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HEXA

A empresa júnior é
aberta para a participação
de alunos de todos
os cursos da UVV-ES

Criada em 2004, a Hexa, empresa júnior da UVV-ES, presta serviços de consultoria e
desenvolvimento para outras empresas do mercado, principalmente para as micro e
pequenas empresas, que são seus principais clientes. De acordo com a
coordenadora do curso de Administração, Márcia Valéria Ferreira de Carvalho, a
empresa júnior oferece o mesmo serviço que consultorias famosas com a mesma
qualidade e com alunos que estudam disciplinas que têm aderência ao projeto,
orientados por um professor que tem formação e experiência em consultoria. Ou seja,
tem o serviço de qualidade a um preço módico. As empresas veem muita vantagem
nisso .

A Hexa trabalha com empresa de vários ramos, como hospitais, clínicas, confecção.
A empresa júnior tem prestado serviço para todos esses tipos de empresa, serviços
variados em áreas variadas. E o retorno que a gente tem desses trabalhos são
avaliações muito boas , avalia a coordenadora do curso de Administração.
O professor João da Mata, que também é o coordenador da Hexa, explica que a
empresa júnior é uma Associação Civil sem Fins Lucrativos, ou seja, nós podemos
cobrar, mas não podemos auferir lucro que, se existente, é dividido entre os alunos e
os professores que trabalharam no projeto. E digo com orgulho, a nossa empresa
júnior funciona, está sempre trabalhando .
Márcia Valéria relata que o objetivo da empresa júnior não é o lucro, mas sim, fazer o
contato do aluno com o mercado, aliar a teoria à prática, fazer com que o aluno
apareça nesse mercado e que mostre o que já aprendeu e é capaz de fazer. É uma
porta aberta para o mercado. Por exemplo, o Marcelo Arruda, que era o presidente da
Hexa até o ano passado e se formou em dezembro (2013), foi contratado por uma
empresa de Miami e está trabalhando na área de Marketing. Ele nos contou que a
experiência na empresa júnior foi crucial para conseguir uma contratação no exterior .

A Hexa não é do curso de Administração, ela pertence aos alunos da Instituição. Os
alunos de todos os cursos podem e devem participar da Hexa. É importante que
todos os membros da comunidade acadêmica da UVV-ES saibam que a Hexa é de
todos. Estamos à disposição para recebê-los , completa a professora.
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O professor João da Mata conta que a empresa júnior começou em 1968, na França,
e espalhou para o mundo. No Brasil, elas começaram a ser desenvolvidas em 1988 e,
hoje, existem mais de 300 no país.

A Hexa, que é a empresa júnior da UVV-ES, começou seus trabalhos em 2004. O
primeiro presidente foi Fabrício Nunes Azevedo, que era aluno do 4º período de
Administração. Atualmente, ele é professor do curso. O primeiro projeto da Hexa foi
para o meu pai. Na época, procurei o professor João em busca de ajuda para resolver
uma situação de uxo de caixa na empresa dele e, a partir daí, amadurecemos a ideia
da empresa júnior , lembra Fabrício.
Raphael
Tiago
Márcia

João da
Mata
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Luciana

DIRETORIA DA HEXA
Luciana Ribeiro de Araújo Oliveira, presidente da Hexa, aluna de Administração, 6º
período
Para o aluno participar da Hexa depende do interesse dele mesmo. É só procurar a
Hexa e fazer a sua inscrição para participar e, depois disso, ele será incluído nos
projetos. O meu primeiro projeto, que foi em 2012, foi desenvolvido junto com alunos
do curso de Psicologia, que precisavam do apoio administrativo para o projeto. Tudo
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o que você ouve na Hexa acrescenta para você, pro ssional e pessoalmente. Em uma
entrevista de estágio, falar que eu faço parte da empresa júnior fez toda a diferença
para eu ser contratada. A Hexa só tem a agregar para nós .

Pablo Henrique Viana De Angelo, diretor de Recursos Humanos, aluno de
Administração, 7º período
Eu entrei na Hexa agora em fevereiro. Entrei porque eu era um caixa na empresa que
trabalho e, depois de três anos de curso, apenas com o conhecimento teórico que os
professores passam, sou o gerente geral. Eu penso que, se só com o conhecimento
teórico eu consegui chegar lá, aqui na Hexa eu vou conseguir colocar muito em
prática. Eu e o professor João vamos desenvolver um projeto de preci cação .

Raphael Cardoso Soneguetti, diretor de Projetos, aluno de Administração, 3º
período
A Hexa agrega muito conhecimento e é uma realização estar aqui, porque o
professor te passa um projeto e é você quem está desenvolvendo, quem está
botando a mão na massa e não só vendo acontecer. O professor está aqui para te
ajudar, mas quem está à frente é você. É uma realização muito grande estar aqui na
Hexa. Estou aqui desde 2013 .

Tiago Pinto da Vitória, diretor de Marketing, aluno de Administração, 6º período
Eu sou novo na Hexa, a diretoria mudou agora. Tivemos a nossa primeira reunião e
estamos começando a trabalhar nas estratégias para esse semestre. É difícil,
enquanto estudante de Administração, você vislumbrar participar de uma consultoria
fora da Instituição, não é simples. Tem que ter muita experiência para isso. E estar na
Hexa proporciona isso e vai ser um diferencial para quando eu me formar .

Welysdarlei Alvarenga Moreira, diretor de Administração, aluno de Administração,
8º período
Estou na Hexa desde 2010. Primeiramente, trabalhei como voluntário no Seminário de
Administração, que é feito pela Hexa. Foram quatro Seminários até agora, os outros três
trabalhei como membro da empresa júnior. A Hexa ensina como ser pro ssional porque,
quando a gente entra na faculdade, está muito cru e aqui a gente evolui muito, além de
aprender sobre como trabalhar em equipe, como fazer a gestão .
UVV.BR
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AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPA/DPE 2012/2013
CPA, em parceria com o DPE, desenvolve pesquisa para apontar os
acertos e o que deve melhorar na UVV-ES
A Universidade Vila Velha (UVV-ES), a sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) e
o seu Departamento de Planejamento e Ensino (DPE) agradecem pela
contribuição da sua comunidade acadêmica, dos seus setores administrativos e
do seu público externo ao contribuírem com as Avaliações Institucionais
CPA/DPE 2012/2013. É só com a contribuição de alunos, professores, demais
colaboradores e dos usuários dos serviços oferecidos à população pela
Universidade em responder às avaliações da Instituição, que a UVV-ES pode
crescer ainda mais e contribuir para o crescimento acadêmico/pro ssional da
sua comunidade e da sociedade de maneira geral.
Em 2012 e 2013, por exemplo, foi realizada uma série de pesquisas com o
propósito de avaliar o grau de satisfação dos diversos públicos atendidos pela
UVV-ES. Em 2013, foi aplicada, por mais um ano, a pesquisa que avalia a
qualidade dos professores da Instituição por parte dos alunos. Também foram
aplicadas pesquisas com os públicos atendidos pela Policlínica e pelo Hospital
Veterinário da UVV-ES para medir o índice de satisfação, bem como uma
avaliação feita pelos professores das coordenações de apoio.
Já nas pesquisas desenvolvidas em 2012 guram, entre as aplicadas e que
agora recebem publicidade, uma avaliação com os ingressantes (calouros)
sobre o que mais in uenciou na escolha da UVV-ES e se a UVV-ES forma alunos
com habilidades requeridas pelo mercado de trabalho . Outras pesquisas que
foram aplicadas nesse ano colheram a opinião dos alunos a respeito do Núcleo
de Atendimento e da infraestrutura e do atendimento da Biblioteca Central.
Houve, ainda, pesquisas com o público atendido pelo Núcleo de Prática Jurídica
(Nuprajur) e pelo Call Center da Universidade.
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Não se mexe em time que está ganhando? Mexe-se sim, pois há sempre o que
melhorar . É com isso em mente, que a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da
UVV-ES desenvolve os seus trabalhos. Criada em 2004, após uma exigência do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a CPA
tem por nalidade gerar o autoconhecimento e a re exão em ambiente acadêmico,
de forma a estabelecer a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da
extensão e da gestão administrativa.
Em linhas gerais, de acordo com o professor Cristiano Biancardi, coordenador dos
cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informação da UVV-ES e
presidente da CPA da Universidade, essa Comissão, em parceria com o DPE, atua
realizando uma autoavaliação das condições dos setores da instituição, bem como
dos serviços prestados. O conjunto de pesquisas que realizamos acontece para a
UVV-ES reconhecer os seus acertos e pontos de melhorias e, a partir daí, ter os
insumos que indiquem as tomadas das suas decisões. A CPA é responsável, então,
pela criação e a sistematização das avaliações que são feitas na instituição ,
destacou.
O professor explica, ainda, como funcionam as pesquisas aplicadas pela CPA em
parceria com o DPE. As análises nascem por sugestão da própria CPA/DPE ou em
função das demandas provenientes dos diversos setores da UVV-ES. O setor vê a
necessidade de fazer uma pesquisa, entra em contato com a CPA e nos reunimos
com o responsável para ver o que precisa ser avaliado. A partir daí, a pesquisa é
de nida, aplicada e os dados são tabulados. Devolvemos o resultado para o

UVV.BR

INFORME UVV-ES | Nº46 | 10-16/03 de 2014

AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPA/DPE 2012/2013
CPA, em parceria com o DPE, desenvolve pesquisa para apontar os
acertos e o que deve melhorar na UVV-ES
responsável, para ele, então, conhecer como está o seu setor nos pontos positivos
ou de melhoria e traçar um plano de trabalho para alcançar os objetivos desejados .

PRÓXIMOS PASSOS
Recentemente, a CPA da UVV-ES foi representada nos Seminários Regionais
sobre a Autoavaliação Institucional e as Comissões Próprias de Avaliação ,
promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) e realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP).
O trabalho exposto, Um Olhar sobre as Estratégias e Metodologia de Trabalho da
Comissão Própria de Avaliação da Universidade Vila Velha: um Relato de
Experiência , problematizou e socializou os múltiplos movimentos criados pela CPA
da UVV-ES na construção de sua metodologia de trabalho, focada em indicadores
quantitativos e qualitativos, que contemplam os diferentes processos de
desenvolvimento do planejamento estratégico na avaliação, favorecendo as
tomadas de decisões.
E o trabalho de autoavaliação não pode parar. Outras pesquisas estão sendo
desenvolvidas como, por exemplo, uma a respeito do clima organizacional com os
docentes, que já foi aplicada e os dados estão sendo tabulados. Aplicamos,
também, pesquisa com o curso de Direito, colhendo as respostas de professores e
alunos, observando diversos itens do curso. Para este ano, a CPA/DPE está
planejando realizar uma série de pesquisas, dentre elas, uma em relação à
infraestrutura da UVV-ES , apontou Cristiano Biancardi.
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