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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2014/1
Con ra os prazos de renovação de matrícula e de outros
procedimentos acadêmicos

Nada como aproveitar as férias para descansar! Mas, lembre-se, no próximo
semestre, antes do início das aulas, é fundamental estar em dia com a vida
acadêmica. E, para isso, preste atenção aos prazos de rematrícula. As aulas do
primeiro semestre de 2014 começam no dia 03 de fevereiro.
Além da rematrícula, con ra o calendário para outros procedimentos
acadêmicos como: trancamento; reabertura de matrícula; transferência de
curso, turno ou de instituição de ensino; exclusão e dispensa de disciplinas. As
datas, bem como formas e condições estabelecidas, podem ser conferidas no
edital 102/2013, disponível no nosso site www.uvv.br.
Você poderá fazer a renovação de matrícula online, pelo Blog Acadêmico, ou
então, pessoalmente, no Núcleo de Atendimento ao Aluno, que ca no campus
Boa Vista.

Informações pelo telefone (27) 3421.2001.

UVV.BR
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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2014/1
Con ra os prazos de renovação de matrícula e de outros
procedimentos acadêmicos

CRONOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS:
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS e
FINANCEIROS
01. Pagamento do Boleto de Rematrícula –
Vencimento
02. Início das Aulas do 1º Semestre de 2014
03. Renovação da Matrícula: Prazo normal (online) www.uvv.br
04. Renovação da Matrícula: Prazo excepcional
com pagamento de multa
05. Renovação da Matrícula: Área de Saúde c/
Estágio Supervisionado ÚLTIMO DIA
06. Exclusão ou troca de disciplinas após
renovação da matrícula
07. Exclusão ou troca de disciplinas após
renovação da matrícula com multa
08. Regularização Financeira na Procuradoria
Geral ÚLTIMO DIA
09. Reabertura de Matrícula
(destrancamento/reingresso)
10. Dispensa de disciplinas
11. Transferência interna de curso ou de turno
12. Transferência de outra IES: requerimento,
análise, dispensa e matrícula
13. Transferência para outra IES: para aluno
que não renovar matrícula
14. Trancamento de Matrícula para Aluno que
não renovará a matrícula para 2014/1
15. Trancamento de Matrícula para Alunos
matriculados em 2014/1
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CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES
Foram abordados dois temas: Liderança e Projetos Interdisciplinares

No dia 29/11, a Pró-reitoria Acadêmica, em parceria com a Divisão de Gestão de
Pessoas da UVV-ES, realizou a capacitação para Coordenadores da UVV-ES. O
treinamento foi ministrado pelo consultor Sr. Getúlio Apolinário, no An teatro.
Durante o treinamento, foram abordados temas como Liderança e Projetos
Interdisciplinares . A responsável pela Divisão de Gestão de Pessoas da UVV-ES, Lívia
Heringer Frugulhetti, comentou que o tema sobre Liderança contribui para que os
coordenadores gerenciem suas equipes e processos no dia a dia.
Em relação ao tema Projetos Interdisciplinares , destacou a importância do tema
para o desenvolvimento de Projetos Pedagógicos que trabalhem a
interdisciplinaridade não só entre conteúdos e disciplinas, mas o despertar para um
trabalho interdisciplinar também entre os cursos existentes na UVV-ES. Este tema
será retomado em outra ocasião para o aprofundamento do conteúdo , enfatizou.
UVV.BR
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CAMPANHA DE ADOÇÃO DE

ANIMAIS
Hospital Veterinário da UVV-ES faz campanha para quem
quer adotar animais de estimação
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Diminuição do risco cardíaco, redução do estresse, mais disposição no dia a dia,
fortalecimento do sistema imunológico, benefícios contra diabetes, aumento da
expectativa de vida e aumento da interação social, esses são apenas alguns dos
muitos benefícios vivenciados por quem tem animal de estimação em casa, é o
que indicam especialistas.
Que tal, então, levar um bichinho para casa? O Hospital Veterinário da UVV-ES
está realizando uma campanha de adoção de animais. Todos os animais são
castrados, vacinados e vermifugados. Os interessados devem procurar por
Jukleber, de segunda à sexta, a partir das 12h30, no Hospital Veterinário.
Mais informações: (27) 3421-2182 ou (27) 3421-2176.
UVV.BR
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PÓS UVV PREMIUM
São ofertados 16 cursos em diversas áreas do conhecimento

Esta é a hora de investir na sua carreira. A UVV-ES está com inscrições abertas,
até 15/03/2014, para 16 cursos de Pós-graduação Lato Sensu nas modalidades
MBA e Especialização. Os interessados podem se inscrever no nosso site,
www.uvv.br, na aba PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO . Quem zer a matrícula
até o dia 15 de janeiro de 2014 tem 50% de desconto na primeira mensalidade.
Ex-alunos da UVV-ES têm 10% de desconto nas mensalidades.
A Pós UVV Premium oferece formação de excelência, com professores mestres e
doutores com experiência de mercado e acadêmica comprovada. Os projetos
dos cursos são modernos e voltados para a prática de mercado competitivo
atual.

CONFIRA OS CURSOS:
Especialização em Design e Inovação para Sustentabilidade
Especialização em Direito Processual
Especialização em Direito Público
Especialização em Fotogra a: Discurso da Imagem
Especialização em Gastronomia: Culturas, Técnicas e Tendências.
Especialização em Governança de Tecnologia da Informação
Especialização em Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva
Especialização em Produção de Moda
MBA em Comunicação Integrada e Novas Mídias
MBA em Controladoria e Finanças
MBA em Gerência de Projetos
MBA em Gestão da Produção e Manutenção
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão Empresarial e Negócios
MBA em Logística e Comércio Internacional
MBA em Marketing
UVV.BR
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ALUNOS DA UVV-ES PARTICIPAM DA
FORMATURA DO NOSSA BOLSA
O evento foi realizado em Vitória e contou com a presença do governador

Treze alunos da UVV-ES, estudantes dos cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia,
Enfermagem, Farmácia, Engenharia de Petróleo e Medicina Veterinária participaram
da solenidade de formatura do Programa Nossa Bolsa. O evento, promovido pelo
Governo do Estado do Espírito Santo, foi realizado no dia 28/11, em Vitória. Além dos
alunos da UVV-ES, participaram estudantes de outras faculdades parceiras do
Programa.

Em seu discurso, o governador do Estado, Renato Casagrande, ressaltou a
importância da participação da família para os formandos. A família tem um papel
fundamental na vida de um estudante, ela que ajuda a guiá-lo para o caminho certo;
além disso, uma pessoa formada também é capaz de mudar a realidade da própria
família, incentivando os outros membros a estudarem . O reitor da UVV-ES, Dr.
Manoel Ceciliano Salles de Almeida, enfatizou o benefício da parceria com o Governo.
O Programa é satisfatório, tanto para o Governo, quanto para as faculdades. O custo
para se construir uma faculdade é muito alto; já com o Programa, o custo é menor e dá
mais oportunidades aos alunos concluírem um curso superior. É um bom uso que se
faz dos impostos, direto na educação , concluiu.
Na formatura, as instituições de ensino homenagearam e premiaram os alunos com o
melhor rendimento acadêmico. Na UVV-ES, a formanda de Enfermagem, Marina
Reinholz de Assis, recebeu um tablet das mãos do reitor. Fiquei surpresa e feliz com a
homenagem, para mim é um reconhecimento pelo trabalho que tive durante esses
quatro anos , comentou a estudante.
UVV.BR
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