Projeto fotográfico contempla as belezas da Ilha das Caieiras
O nome Caieiras de Cantos e Encantos se encaixa nesse processo de
observação, contemplação e um olhar vivenciado e não turístico do local,
expondo os cantos e os detalhes da região, e assim, identi cando os seus
encantos também , explica a professora.

CONTRAPARTIDA SOCIAL
A última etapa do projeto evidencia o olhar de estudantes da Escola Municipal
Eliane Rodrigues, situada na Ilha das Caieiras. Um grupo de 20 alunos vai
participar de o cinas de fotogra a com orientação dos universitários da UVVES, para depois tirar fotogra as da região, unindo assim o saber ao fazer.
O objetivo é estimular o olhar observador dos próprios moradores da Ilha,
democratizando o conhecimento por meio da descoberta de novos talentos. A
partir das fotos dos alunos da Escola Municipal serão confeccionados quebracabeças para serem distribuídos na comunidade.

EXPOSIÇÃO
A exposição estará aberta para visitação do dia 25 de junho ao dia 22 de
setembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; e aos sábados e domingos das
12h às 16h, no Museu Histórico da Ilha das Caieiras Manoel dos Passos Lyrio
(Rua Felicidade Correia dos Santos, s/n, Ilha das Caieiras, Vitória).
Coletivo Monóculo
Alunos: Fabricio Comarella, Grazieli Pimentel, Larisse Marques, Layla Castro,
Leane Barros, Paula Barbosa, Rafael Arruda, Schirley de Souza, Thais Carletti e
Wesley Souza
Orientadora: Elizabeth Nader
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LABORATÓRIOS

MULTIDISCIPLINARES
Os Laboratórios Multidisciplinares, localizados no prédio de Biopráticas,
no campus Nossa Senhora da Penha, têm o intuito de melhorar o
aprendizado do conteúdo teórico, por meio de modelos experimentais,
cientí cos e atividades práticas dos alunos e professores dos cursos de
graduação e pós-graduação.
São 42 laboratórios que somam uma área de mais de 2.200m² e atendem
mais de 1.700 alunos na realização de aulas práticas e pesquisas
acadêmicas.
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LABORATÓRIOS

MULTIDISCIPLINARES
Os laboratórios são destinados ao ensino de disciplinas dos cursos
biomédicos: Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição,
Odontologia e Psicologia. Em Ciências Agrárias, atende ao curso de
Zootecnia.
Além disso, eles também são extensivos aos cursos: Engenharia de Produção,
Engenharia Metalúrgica e de Materiais, Engenharia de Petróleo e Engenharia
Química; e aos cursos da Graduação Tecnológica: Biotecnologia, Estética e
Cosmetologia e Petróleo e Gás.
Para os programas de pós-graduação, foram planejados ambientes
laboratoriais que atendem aos cursos com área de concentração em Ecologia
de Ecossistemas (Mestrado e Doutorado) e em Ciências Farmacêuticas
(Mestrado).
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REMATRÍCULA E
PROCEDIMENTOS
ACADÊMICOS
O Reitor da Universidade Vila Velha faz saber que os procedimentos
acadêmicos de renovação de matrícula on-line, trancamento, reabertura de
matrícula, transferência de curso, turno ou de instituição de ensino e de
exclusão e dispensa de disciplinas referentes ao 2º Semestre de 2013, serão
realizados de acordo com o modo, forma, prazos e condições estabelecidas
no Edital 15/2013.
Para evitar problemas em relação a procedimentos acadêmicos, não deixe
para depois, realize-os no período estipulado.

CRONOGRAMA
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS e FINANCEIROS

LOCAL

INÍCIO

FIM

01. Pagamento do Boleto de Rematrícula Vencimento
02. Início das Aulas do 2º Semestre de 2013
03. Renovação da Matrícula: Prazo normal (on-line)
www.uvv.br
04. Renovação da Matrícula: Prazo excepcional com
pagamento de multa
05. Renovação da Matrícula: Área de Saúde c/ Estágio
Supervisionado ÚLTIMO DIA
06. Exclusão ou troca de disciplinas após renovação
da matrícula
07. Exclusão ou troca de disciplinas após renovação
da matrícula com multa
08. Regularização Financeira na Procuradoria Geral
ÚLTIMO DIA
09. Reabertura de Matrícula (destrancamento / reingresso)
10. Dispensa de disciplinas
11. Transferência interna de curso ou de turno
12. Transferência de outra IES: requerimento, análise,
dispensa e matrícula
13. Transferência para outra IES: para aluno que não
renovar matrícula
14. Trancamento de Matrícula para Aluno que não
renovará a matrícula para 2013/2
15. Trancamento de Matrícula para Alunos
matriculados em 2013/2

Banco
UVV-ES
Intranet Acadêmica

05.07.2013
22.07.2013
10.07.2013

05.07.2013
22.07.2013
02.08.2013

Coordenação de curso 05.08.2013

23.08.2013

Intranet Acadêmica

02.08.2013

02.08.2013

Núcleo de Atendimento 10.07.2013

02.08.2013

Núcleo de Atendimento 05.08.2013

23.08.2013

Procuradoria Geral

22.08.2013

22.08.2013

Núcleo de Atendimento
Núcleo de Atendimento
Núcleo de Atendimento
Núcleo de Atendimento

10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013
10.06.2013

23.08.2013
23.08.2013
23.08.2013
16.08.2013

Intranet Acadêmica

01.07.2013

23.08.2013

Intranet Acadêmica

01.07.2013

23.08.2013

Intranet Acadêmica

01.07.2013

29.11.2013
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