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ENCONTROS E REENCONTROS

VOLTAS ÀS AULAS

SEJAM BEM-VINDOS
NOVOS DESAFIOS

ESTAMOS DE VOLTA
Depois das férias do UVV Post, estamos de volta para mais um semestre letivo
de muito trabalho e muitas notícias para toda a comunidade acadêmica.
Desejamos aos alunos calouros e veteranos um semestre de muita dedicação,
realizações e sucesso. Sejam bem-vindos!
Aos professores e funcionários administrativos, gostaríamos de estreitar os
laços que zeram e farão com que o UVV Post leve mais informações a respeito
das atividades acadêmicas e eventos, que só têm a fortalecer a formação dos
nossos discentes e fazer com que a UVV-ES continue a crescer em qualidade
como a primeira e única Universidade particular capixaba.
Um ótimo segundo semestre para todos nós!

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.
www.uvv.br
Facebook: /UVV.OFICIAL
Twitter: @UVVES
Sugestões de pautas: pauta.institucional@uvv.br
UVV.BR
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Para incentivar os hábitos culturais e comemorar o Dia do Estudante, a UVV-ES
convida todos os seus alunos a participarem da campanha que irá sortear
ingressos de cinema da Rede Cinesystem com direito a quatro
acompanhantes, além do Combo Super (Pipoca e Refrigerante).

CAIEIRAS DE CANTOS E ENCANTOS

INSCRIÇÃO

Para participar do sorteio, é necessário se inscrever no site www.uvv.br ou nos
links publicados no Facebook e Twitter da UVV-ES. Apenas alunos de cursos
de graduação, graduação tecnológica ou de programas de Pós-graduação da
UVV-ES, regularmente matriculados no semestre letivo 2013/2, poderão
concorrer aos prêmios sorteados. As inscrições serão realizadas entre os dias
22/07 e 07/08. Só será permitida uma única inscrição por aluno.

1

PRÊMIO
5 INGRESSOS

5 COMBO SUPER
(pipoca + refrigerante)

SORTEIO
O sorteio dos prêmios será realizado no dia 08/08, às 15h, no setor de
Comunicação Institucional da UVV-ES. O sorteio será realizado por meio de um
sistema eletrônico de escolha aleatória dos cadastros válidos realizados. Serão
sorteados 10 prêmios para os alunos inscritos do turno diurno (que abrange os
turnos matutino, vespertino e integral); e 10 prêmios para os alunos inscritos do
turno noturno. Os vencedores do sorteio serão anunciados no próprio dia 8 de
agosto de 2013 no site www.uvv.br e nas mídias sociais da UVV-ES.
UVV.BR
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REMATRÍCULA E
PROCEDIMENTOS
ACADÊMICOS
O Reitor da Universidade Vila Velha faz saber que os procedimentos
acadêmicos - renovação de matrícula online, 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, a forma, os prazos e as 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 (online)
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
UVV.BR
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INSCRIÇÕES ABERTAS
PARA PÓS-GRADUAÇÃO
As inscrições para os cursos de Pós-graduação lato sensu da UVV-ES estão
abertas e vão até o dia 15 de agosto. Mais informações sobre os cursos no site
da UVV-ES, www.uvv.br, ou pelos telefones 3421-2263 e 3421-2001.

Con ra os cursos:
Especialização em Bene ciamento de Minério
Especialização em Cosmetologia e Estética Avançada
Especialização em Fotogra a
Especialização em Gastronomia: Culturas, Técnicas e Tendências
Especialização em Produção de Moda
Especialização em Saúde Mental, crack, álcool e outras drogas
MBA Comunicação em Marketing Político-Eleitoral
MBA em Comunicação Integrada e Novas Mídias
MBA em Gerência de Projetos - durante a semana
MBA em Gestão da Cultura
MBA em Gestão do Varejo
MBA em Gestão Empresarial e Negócios

UVV.BR
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ESMODE
Novo laboratório do curso de Design de Moda.

Nesta e nas próximas edições do UVV Post,
falaremos dos novos laboratórios da
Universidade. Esta é a vez do Laboratório de
Estamparia e Modelagem do curso de Design
de Moda, que foi completamente remodelado
pelos alunos e professores do curso. Segundo
o coordenador do curso Roberto Ferreira, foi
feita uma verdadeira revolução no laboratório
que culminou até na mudança do nome para
Esmode (Estamparia e Modelagem).
O Esmode é responsável pelo conteúdo
prático do curso de Design de Moda. Nele, os
estudantes realizam trabalho, projetos e
confeccionam objetos de todos os tipos, além
de ser um espaço para aulas.

Devido à união dos dois laboratórios
(Modelagem e Estamparia), foi necessária
uma revitalização e uma nova ambientação do
local para que o espaço casse mais bem
organizado para as tarefas dos estudantes.

UVV.BR
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DICAS DE MODA UNIVERSITÁRIA
Volta às aulas! A rotina recomeça, devagar, meio preguiçosa... Pedimos ao
coordenador do curso Tecnólogo em Design de Moda, Roberto Ferreira,
para dar dicas aos nossos universitários de como capricharem nas roupas e
nos acessórios e carem preparados para os dias intensos de atividades
escolares e rotinas diárias.
1 - Para guardar o material das aulas e os acessórios do dia a dia, uma boa
mochila ou uma grande sac , mais conhecida como "macro bags", é ideal.
2 - Kit sobrevivência: escova,
acondicione-os bem.

o dental, dentifrício, mas, por favor,

3 - Como o tempo encontra-se confuso, assim também não sabemos como
nos vestir. Siga esta dica: coloque uma blusa ou casaco confortável na sua
bolsa, de tecido igualmente confortável, algo como lãzinha ou tecidos
mesclados em algodão e malha. Tecidos dessa natureza não amassam com
facilidade, evitando que você pareça uma uva-passa.
4 - Experimente uma calça colorida, um tom verde água ou um burgundy,
que se assemelha a um tom de carne . Neste caso, dê preferência para
blusas em tons neutros.
5 - Se o dia for longo, invista nos calçados baixos e confortáveis. Você, com
certeza, terá uma longa vida para desfrutar dos saltos nos momentos certos
de sua carreira. E, venhamos e convenhamos: nada pior do que uma
alpinista que pensa que é fashion, ou seja, aquelas pobres mortais que
sofrem para subir e descer as ladeiras com seu saltinho, no mínimo...
bizarro!
Agora, coragem: coloque sua mochila nas costas, um sorriso nos lábios,
bom semestre para você. Encontramo-nos no campus.

UVV.BR
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