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CALOUROS E VETERANOS,

Aos nossos alunos veteranos, nossos votos de boas-vindas. É um prazer que se
renova a cada ano que vocês passam conosco. Essa Academia se regozija com
a presença de vocês. Não se esqueçam de receber bem os novos colegas que
iniciam sua jornada, buscando educação acadêmica com a concretização de
grau, que trará o direito ao exercício pro ssional.
Todos vocês são a riqueza da nossa Nação. Vocês são aqueles e aquelas que
determinarão o futuro do Brasil. Assumimos, com o maior orgulho, a
continuidade dos seus estudos para que possam exercer a cidadania com toda
plenitude que o Brasil precisa e sabemos que vocês são capazes.

Sejam bem-vindos!

Magní co Reitor
Manoel Ceciliano Salles
de Almeida
UVV.BR
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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2014/1
Con ra os prazos de renovação de matrícula e de outros procedimentos
acadêmicos no nosso site

Nada como aproveitar as férias para descansar! Mas, lembre-se, é
fundamental estar em dia com a vida acadêmica. Portanto, atente-se aos
prazos de rematrícula.
Além da renovação de matrícula, con ra também 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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ESTÁGIO E MONITORIA

As oportunidades são para alunos a partir do segundo período
O primeiro semestre letivo acaba de começar e você já tem diversas opções
para fazer estágio ou monitoria aqui na UVV-ES. A partir do dia 4 de
fevereiro, os interessados que se enquadrem nos quesitos exigidos, podem
fazer as inscrições, que vão até o dia 18 de fevereiro.

Estágio curricular não obrigatório
As inscrições podem ser feitas nos locais de oferta de estágio, de acordo
com o horário de funcionamento de cada setor como, por exemplo:
Procuradoria, Clínicas, Suprimentos, Departamento de Informática,
Academia, Call Center, entre outros.

Monitoria de ensino
Para fazer a inscrição para monitoria de ensino, o aluno deve procurar a
coordenação do seu curso.
Todas as informações sobre essas modalidades de bolsas institucionais
(carga horária, valor da bolsa, entre outras) você encontra em nosso site
www.uvv.br.

UVV.BR
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FERRAMENTA É ONLINE E GRATUITA
O More vai facilitar a vida dos universitários na confecção de trabalhos
acadêmicos
Quem já cou horas e horas buscando e formatando as referências nos
trabalhos da Universidade agora tem um mecanismo que pode facilitar muito a
vida acadêmica. É o Mecanismo Online Para Referências (More), uma
ferramenta gratuita desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) que tem, por objetivo, auxiliar os estudantes a obterem referências
bibliográ cas e citações prontas para a elaboração de trabalhos escolares,
acadêmicos, entre outros.
De acordo com as bibliotecárias da UVV-ES, Danielly Peixoto e Neida Costa,
todos podem ter acesso ao More, as referências podem ser criadas e incluídas
em trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses. Poderão ser
criadas referências de livros, revistas ou até de lmes e vídeos. Dessa forma, os
estudantes terão menos di culdades para utilizar referências e citações.

Para o uso do mecanismo, basta que o estudante faça seu cadastro no
endereço eletrônico http://www.more.ufsc.br/inicio e informe os dados da
referência a ser obtida e indicar qual o tipo que deseja. Além de criar a
referência e armazená-la no próprio site, o More também disponibiliza a opção
de como criar citações.
UVV.BR
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ALUNO DE DESIGN DE PRODUTO
É DESTAQUE NO INTERCÂMBIO
Estudante, que está na Itália, foi escolhido para produzir um
presente para o embaixador brasileiro no país

UVV.BR
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