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DESAFIO FOTOGRÁFICO
No dia 24/10, foi realizada a exposição e a premiação dos trabalhos inscritos no
Desa o Fotográ co. Inscreveram-se alunos e egressos da UVV-ES que
possuem ou possuíram, ao menos, uma disciplina de Fotogra a em sua grade
curricular.

Foram produzidos audiovisuais fotográ cos em quatro categorias: Água, Terra,
Fogo e Ar. Além da exibição, o convidado Ratão Diniz, fotógrafo do Imagens do
Povo e do Coletivo Multimídia Favela em Foco, proferiu uma palestra para os
presentes.
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UVV-ES NA SEMANA ESTADUAL
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Professores e alunos que desenvolvem pesquisas na UVV-ES participaram,
entre os dias 22 e 25 de outubro, da 10ª Semana Estadual de Ciência e
Tecnologia, que aconteceu na Praça do Papa, em Vitória. Os trabalhos foram
apresentados no pavilhão da Innovaworld 2013 e no espaço reservado aos
bolsistas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes).
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DICAS DE ECONOMIA
O nal do ano chega e, com ele, vêm as compras de Natal, viagens,
passeios, roupas novas, festas de ano novo, visita dos parentes e a tão
temida conta do cartão de crédito. Parece pouco? No início do
próximo ano, ainda tem a rematrícula da faculdade, material escolar
dos lhos, IPVA, IPTU, mais e mais contas. E não para por aí: as contas
continuam a chegar nos meses seguintes.
Você está cando desesperado só de ler? Calma, você não é o único.
Mas, saiba que o controle nanceiro e um bom
planejamento podem ser os melhores aliados
para você car livre de dívidas e ainda ter
uma sobra no nal do mês.
A partir da próxima semana, o UVV Post,
com o auxílio do economista e
coordenador do curso de Ciências
Econômicas da UVV-ES, professor Mário
Vasconcelos, dará dicas e orientações
sobre educação nanceira.
Então, não deixe as suas contas
acumularem, anote as nossas
dicas!
UVV.BR
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Entre os dias 22 e 24 de maio do próximo ano, a UVV-ES será palco do
XIX Intercom Sudeste - um dos principais congressos da área de
Comunicação. São esperados, para o evento, cerca de dois mil e
quinhentos participantes, entre estudantes, professores,
pesquisadores e pro ssionais da área.
O tema desta edição será Comunicação: Guerra e Paz , que levanta
um debate sobre as transformações do mundo e as dimensões
históricas da comunicação nos séculos XX e XXI. Já está con rmada a
presença da Profª. Drª. Marialva Barbosa, vice-presidente do
Intercom, na conferência de abertura do encontro. Os nomes dos
demais conferencistas serão decididos e divulgados em breve no site
do evento.
O Intercom Sudeste 2014 também já possui a sua marca - um
barquinho de papel que remete ao clima litorâneo e a uma das
atividades mais antigas do município de Vila Velha, a pesca. A marca
representa, também, a leveza e o trabalho manual, duas
características encontradas nos trabalhos de pesquisa que serão
apresentados durante o Congresso.
Acesse o site do evento - http://www.intercomsudeste2014.com.br/ e acompanhe as novidades.
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UVV POST - JORNAL MURAL
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Presidente: José Luiz Dantas
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Analista responsável pela Comunicação Institucional: Daniela Almeida
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Diagramação e Projeto Gráﬁco: Nilton Alves Domethildes Júnior
Marketing: Felipe Maurício
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