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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
O NEaD oferece oito disciplinas para 36 cursos de graduação tradicional
e tecnológica
O Núcleo de Educação a Distância (NEaD) é um órgão vinculado à Pró-reitoria de
Inovação e Desenvolvimento e atende às Pró-reitorias Acadêmica, de Pósgraduação e Pesquisa, e de Extensão e Cultura. O NEaD reúne iniciativas
educacionais da Instituição, ligadas às novas tecnologias digitais e políticas para
esta modalidade de ensino.
O NEaD é formado por grupos especializados nas áreas de pedagogia e
metodologia de ensino, de tecnologia e infraestrutura, de veiculação e gestão de
material e de capacitação docente e técnica. Além disso, tem uma equipe de
tutores responsáveis pelo acompanhamento mais direto aos alunos.
O Núcleo de Educação a Distância oferece, por meio da UVV Virtual, as
disciplinas para os diversos cursos da Universidade.
De acordo com a professora Ester Maria Klippel, coordenadora do NEaD, treze
professores estão envolvidos diretamente com a tutoria na oferta de 22 turmas
divididas entre as diversas disciplinas e nivelamentos. Temos também, no
NEaD, doze professores conteudistas envolvidos com a produção de novas
disciplinas .
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AULAS INAUGURAIS
As aulas inaugurais do NEaD serão realizadas durante esta semana, a começar
no dia 19 de fevereiro. Nessas aulas, será apresentado o ambiente e explicado
como será feita a oferta da disciplina (formas de estudo, avaliação, etc.) e os
horários de tutoria.

É MUITO IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO
DA DISCIPLINA QUE O ALUNO VÁ À AULA INAUGURAL.
DISCIPLINAS
O NEaD oferece oito disciplinas para 36 cursos da UVV-ES: Metodologia
Cientí ca, Língua Portuguesa, Direito Empresarial, Sociologia Geral,
Empreendedorismo, Estatística Básica, Engenharia do Meio Ambiente e
Antropologia.
Entretanto, qualquer aluno que possua em sua grade uma das disciplinas
ofertadas pela UVV Virtual,
pode fazer matrícula e
cursá-las a distância. Para
fazer a matrícula, o aluno
deve proceder da mesma
maneira que na matrícula de
uma disciplina presencial.
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Acesse a Intranet Acadêmica e escolha a disciplina oferecida na modalidade a
distância. Na lista de oferta de disciplinas equivalentes, constarão informações
sobre a modalidade da oferta (presencial ou a distância).

NIVELAMENTO
Além das oito disciplinas, são ofertados pela UVV Virtual conteúdos de
nivelamento de ensino médio, de forma gratuita, para quatro matérias:
Matemática, Química Geral, Química Orgânica, Português (gramática). Vale
reforçar que estes conteúdos não são disciplinas.

NOVIDADES
Oito disciplinas estão em fase de produção e serão ofertadas a partir de 2014/2,
sendo elas: Introdução à Educação a Distância, Sistemática do Comércio
Exterior, Fundamentos de Logística, Teoria das Organizações, Economia
Contemporânea, Gestão Ambiental e Responsabilidade Social, Recrutamento e
Seleção, e Sistemática de Exportação.

MAIS INFORMAÇÕES
Telefone: 3421-2093
Horário de atendimento:
de segunda a sexta-feira,
das 9h às 12h e das 14h
às 19h
Atendimento online: via
portal do NEaD
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VISITA ORIENTADA
PARA CALOUROS

A equipe da Biblioteca Central oferece semestralmente para todos
os alunos calouros uma visita orientada para
conhecer o espaço.
Entre os dias 19 de fevereiro e 28 de março, os universitários calouros terão a
oportunidade de fazer uma visita orientada à Biblioteca Central da Universidade.
O projeto Visita orientada para calouros acontece desde 2004.
A visita será realizada de segunda-feira a sexta-feira, em diversos horários: 8h,
9h30, 10h30, 14h30, 15h30, 19h15 e 20h e tem duração de 30 minutos.
De acordo com a diretora da Biblioteca Central, Marlene de Souza Pozzatto, o
projeto tem o objetivo de apresentar o ambiente para que os calouros visitem os
espaços e aprendam como utilizar o sistema de busca. Além disso, é uma
oportunidade para que conheçam o regulamento da Biblioteca, com seus
direitos e deveres .
As visitas podem ser agendadas pelos professores dos alunos do primeiro
período.
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REUNIÃO DE ACOLHIDA
DO CORPO DOCENTE
Evento reuniu os professores da UVV-ES para serem apresentadas
as metas, diretrizes e ações para o ano de 2014

Na sexta-feira (31/01), antes do início do ano letivo na UVV-ES, todos os
professores da Universidade estiveram presentes na Reunião de Acolhida do
Corpo Docente, que foi realizada no Cineteatro da Instituição.
O evento, que ocorre anualmente, tem dois objetivos básicos: integrar os
professores mais antigos com os colegas que estão chegando e informar ao
corpo docente sobre um balanço do que ocorreu no ano que passou e,
sobretudo, a respeito do que a Instituição planeja para o ano letivo que começa.
Na reunião, cada um dos pró-reitores falou sobre as metas, as diretrizes que vão
levar a essas metas e ações que serão desenvolvidas para que os objetivos
sejam atingidos. Foi falado também sobre o que está por vir no quesito
UVV.BR
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infraestrutura e inovação para que o trabalho na Instituição sempre evolua e seja
mais bem desenvolvido pelos professores em sala de aula. Na ocasião, houve
também, um momento em que os novos professores foram apresentados e o
presidente da Mantenedora da Universidade, José Luiz Dantas, deu as boasvindas aos novos integrantes do corpo docente e falou sobre as expectativas da
Mantenedora para o ano de 2014.
O Pró-reitor Acadêmico da UVV-ES, Heráclito Amâncio Pereira Júnior, destacou
a importância do evento. Os professores já têm as diretrizes dos cursos em que
trabalham que são de nidas com as respectivas coordenações, mas a Reunião
de Acolhida do Corpo Docente faz com que essas diretrizes sejam alinhadas
com as diretrizes e metas institucionais .
UVV.BR
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