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PRÉ-INSCRIÇÃO PARA CURSOS GRATUITOS
Faça sua pré-inscrição para os cursos de Bartender, de Recepcionista de
Eventos ou o de Técnicas de Gestão de Vendas no Varejo, uma parceria
entre a UVV-ES e a Diageo
Se você é jovem e procura uma quali cação além do curso superior, a UVV-ES e
a Diageo maior fabricante de bebidas do mundo fecharam uma parceria e
estão oferecendo três cursos totalmente gratuitos: Bartender, Recepcionista de
Eventos e Técnicas de Gestão de Vendas no Varejo. As inscrições estão abertas
e irão até o dia 24 deste mês, somente pelo nosso site www.uvv.br. Os cursos
acontecerão simultaneamente; portanto, você só pode se inscrever em um
deles. As aulas terão início em 10/03/2014, das 13h às 17h, e serão realizadas
na Unidade Acadêmica III, do campus Boa Vista.

ATENÇÃO!
Após a pré-inscrição pelo site, é necessário apresentar, até o dia 24/02, os
seguintes documentos na Pró-reitoria de Extensão e Cultura: carteira de
identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de conclusão do
ensino médio (ou declaração onde conste que o mesmo encontra-se em fase de
conclusão em 2014).
Mais informações pelo telefone 3421-2097.
BARTENDER 2013

TÉCNICAS DE GESTÃO DE VENDAS NO VAREJO 2013

RECEPCIONISTA DE EVENTOS 2013

UVV.BR
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NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO ALUNO
É o setor responsável pelos atendimentos presenciais aos universitários
e aos egressos, desde a matrícula até o nal da formação acadêmica

Você sabe onde ca o Núcleo de Atendimento ao Aluno? Já foi lá? Você
sabia que o Núcleo é o setor da UVV-ES que cuida da sua vida acadêmica?
É por meio deste setor que o aluno inicia sua vida na Universidade,
podendo, no decorrer do curso e sempre que necessário, protocolar
solicitações aos setores da Instituição, facilitando todo o controle de
entradas e repostas dos processos protocolados.
No Núcleo de Atendimento ao Aluno, o estudante encontra diversos
serviços, como: matrícula inicial, solicitações acadêmicas e nanceiras,
protocolo e retirada de documentos, revisão de prova, justi cativa de falta e
atendimento por regime domiciliar.
O Núcleo está localizado no térreo do prédio Inovação Tecnológica, no
campus Boa Vista.

Telefones: 27 3421 2000 e 3421 2001
Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira, das 8h às
21h; e na sexta-feira, das 8h às 20h
UVV.BR
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INTRANET ACADÊMICA,
PARA QUE SERVE?

O Blog do Aluno é um espaço de interação entre os universitários
com o curso e seus professores

A Intranet Acadêmica ou Blog do Aluno é um espaço para os universitários
interagirem com o curso e seus professores, mas também, é nesse
ambiente que o aluno pode fazer diversas solicitações à Divisão de
Registros Acadêmicos, dando mais agilidade aos pedidos.
Hoje, por meio do Blog, o aluno pode solicitar diversas declarações,
histórico escolar, programas de disciplinas, troca de turno, trancamento,
desistência, transferência para outra instituição de ensino, impressão de
boletos, etc., e o mais importante, a realização da sua rematrícula.
Saiba como acessar o Blog do Aluno:

UVV.BR
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MELHOR ARTIGO ORIGINAL 2013
Parceria entre o Lab. de Células-tronco e Terapia Celular da UVV-ES e o
Depto de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa rende prêmio

Pablo H. Carvalho, Ana Paula F. Daibert, Betânia Souza Monteiro, Bárbara S.
Okano, Juliana Lott Carvalho, Daise N. Q. da Cunha, Lukyia C. S. Favarato, Luís
Eugênio Augusto, Ricardo J. Del Carlo receberam o prêmio Melhor Artigo
Original (2013) da Sociedade Brasileira de Cardiologia, durante o IX Prêmio ABC
de Publicação Cientí ca.
A pesquisa que originou o artigo, intitulado Diferenciação de células-tronco
mesenquimais derivadas do tecido adiposo em cardiomiócitos , é fruto de uma
parceria do Laboratório de Células-tronco e Terapia Celular (LCET) da UVV-ES
com o Departamento de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa (UFV),
Minas Gerais, e faz parte de um projeto de pesquisa maior, ao qual a professora
Dra. Betânia obteve o nanciado pelo CNPq. Também participaram da equipe
pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que
contribuíram para a nalização do projeto.
A premiação foi realizada em dezembro de 2013, em Salvador (BA), num evento
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a associação responsável pela
publicação cientí ca da revista na qual o artigo foi publicado.
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MELHOR ARTIGO ORIGINAL 2013
Parceria entre o Lab. de Células-tronco e Terapia Celular da UVV-ES e o
Depto de Veterinária da Universidade Federal de Viçosa rende prêmio

A professora Dra. Betânia Souza Monteiro, coordenadora do LCET, explica que
o artigo trata-se do estabelecimento de protocolos viáveis para a diferenciação
de células-tronco mesenquimais em cardiomiócitos, em cultura celular, na
tentativa de se obter células funcionais e viáveis para transplante celular
sintetizando um marca-passo biológico cardíaco. Neste trabalho comparou-se
protocolos utilizados em outras pesquisas e propusemos um novo protocolo
mais rápido, e ciente e de menor custo a ser utilizado .
As etapas experimentais foram executadas na UFV e, nessa pesquisa, a
professora é a única representante da UVV-ES, dentre os autores. "A
importância dos resultados da pesquisa é impulsionar novos estudos na área de
terapia celular e reforçar as pesquisas da área, assim como as pesquisas
realizadas no LCET , comenta a coordenadora.
A professora Dra. Betânia conta que o prêmio vem contemplar os esforços de
todos os pro ssionais e alunos envolvidos e consolidar e ressaltar a importância
de pesquisas envolvendo diversas instituições de ensino superior e pro ssionais
de distintas áreas multidisciplinares .
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