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GERAÇÃO FUTURA
Aluna da UVV-ES foi a única capixaba aprovada na iniciativa do Canal Futura
Isis Drumond, aluna do 4º período de Jornalismo da UVV-ES, foi a única capixaba
selecionada para participar do Geração Futura, uma iniciativa do Canal Futura
voltada para estudantes de Comunicação Social com ênfase na experimentação
audiovisual, na produção de TV e na formação de redes de articulação e
comunicação.
Entre os dias 13 e 24 de janeiro do próximo ano, no Rio de Janeiro, onde ca a
sede do Canal Futura, ela participará com um grupo de estudantes de
universidades de todo o Brasil, de workshops ministrados por pro ssionais do
Futura e do mercado de produção de TV. Ao nal da o cina, os estudantes
produzirão peças televisivas, que serão exibidas na grade nacional do Futura.
Sobre o que o Geração Futura trará para a sua formação, a aluna destacou a
in uência dessa experiência no seu futuro pro ssional. Na faculdade, você
aprende um pouco de cada coisa. Quando você tem mais contato com uma área
especí ca, isso ajuda você a decidir melhor, é isso o que você quer? ou é por
aqui que você quer seguir? , o que acaba sendo um diferencial importante para o
mercado de trabalho , contou Isis.
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INFORME UVV-ES | Nº39 | 02-08/12 de 2013

PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LEVA OURO EM PREMIAÇÃO
Alunos caram em primeiro lugar na categoria Estudantil do Festival Colibri
A UVV-ES foi muito bem representada na 27ª edição do Festival Colibri um dos mais
tradicionais prêmios de propaganda do Espírito Santo. Uma das cinco peças
selecionadas dos alunos do curso de Publicidade e Propaganda conquistou o
primeiro lugar na categoria Estudantil.
Os autores do trabalho premiado são os alunos Dennifer Souza e Natália Magalhães,
com a peça Vale-transporte cultural . O objetivo da peça é incentivar os capixabas a
visitarem o Museu de Artes do Espírito Santo (Maes). Para isso, os alunos
desenvolveram uma exposição de artes com cartões de vale-transporte précarregados com duas passagens - ida e volta - para o museu.

Essa não foi a primeira vez que os estudantes levaram um prêmio para casa. Na última
edição do Colibri, os dois ocuparam as duas primeiras posições na mesma categoria.
Para Dennifer, o prêmio representa o encerramento da vida universitária. Esse é o
meu último ano como estudante, ganhar o Colibri agora na reta nal é uma sensação
de dever cumprido . Já Natália considera o prêmio como um incentivo. Já passamos
por alguns lugares e nos esforçamos sempre e o prêmio é muito legal para isso: dar
um gás e uma vontade de tentar ser sempre melhor e criar coisas diferentes , pontuou
a estudante.
A coordenadora e professora do curso de Publicidade e Propaganda da UVV-ES,
Maria Nazareth Bis Pirola, também participou do Festival e prestigiou os trabalhos dos
alunos. A premiação valida a premissa de que o mercado e a universidade andam
juntos, colaborando na formação e no currículo dos estudantes e futuros
pro ssionais. Além disso, o evento também serve como uma exposição, uma vitrine
que promove a carreira dos estudantes com trabalhos selecionados e premiados .
UVV.BR
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ALUNOS PARTICIPAM DE
SIMPÓSIO EM SÃO PAULO
Quatro estudantes de Educação Física apresentaram trabalho no evento
Em parceria com o Núcleo de Biodinâmica das Atividades Corporais (Nubac), a UVVES, desde 2000, participa do Simpósio Internacional de Ciências do Esporte
CELAFISCS, na cidade de São Paulo. Este ano, quatro alunos de iniciação cientí ca
apresentaram trabalho no evento.
O Nubac desenvolve projetos de aprofundamento de estudos nas áreas de atividade
física e de promoção da qualidade de vida da população. O Núcleo tem, como foco
principal de atuação, o estudo do impacto do exercício em crianças e adolescentes da
comunidade do entorno e da orientação de atividades físicas, indicada para cada faixa
de idade. Esse Núcleo possui convênios com escolas assistidas pelas Prefeituras e
pelo Governo do Estado.
Segundo o professor Miguel Ângelo, o Simpósio é uma oportunidade para os alunos
trocarem suas experiências acadêmicas com outros alunos do Brasil e do exterior,
visando consolidar a formação de um pro ssional mais crítico e re exivo sobre as
práticas pro ssionais, através da iniciação cientí ca. Este ano, a Universidade foi
representada pelos alunos: Carolina Teixeira Lyrio; César Augusto Lima Campos de
Moura; Michely Vieira Andreatta e Gustavo Meneghel Seydel Lyrio.
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UVV-ES ASSINA CONVÊNIO
COM A VIGSERV
A empresa de vigilância passa a monitorar os estacionamentos e
garantir mais segurança no entorno dos campi Biopráticas e Boa Vista

No dia 19/11, a UVV-ES assinou um convênio com a maior empresa de vigilância
do Espírito Santo, a VIGSERV. Desde o dia 20, a empresa realiza um projeto piloto
na região onde estão localizados os campi Boa Vista e Biopráticas, com a
presença permanente de três homens xos e posicionados em locais
estratégicos no entorno dos campi, devidamente equipados e aparelhados, uma
viatura com mais um vigilante e uma moto de apoio.
Todo o sistema de segurança está integrado a uma Unidade de Segurança de
Vídeo-monitoramento, instalada em frente à rua da Universidade, com o objetivo
de coibir quaisquer tipos de delitos relacionados ao patrimônio da Universidade
trazendo, consequentemente, mais segurança aos alunos, professores,
funcionários e demais usuários da comunidade acadêmica e cientí ca da UVVES. A partir do dia 3 de fevereiro de 2014, o projeto, se aprovado, passará a
funcionar de nitivamente. Dessa forma, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de
UVV.BR
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UVV-ES ASSINA CONVÊNIO
COM A VIGSERV
A empresa de vigilância passa a monitorar os estacionamentos e
garantir mais segurança no entorno dos campi Biopráticas e Boa Vista

Vila Velha, que já fazem o policiamento ostensivo e a organização do trânsito,
ganham o reforço de uma empresa especializada em vigilância que, integrada às
portarias e aos vigilantes da UVV-ES, ainda disponibilizará as imagens gravadas
desta nova unidade portátil de segurança para melhorar a segurança patrimonial,
tanto no campus Biopráticas, como no campus principal (Boa Vista), facilitando o
direito de ir e vir de toda a comunidade universitária.
Estiveram presentes no momento de assinatura deste convênio o gerente
operacional da VIGSERV, Carlos Tadeu Casteluber, o diretor de tecnologia da
VIGSERV, Fabiano Isidoro Monteiro, o diretor comercial da VIGSERV, Ronaldo
Pilro, o pró-reitor de Administração da UVV-ES, Prof. Edson Immaginário e,
também, o presidente do DCE-UVV-ES, o acadêmico de Direito André Abreu.
Essa pauta é uma reivindicação antiga do Diretório Central dos Estudantes da
UVV-ES e foi atendida visando aumentar a segurança dos seus usuários.
UVV.BR

INFORME UVV-ES | Nº39 | 02-08/12 de 2013

DANÇAS FOLCLÓRICAS DO BRASIL
Apresentação do projeto de extensão marca o m das atividades do semestre
No dia 20 de novembro, às 16h, no An teatro da UVV-ES, aconteceu a apresentação
dos estudantes que participaram das o cinas do projeto de extensão "Danças
Folclóricas do Brasil", coordenado pela professora Bethânia Alves e desenvolvido
com alunos do curso de Artes Cênicas da UVV-ES e estudantes da rede pública de
ensino.
No projeto, realizado desde agosto deste ano, vinte alunos das Escolas Profª Maura
Abaurre e Catharina Chequer participaram de o cinas de danças folclóricas do Brasil
como: Maracatu, Frevo, Samba de Roda e Congo. Os estudantes também
produziram sombrinhas de frevo e tiveram aulas de percussão e gurino, além de
conhecer toda a história dessas manifestações culturais e encenar sobre o Bumba
meu Boi.
Segundo a professora Bethânia, o desenvolvimento do projeto possibilita o
intercâmbio entre os saberes produzidos na Universidade com a comunidade geral e
é, também, uma ótima oportunidade para o aluno de Artes Cênicas desenvolver o
ensino da arte.
UVV.BR
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