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REUNIÃO DE ACOLHIDA DE CALOUROS
Palestras promovidas pela Pró-reitoria Acadêmica, em parceria com a Comunicação
Institucional, reuniu as turmas de calouros da Universidade

Os novos universitários participaram, nos dias 17 e 18 de fevereiro, nos turnos
matutino e noturno, de diversas palestras de apresentação da Universidade. O
objetivo da reunião foi o de apresentar a estrutura, os setores e as
funcionalidades da UVV-ES, como a Divisão de Registro Acadêmico, o Núcleo
de Atendimento ao Aluno e a Intranet Acadêmica. No nal de cada reunião, foi
realizado sorteio de brindes e entrega de um kit lanche para todos os calouros.
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Palestras promovidas pela Pró-reitoria Acadêmica, em parceria com a Comunicação
Institucional, reuniu as turmas de calouros da Universidade

A Universidade Vila Velha-ES agradece a participação dos alunos e professores
na reunião de acolhida. Agradece também, aos alunos de Educação Física e à
professora Bethânia Alves, além dos artistas do Circo do Céu, pelas
apresentações artísticas nos dois dias do evento.
SEJAM BEM-VINDOS À UNIVERSIDADE VILA VELHA-ES!
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MOPUS

Ex-aluno da UVV-ES desenvolve projeto para
melhoria da mobilidade urbana

Boas ideias que prometem ajudar a resolver os
problemas da mobilidade urbana sempre
ajudam, não é mesmo?! Foi com isso em
mente, e com os conhecimentos adquiridos no
curso de Design de Produto da UVV-ES, que o
egresso José Guilherme Pela começou a pensar o
projeto do Módulo Público Suspenso (Mopus).
De acordo com o designer, o Mopus é um sistema de transporte elevado
(monotrilho), que utiliza os canteiros centrais das vias e é movido à eletricidade
através da captação da luz solar. A inovação do projeto está no design moderno
e minimalista do mesmo, na aplicação de materiais e tecnologia .
Em 2010, ano em que Guilherme se formou na UVV-ES, o projeto foi patenteado
como inovação e, atualmente, está em desenvolvimento, junto com o Sebrae,
para a realização do teste de viabilidade técnica e de engenharia do projeto.
Estamos buscando editais de inovação do governo para inscrever o projeto. Já
o apresentei duas vezes na Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, em 2012
e 2013. E, recentemente, surgiu um possível interesse do Governo do Ceará
pelo Mopus, mas nada é certo ainda , destacou o ex-aluno.

APRENDIZADO
Guilherme é categórico em
apontar o aprendizado
adquirido no curso de Design de
Produto em seu crescimento
pro ssional. Como digo
algumas vezes para amigos, se
eu pudesse fazer o curso de
novo, faria completamente!
Sem dúvida que ele ajudou no
processo de criação do
Mopus .
UVV.BR
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DTI

Setor responsável pela tecnologia da informação da UVV-ES realiza
melhorias nos serviços prestados aos diversos públicos da Instituição
Responsável por manter e suportar todas as questões de acesso à informação
para os diversos públicos da UVV-ES, a Diretoria de Tecnologia da Informação
(DTI), trabalha garantindo que todas as funções do dia a dia da Universidade
sejam exercidas da melhor maneira possível.
Com uma equipe recém-ampliada para 17 pro ssionais, a DTI atua nos três
turnos, de segunda a sexta-feira, das 07h às 23h, e aos sábados, das 07h às
13h.

MOBILE
Para este ano, já foram apresentadas algumas novidades desenvolvidas pelo
setor, sobretudo, no que se refere a aplicativos para dispositivos móveis. É o
caso, por exemplo, do UVV Mobile , aplicativo que já possui alguns milhares de
downloads e o acesso a ele é ampliado a cada dia. Com o UVV Mobile, explica
Rodrigo Immaginário, diretor do setor, as coordenações dos cursos poderão
entrar em contato com o aluno por meio do smartphone e os estudantes
UVV.BR
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poderão ter acesso aos horários, às notas, às informações e às novidades da
UVV-ES .
O setor está abrindo, ainda, uma linha de desenvolvimento para ambientes
móveis: tablet e celulares, tanto para alunos quanto para professores. Esses
são dispositivos que os alunos têm facilidade em acessar; queremos chegar a
eles através desse meio também , destaca Rodrigo.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Em meados do mês de março, os alunos matriculados nas disciplinas do Núcleo
de Educação a Distância (NEaD) terão acesso a outro aplicativo para
dispositivos móveis e, assim, poderão car conectados às aulas ofertadas
através do smartphone ou tablet.
Além disso, todo o conteúdo do ensino a distância está sendo modernizado
para que as aulas tenham mais interatividade e mais recursos visuais para
UVV.BR
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auxiliar os alunos a
entender o que se passa
nas aulas virtuais.

MELHORIAS
Para oferecer mais
recursos ao público da
Instituição no quesito
conectividade, a DTI está
trocando o link de internet
que atende a rede
wireless. Essa é uma rede
que tem crescido muito, a
que mais tem crescido na
UVV-ES. Temos milhares
de acessos por dia. Os
alunos conectam seus telefones, tablets e computadores e a demanda só tem
aumentado pontuou o diretor.
Para melhorar também essa conectividade, a DTI aprimora as antenas que já
existem e instala novas antenas com o objetivo de fornecer mais banda para a
conexão de wireless.
UVV.BR
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