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HOSPITAL VETERINÁRIO RECEBE
NOVOS EQUIPAMENTOS
E REFORMAS
Obras são necessárias devido
ao aumento de demanda
e serviços
O Hospital Veterinário da UVVES, Prof. Ricardo Alexandro
Hippler, está recebendo algumas
mudanças em sua estrutura.
Novos equipamentos foram
adquiridos, além de laboratórios
e novos ambientes que foram
criados para atender o aumento
da demanda de serviços, sem
contar com as estruturas
reservadas para os cursos stricto
sensu, além de uma sala de
semiologia, outra de técnica
cirúrgica e uma nova sala para os
professores.
Segundo a professora e
c o o rd e n a d o r a d o H o s p i t a l
Veterinário, Luciana Felício, a
reforma e a reestruturação são
necessárias devido ao aumento
das demandas de cirurgias e de
cursos stricto sensu.
Após a conclusão da reforma, o
H o s p i t a l Ve t e r i n á r i o s e r á
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HOSPITAL VETERINÁRIO RECEBE
NOVOS EQUIPAMENTOS
E REFORMAS
Obras são necessárias devido
ao aumento de demanda
e serviços
constituído de: três centros
cirúrgicos, sala de emergência,
laboratório clínico, laboratório de
patologia, laboratório de micro,
laboratório de alimentos,
farmácia, sala de anatomia,
cinco ambulatórios, sala de
uidoterapia, sala de técnica
cirúrgica, sala de semiologia,
sala de professores
reestruturada, além do serviço
de animais silvestres.
Desde 2002, o Hospital oferece
serviço de qualidade e
excelência para toda a
comunidade, prestando
atendimento clínico-cirúrgico e
laboratorial. Os alunos do curso
d e M e d i c i n a Ve t e r i n á r i a e
residentes realizam os
atendimentos e as operações
cirúrgicas sob a orientação dos
professores e pro ssionais do
curso.

UVV.BR

INFORME UVV-ES | Nº34 | 28/10 - 03/11 de 2013

MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL
Inscrições abertas para o processo seletivo

Com o objetivo de capacitar pro ssionais para atuarem em futuras Instituições
de Ensino Superior ou em Institutos de Pesquisa na área de Saúde Animal, a
UVV-ES oferece 15 vagas para o curso de Mestrado em Ciência Animal. As
inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro e a seleção será nos dias
2 e 3 de dezembro; o início das aulas está previsto para o primeiro semestre
letivo de 2014.
Para participar da seleção das vagas e ter acesso ao edital do processo
seletivo, o aluno pode acessar o site da Universidade. Em sua inscrição, o
participante deve informar dois docentes do Programa para a futura
orientação. Serão eleitos para as vagas os alunos com formação na área de
Medicina Veterinária, Biologia, Zootecnia, Agronomia. Para os candidatos de
outras áreas que desejam participar do processo seletivo, é necessário
apresentar à Comissão de Avaliação uma carta justi cando a sua elegibilidade
no Programa. Mais informações no telefone 3421-2087.
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CURSO DE LUTAS CORPORAIS
A FORJA
Inscrições estão abertas para o público interno da UVV-ES

A Universidade Vila Velha ainda está com inscrições abertas para o curso de
Lutas Corporais A Forja. O curso é voltado, exclusivamente, para o público
interno da UVV-ES. A inscrição deve ser feita no site da Instituição, na aba
Extensão ; o valor da mensalidade é de R$ 55,00. As atividades são
realizadas nos períodos matutino (das 11h às 12h30) e noturno (das 17h às
18h30), às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, no Centro de
Atividades Gímnicas, campus Boa Vista. O curso oferece dois blocos de luta:
as lutas de solo como Jiu-Jitsu e Westriling e as do tipo trocação como
Boxe e o Muay Thai. Os interessados menores de 18 anos devem ter
autorização dos responsáveis para a participação no projeto, desde que
estes se comprometam a comparecer periodicamente às reuniões de
acompanhamento pedagógico.
A atividade faz parte do projeto de extensão do curso de Educação Física,
coordenado pelo professor Felipe Carneiro, e tem como objetivo formar
pro ssionais capacitados para atuar no ensino das lutas, bem como
potencializar a formação de cidadãos por meio da luta orientada. Além do
coordenador, a equipe também é formada pelos monitores Jansen Torpedo
(Boxe), Will Tennyd (Muay Thai e Wrestrilling) e Lucas Pelis (Jiu-Jitsu). Mais
informações pelo telefone 9646-0584 ou pelo e-mail felipe.carneiro@uvv.br.
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DICAS DE ETIQUETA
Chegamos à nossa última parte da série sobre Etiqueta Social e Empresarial.
Vimos, anteriormente, que a nossa imagem e a da empresa/universidade que
representamos está diretamente ligada à nossa postura em determinados
ambientes. Para encerrar a nossa série de dicas, vamos falar sobre o uso do
telefone, celular e internet.

TELEFONE E CELULAR DA EMPRESA E CELULAR PESSOAL
- Telefone e celular do trabalho. O uso é exclusivo para assuntos relacionados
ao trabalho. Então, nada de car pendurado resolvendo problemas pessoais.
Não há problema em utilizá-lo em caso de necessidade, mas que atento
mesmo assim. Será que realmente é necessário?
- Celular pessoal. Muito cuidado com a utilização dele nos ambientes
corporativos e acadêmicos. Deixe para utilizar nos intervalos ou na hora do
cafezinho.
- Procure deixar o celular desligado e, caso seja inevitável, utilize-o no modo
silencioso. Evite os toques extravagantes e em volume alto. Além de incomodar
quem está perto, isso pode se tornar um momento de constrangimento.
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DICAS DE ETIQUETA
INTERNET E E-MAIL CORPORATIVO
- Exposição excessiva. Cuidado com o que você fala e divulga pela internet, em
especial, nas redes sociais. Evite falar mal ou reclamar o tempo todo da
empresa e dos seus colegas. Além disso, não esqueça que muitas empresas
costumam monitorar os per s dos empregados.
- Evite acessar páginas cujos conteúdos não se relacionem com a sua função
ou sua empresa.
- Algumas empresas fornecem um e-mail corporativo para facilitar a
comunicação entre os funcionários, por isso, evite enviar e-mails pessoais, com
mensagens do tipo corrente ou opiniões sobre temas polêmicos.
- E, sempre tenha atenção ao formato do e-mail, evitando gírias, abreviação, e
claro, erros ortográ cos.

Esperamos que nossas dicas tenham ajudado você!
LEMBRE-SE: A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA!
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