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POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA DA UVV-ES
ENTREGA SISTEMA FM AOS PACIENTES
Sistema melhora o aprendizado de jovens com de ciência auditiva
Desde o dia 20/09, a Policlínica de Referência da UVV-ES começou a
entregar, a alguns dos seus pacientes com de ciência auditiva, o aparelho de
Sistema de Frequência Modulada Pessoal, o Sistema FM. Com isso, a
Policlínica atende à portaria do Ministério da Saúde de número 1.274, de 25
de junho deste ano, e já selecionou 60 pacientes que se enquadram no per l
determinado para serem bene ciados com os aparelhos.
Os aparelhos serão destinados aos pacientes com idade entre 5 e 17 anos,
que tenham de ciência auditiva e sejam usuários de Aparelho de
Ampli cação Sonora Individual e/ou Implante Coclear, possuam domínio da
linguagem oral ou em fase de desenvolvimento, estejam matriculados no
Ensino Fundamental I ou II e/ou Ensino Médio e que apresentem
desempenho em avaliação de habilidades de reconhecimento de fala no
silêncio.

ATENDIMENTO
Se a pessoa enquadra-se no per l e é paciente da Policlínica e ainda não foi
contatada, pode procurar diretamente o serviço. Para aqueles que ainda não
são pacientes, mas se enquadram nesse per l, devem entrar em contato e
marcar uma triagem com o serviço social, onde será feita a avaliação para
saber se é candidato à utilização do Sistema FM.
A Policlínica UVV-ES está localizada dentro do campus Nossa Senhora da
Penha. Os telefones para contato são 3421-2190, 3421-2191 ou 34212192.
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GINÁSIO POLIESPORTIVO DA
UVV-ES É REINAUGURADO
O piso da quadra foi completamente reformado
Utilizado por estudantes da Universidade, tanto para aulas, como para
recreações, o Ginásio Poliesportivo da UVV-ES foi completamente
reformado. Desde 1993, ano da sua inauguração, o Ginásio sempre foi palco
da ambientação dos alunos na Universidade por meio de competições
intercursos e universitárias.
As obras de reforma do Ginásio tiveram início em janeiro de 2013, com
término em agosto. Todo o tablado, com cerca de 1000 m², foi retirado e
substituído. As demarcações da quadra foram refeitas no padrão o cial
poliesportivo, respeitando os critérios das confederações de basquete,
futsal, voleibol e handebol.
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GINÁSIO POLIESPORTIVO DA
UVV-ES É REINAUGURADO
O piso da quadra foi completamente reformado
Segundo o coordenador do curso de Educação Física, professor Marcello
Nunes, a reforma foi feita no intuito de melhorar a sua estrutura, bem como a
qualidade do ensino nas atividades desenvolvidas no local.

COMO USAR A QUADRA?
A quadra é aberta para todos os estudantes e funcionários da Universidade.
Para marcar um horário, basta dirigir-se ou ligar para a coordenação do Nata
(Núcleo de Gestão e Teoria Aplicada), das 13h às 19h, procurar o Prof.
Guilherme Filgueiras e reservar um horário. Telefone: 3421-2092.
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XI JORNADA ESPÍRITO-SANTENSE
DE FONOAUDIOLOGIA E VII ENCONTRO
DE EX-ALUNOS DE FONOAUDIOLOGIA
DA UVV-ES
Estão abertas as inscrições para a XI Jornada Espírito-santense de
Fonoaudiologia e o VII Encontro de ex-alunos de Fonoaudiologia da UVV-ES,
que acontecerão nos dias 10 e 11 de outubro. Os interessados em participar
têm até o dia 9 de outubro para efetuar a inscrição nas palestras e nos
minicursos. Durante a Jornada, serão realizadas oito palestras e sete
minicursos com pro ssionais de destaque no cenário nacional da
Fonoaudiologia.
As inscrições serão feitas somente por e-mail (alessandra.machado@uvv.br),
com exceção dos alunos da UVV-ES, que também poderão realizá-las com
os monitores das turmas. Toda a Jornada acontecerá no campus Boa Vista,
sendo as palestras no An teatro da UVV-ES e os minicursos nas salas
divulgadas no ato da inscrição. A programação completa do evento
encontra-se disponível no site www.uvv.br. Mais informações pelo telefone
3421-2073.
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TREINAMENTO COM EMPRESA
DE SOFTWARES
O evento Fopag Gestão, Treinamento e Interação acontece no dias 8 e 9
de outubro, no campus Praia da Costa

Nos dias 8 e 9 de outubro, os alunos do curso de Gestão de Recursos
Humanos da UVV-ES participarão do evento Fopag Gestão, Treinamento e
Interação , com uma das maiores desenvolvedoras de softwares para
gestão de pessoas e empresarial, a Senior Sistemas. Durante o evento, a
empresa promoverá um treinamento do sistema de Administração de
Pessoal com ênfase em folha de pagamento.
O treinamento, organizado pelos alunos da disciplina de Gestão de Eventos,
tem como objetivo aperfeiçoar e quali car os futuros pro ssionais da área de
gestão de pessoas a partir do contato com uma ferramenta de planejamento
e organização, além de criar uma oportunidade de parcerias com a empresa.
O evento acontecerá no campus Praia da Costa e contará com a presença
de autoridades da UVV-ES e da Senior.
UVV.BR
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PALESTRA SOBRE SUSTENTABILIDADE
NAS ORGANIZAÇÕES E NA VIDA
A equipe de Núcleo de Estudos Urbanos e Socioambientais/Neus, do
Programa de Pós-graduação em Sociologia Política da UVV-ES, com o apoio
da ArcelorMittal Tubarão e da Solução Consultoria & Treinamento Ltda.,
promoverá a palestra Sustentabilidade nas organizações e na vida . O
evento será realizado no dia 8 de outubro, das 19h15 às 20h45, no
Cineteatro.
A palestra será proferida pelo engenheiro Nilson Gonçalves e mediada pelo
gerente de Comunicação e Responsabilidade Social da ArcelorMittal
Tubarão, Sidemberg Rodrigues, e pelo coordenador do Programa de Pósgraduação em Sociologia Política da UVV-ES, professor Márcio Reis.
O debate é aberto a toda comunidade acadêmica e interessados pelo tema,
com contribuição espontânea de uma lata de leite condensado ou de leite em
pó, que serão doados para a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil
(Acacci).
Para mais informações, entrar em contato pelo telefone 3421-2277, de
segunda à sexta-feira, das 14h às 17h, ou pelo e-mail luiza.santanna@uvv.br.
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