INFORME UVV-ES | Nº33 | 21-27/10 de 2013

UVV POST
Publicação semanal interna
Universidade Vila Velha - ES
Produto da Comunicação Institucional

INFORME UVV-ES | Nº33 | 21-27/10 de 2013

II CONFERÊNCIA NACIONAL
SOBRE RELAÇÕES EXTERIORES
A Core 2013 acontece na UVV-ES no mês de novembro
Nos dias 11 e 12 de novembro, a Universidade Vila Velha (UVV-ES) sediará a II
Conferência Nacional de Relações Exteriores (Core). O evento é uma realização
do Ministério das Relações Exteriores, através da Fundação Alexandre de
Gusmão (Funag), e tem o apoio do curso de Relações Internacionais da
Universidade.
O evento tem como tema O pensamento diplomático brasileiro , mesmo título
do livro a ser lançado no evento. Serão discutidas a política externa brasileira e a
atuação do nosso corpo diplomático no período de 1750 a 1964.
Contará com a presença de embaixadores e diplomatas, acadêmicos, alunos e
demais interessados, bem como autoridades do Governo Estadual e do
município de Vila Velha.

INSCRIÇÕES
As inscrições para a II Core seguem abertas até o dia 01/11 e deverá ser feita no
site da Funag, através do link:
http://www.funag.gov.br/index.php/pt_br/destaques/inscricoes.
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II CONFERÊNCIA NACIONAL
SOBRE RELAÇÕES EXTERIORES
A Core 2013 acontece na UVV-ES no mês de novembro
PROGRAMAÇÃO*
SEGUNDA-FEIRA - 11/11
9h 9h30: Abertura
9h30 9h45: Intervalo
9h45 12h: Mesa 1 - Concepções Fundadoras do Pensamento Diplomático
12h 12h45: Perguntas e Respostas
12h45 15h: Almoço
15h 16h15: Mesa 2 - A Política Internacional da Primeira República
16h15 17h: Perguntas e Respostas
TERÇA-FEIRA - 12/11
9h 11h45: Mesa 3 - A Reforma do Estado e a Modernização da Diplomacia
11h45 12h45: Perguntas e Respostas
12h45 15h: Almoço
15h: Conclusão A Cooperação entre o Ministério das Relações Exteriores e a
Academia
*A programação completa da Core 2013 com a participação das autoridades e intelectuais
participantes de cada atividade do evento pode ser acessada no site da UVV-ES:
www.uvv.br.
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BANCO DE PRESERVATIVOS
DA UVV-ES REALIZA AÇÃO
DE CONSCIENTIZAÇÃO
As ações acontecem até dezembro no intervalo matutino
Camisinha: use por amor à vida . É com essa premissa que a equipe do Banco
de Preservativos da UVV-ES realiza a ação de conscientização sobre sexo
seguro. Além da distribuição gratuita de preservativos, o grupo também faz
aconselhamento sobre doenças sexualmente transmissíveis, com entrega de
material informativo.

Até dezembro, a ação acontecerá todas as segundas, terças e quintas-feiras,
no horário do intervalo matutino, no Centro de Vivências do campus Boa Vista.
A iniciativa faz parte do Projeto de Extensão na área de DST s, do curso de
Enfermagem da UVV-ES, em parceria com a Coordenação DST/Aids da
Prefeitura de Vila Velha.
UVV.BR
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CURSO DE DIREITO REALIZA
JÚRI SIMULADO
O debate aconteceu nos dias 16 e 17 de outubro, no An teatro
Com o objetivo de inserir os alunos na realidade de um júri e contextualizar as
teorias aprendidas em sala com a prática forense, o curso de Direito da UVVES realizou um júri simulado, que debateu os temas: Direitos da Mulher,
Discriminação, Assédio Sexual, Lei Maria da Penha e Direitos Humanos.
O júri simulado, realizado há seis anos nas aulas de Introdução ao Direito,
ministradas pelo professor Daniel Donadello, acontece sempre no nal de
cada semestre letivo, e envolve os alunos recém-ingressados na
Universidade.
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ETIQUETA EM AMBIENTE
CORPORATIVO
Dando continuidade às nossas dicas de comportamento, esta semana falamos
sobre a etiqueta no ambiente corporativo. Até agora, abordamos sobre a nossa
imagem, porém, é importante destacar que, no ambiente empresarial, também
representamos a imagem da empresa, ou seja, a postura correta é fundamental
para que não passemos uma imagem negativa. Então, vamos às dicas!
- Ao ir para o trabalho, evite roupas chamativas ou decotadas demais; use cores
e estampas mais sóbrias. Porém, observe o vestuário do local: não vá formal
demais se o ambiente é mais descontraído. Além disso, não abuse dos
perfumes.
- O trânsito até o seu trabalho é ruim ou você mora longe? Acorde um pouco
mais cedo, mas evite chegar atrasado ao trabalho. Isso demonstra falta de
pro ssionalismo e pode prejudicar outras pessoas.
- Como é sua estação de trabalho? Ela deve ser organizada sempre! Também
não encha a mesa de objetos que não sejam relacionados à empresa. Uma foto
e um porta-objetos são até aceitáveis, mas nada de exagerar.
- Você também come na mesa de trabalho? Procure um lugar mais adequado.
Muitas vezes, o cheiro de comida que ca no ambiente pode incomodar as
pessoas.
- Você gosta de ouvir música? Nem todo mundo gosta ou consegue ouvir
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ETIQUETA EM AMBIENTE
CORPORATIVO
música e trabalhar ao mesmo tempo; por isso, não deixe o som alto demais ou
use fones de ouvido.
- Se alguém ligou para um colega que não estava, anote o recado.
VOCÊ ESTÁ PRESTES A MUDAR DE EMPREGO.
- Não deixe pendências. Resolva todas as tarefas do emprego anterior antes de
sair.
- Coloque-se à disposição para ajudar e mantenha bom relacionamento com
ex-colegas de trabalho. Você nunca sabe o dia de amanhã!
- Ao chegar ao novo emprego, evite fazer referências ao antigo. Além disso, não
que exibindo toda a sua bagagem de experiências e opiniões. Seja humilde.
- E, para nalizar, seja educado sempre e cumprimente os colegas.

NA SEMANA QUE VEM, TRAREMOS A ÚLTIMA PARTE DAS DICAS DE
ETIQUETA.
CONFIRAM!
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