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DIFERENÇAS E INCLUSÃO
PROJETO DA PEDAGOGIA REALIZA AULAS DE CAMPO
EM COMUNIDADES QUILOMBOLA E INDÍGENA

Valorizar a diversidade cultural e social, considerando critérios étnicos e
relacionar estudos das diferentes disciplinas com as questões étnico-raciais
do povo brasileiro foram alguns dos objetivos do Projeto de Extensão
Diversidades, Diferenças e Inclusão: as Comunidades Quilombola e
Indígena no Espírito Santo , desenvolvido entre maio e julho deste ano e
coordenado pela professora Dulcimar Pereira.
No projeto, alunos e professores do curso de Pedagogia da UVV-ES
realizaram visitas à Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em
Cachoeiro de Itapemirim, e à Comunidade Indígena, em Aracruz. Os alunos
tiveram aulas de campo, conversaram com moradores para conhecer a
história das comunidades visitadas, além de vivenciarem apresentações
culturais e trilhas para conhecerem ervas medicinais e árvores centenárias
dos locais. Ao nal dessas experiências, os estudantes produziram artigos e
vídeos sobre o que aprenderam nas aulas de campo.
UVV.BR
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DIFERENÇAS E INCLUSÃO
PROJETO DA PEDAGOGIA REALIZA AULAS DE CAMPO
EM COMUNIDADES QUILOMBOLA E INDÍGENA

De acordo com a professora Dulcimar, o projeto buscou trabalhar com os
alunos o desa o de resgatar as histórias das culturas afro-brasileiras e
indígenas para permitir aos estudantes compreenderem não só o passado,
mas para que haja uma melhor compreensão do presente e do respeito às
diversidades. Em nossa proposta de ensino enfatizamos a necessidade e a
importância do estudo da diversidade cultural, objetivando o respeito e a
valorização das diferenças , destacou a coordenadora do projeto.

A INFÂNCIA INDÍGENA
As alunas do curso de Pedagogia da UVV-ES, Katiany Endringer e Rosilaine
Azeredo, a partir do Projeto de Extensão Diversidades, Diferenças e
Inclusão: as Comunidades Quilombola e Indígena no Espírito Santo ,
desenvolveram a pesquisa A Infância Indígena .
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As alunas passaram um dia inteiro na companhia das crianças da
Comunidade Indígena de Aracruz para perceber como era o dia a dia dos
pequenos habitantes da aldeia e se surpreenderam, conta Katiany. Foi uma
visão de mundo totalmente diferente da nossa, crianças que brincam de
uma forma linda, correm pela mata, pelo quintal, brincam com qualquer
coisa, até mesmo com tampas de garrafa pet. A escola é de livre escolha
para eles, vai quem quer, entram e saem da sala a hora que querem .
Katiany conta, ainda, como a vivência na comunidade contribuiu para a sua
formação acadêmica e pro ssional. Contribuiu de uma forma signi cativa
para uma elevação da construção do conhecimento e a troca de saberes.
Fazendo com que a visão de mundo seja sempre ampliada, mostrando que
vivenciar cada realidade e cada cultura é uma forma de crescimento
pro ssional .
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ETIQUETA SOCIAL E EMPRESARIAL
Você é uma daquelas pessoas que falam alto ao celular? Costuma chegar
atrasado aos encontros? Larga as roupas, os livros e CDs em qualquer lugar?
Deixa sempre para depois o que pode fazer agora? Adora se encher de
perfume e colocar roupas bem chamativas?
Se você respondeu sim para a maioria, cuidado! Tudo isso pode re etir
diretamente na sua vida acadêmica e pro ssional. Mesmo que para você
essas atitudes pareçam pouco relevantes, elas podem gerar um efeito
negativo na sua imagem, além de causar mal-estar para quem convive com
você diariamente.
Durante todo o mês de outubro, o UVV Post publicará dicas de etiqueta
social e empresarial que ajudarão você a ter o comportamento correto em
cada situação. Atualmente, com a correria do dia a dia, pequenas regras
podem passar despercebidas, então, é necessário recorrer a esse tema para
que possamos relembrá-las, com o objetivo de melhorar a nossa
convivência. Saber se comportar é importante em qualquer lugar , frisou
Juliana Rocha Stein, mestre em Ciências Sociais e especialista em
Marketing.
Então, que tal começar a repensar as suas atitudes?

CONFIRA AS DICAS NAS PRÓXIMAS EDIÇÕES DO UVV POST!
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
O VEST UVV-ES 2014/1
Estão abertas as inscrições gratuitas para o Vest UVV-ES 2014/1. Para o
curso de Medicina e para os outros 11 cursos ofertados na área de
especialidades da Saúde, os candidatos podem fazer as inscrições entre os
dias 05/10/2013 e 30/10/2013. Para todos os cursos das outras áreas, as
inscrições acontecem de 05/10/2013 a 05/11/2013. Os candidatos podem
se inscrever pelo site da Universidade, www.uvv.br, ou de forma presencial,
no campus Boa Vista da UVV-ES, das 9h às 18h, em dias úteis.

CURSOS
Para o Vest UVV-ES 2014/1 serão ofertadas 2070 vagas divididas em 40
cursos: 32 cursos de graduação e oito de graduação tecnológica.

PROVAS
Até o dia 02/11/2013, a UVV-ES divulgará os locais de provas para os
candidatos para os cursos de Medicina e os outros cursos de especialidades
da Saúde. Os candidatos de Medicina realizarão as provas em duas etapas:
a primeira a ser aplicada no dia 03/11/2013 (a partir das 14h30) e a segunda
no dia 10/11/2013 (a partir das 14h30). Já os candidatos para os outros
cursos das especialidades da Saúde farão a prova em etapa única no dia
03/11/2013 (com início às 14h30).
As provas para os candidatos a todos os outros cursos ofertados no Vest
UVV-ES 2014/1 serão aplicadas no dia 10/11/2013, em etapa única, a partir
das 14h30. Até o dia 09/11/2013, a UVV-ES divulgará aos vestibulandos a
con rmação dos seus locais de prova.
UVV.BR
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
O VEST UVV-ES 2014/1
Cursos ofertados
Graduação Tradicional
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Artes Cênicas
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social Jornalismo
Comunicação Social Publicidade
e Propaganda
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Petróleo
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Farmácia
UVV.BR

Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geologia
Marketing
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Relações Internacionais
Sistema de Informações

Graduação Tecnológica
Construção Naval
Design de Moda
Design de Produto
Estética e Cosmética
Fotogra a
Gastronomia
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Portuária

EXPEDIENTE
UVV POST - JORNAL MURAL
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Ano 1
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