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NÚCLEO DE PRÁTICAS EM TECNOLOGIA
Ao nal do projeto de instalação, o Nupratec será composto
por 23 laboratórios

A Universidade Vila Velha, dentro do seu plano de desenvolvimento dos cursos da
área de Tecnologia, está implantando um Núcleo de Práticas em Tecnologia
(Nupratec). A concepção desse Núcleo tem por premissa a integração de todos os
cursos da área.
O projeto começou a ser desenhado há três anos por uma equipe multidisciplinar, que
envolveu os coordenadores de curso, professores da Instituição, consultores
externos, os setores de Engenharia e de compras da UVV-ES, fornecedores de
equipamentos e materiais. Tal projeto resultou numa especi cação detalhada de um
conjunto de laboratórios e equipamentos que, além de atender as necessidades
especí cas dos cursos da área, otimizou o investimento da Universidade.
Fazem parte da primeira fase de implantação do Núcleo, já concluída, os seguintes
laboratórios:
1- Laboratórios de Física;
2- Laboratórios de Química;
3- Laboratórios de Simulação;
4- Laboratório de Ensaios Mecânicos;
5- Laboratório de Solos;
6- Laboratório de Materiais;
7- O cina de Técnicas Construtivas;
8- Laboratório de Metrologia;
9- Laboratório de Metalogra a;
10- Laboratório de Produto e O cina de Modelos;
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11- Laboratório de Conforto e Segurança do Trabalho;
12- Laboratório de Operações Unitárias;
13- Laboratório de Físico-química;
Na segunda fase, que está sendo implantada neste momento, em novas instalações
situadas ao lado do Ginásio Gímnicas, estão sendo concluídos os laboratórios:
14- Laboratório de Termo uidos
15- Laboratório de Tecnologia Mecânica
15- O cina Baja
17- Laboratório de Automação e Controle
18- Laboratório de Eletrotécnica e Máquinas Elétricas
19- Laboratório de Eletrônica
20- Laboratório Multidisciplinar e de Simulação
21- Laboratório de Mineralogia e Rochas
Em uma terceira fase, serão instalados os laboratórios:
22- Laboratório de Microscopia
23- Laboratório de Sedimentologia
A professora Gesiane Silveira, coordenadora do curso de Engenharia de Produção,
a rma que os novos laboratórios não serão restritos somente às atividades didáticas
das disciplinas, serão também utilizados fora do horário de aulas, por alunos e exalunos, para o desenvolvimento de projetos de iniciação cientí ca e pesquisa por meio
de parceria com os órgãos de fomento e empresas .
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MESTRADO NA
ALEMANHA
Egressa do curso de Relações Internacionais
está estudando no Deggendorf Institute of Technology
Já pensou em fazer um mestrado fora do Brasil? Pois é, a egressa do curso de
Relações Internacionais (RI), Amanda Barros de Pontes, de 23 anos, começou o seu
no Deggendorf Institute of Technology, na Alemanha. Foi nessa mesma Instituição
que a relacionista internacional fez intercâmbio. Durante a faculdade z intercâmbio
de um semestre, em 2011, na mesma faculdade que estou agora, que possui parceria
com a UVV-ES. Durante um semestre, frequentei as aulas do curso International
Managment, que é dado todo em inglês, além de fazer aulas de língua alemã ofertada
pela faculdade. Foi uma experiência incrível, pois, além de conhecer muita gente
interessante de diversas partes do mundo e ter contato com um novo método de
ensino, me permitiu, ainda, ampliar minha visão sobre as possibilidades existentes
para mim como relacionista internacional , lembra Amanda.
Graduada em RI desde 2012, Amanda conta que sempre teve interesse em fazer
mestrado e continuar na área da pesquisa. Já havia começado até a procurar no
Brasil os (mestrados) existentes. Porém, não conseguia achar um que juntasse
minhas duas áreas de interesse (economia e relações internacionais) de uma maneira
objetiva e menos teórica. Quando estava terminando meu semestre de intercâmbio,
recebi a informação de que havia um mestrado na faculdade que seguia a linha de
International Managment / Relations. Procurei mais informações sobre o mestrado,
que se chama Strategic and International Managment, e possui uma estrutura que
condiz perfeitamente com o que eu estava procurando .
FUTURO
Sobre os planos para o futuro, Amanda disse que ainda estão em aberto. Não diria
que não voltaria ao Brasil, porém, gostaria muito de continuar aqui na Alemanha,
quem sabe, trabalhando em uma multinacional. Dar aula também é uma
possibilidade, mas, particularmente, antes de ir para uma sala de aula, gostaria de ter
alguma experiência prática no mercado de trabalho da minha pro ssão. Quanto a um
doutorado, devo admitir que ainda não pensei no assunto, um passo de cada vez,
certo?! .
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AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPA/DPE 2012/2013

PROFESSORES
Essa pesquisa tem sido realizada de forma anual. Entretanto, o objetivo é que, a
partir do próximo ano, ela seja realizada semestralmente. Trata-se de uma
pesquisa aplicada a todos os alunos da Instituição, com o objetivo de avaliar os
mais de 500 professores. O questionário, composto por quatro dimensões, é
respondido pelos alunos durante um período pré-determinado. Ao todo, os
discentes avaliam 21 itens. Nós captamos essas informações e procedemos à
avaliação dos resultados. Posteriormente, enviamos esses resultados aos
coordenadores dos cursos, para que eles possam conversar com seus
professores e debater os acertos e as melhorias que devem ser feitas, buscando
sempre o aprimoramento do ensino , apontou o presidente da CPA, o professor
Cristiano Biancardi.
Essa avaliação com os professores é feita desde 2002 e começou antes mesmo
da obrigatoriedade de nida pelo Inep. Hoje, já contam onze avaliações e com
uma nota média de 8,7. Esta nota é muito boa pelos parâmetros do Ministério da
Educação (MEC).
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Apesar do excelente
resultado e visando a
melhoria contínua do
processo de ensinoaprendizagem, a
Instituição tem
investido na oferta de
cursos de capacitação
em diversos temas a
todos os professores e
c o o rd e n a d o re s d e
curso.

POLICLÍNICA DE
REFERÊNCIA DA UVVES
As Clínicas-escola oferecem atendimento à comunidade a baixo custo em
Medicina, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Fisioterapia, Odontologia e
Estética. A pesquisa tem um ciclo bianual de avaliação. O índice de satisfação
geral foi de 85,5%. A estrutura e os atendimentos foram muito bem avaliados
pelo público atendido. Já o acesso pela portaria necessita de atenção, visto que
obteve um decréscimo de aproximadamente 10% em relação à última avaliação.
Os resultados dessa avaliação, que caram prontos no nal de 2013, já foram
repassados ao setor responsável para que sejam tomadas as devidas
providências nos pontos que carecem de melhoria.
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COORDENAÇÃO DE APOIO
A Coordenação de Apoio, dentre outras funções, atua junto à equipe de
professores, desenvolvendo ações de suporte técnico ao desenvolvimento do
ensino. Essa pesquisa foi realizada pela primeira vez. Foi respondida pelos
professores para avaliar o desempenho dos pro ssionais que trabalham nas
coordenações de apoio da Instituição. O resultado apontou um índice de quase
96% de satisfação dos professores.
Apesar do excelente resultado, foi identi cada a necessidade de melhorar o
processo de comunicação e atendimento aos professores nas suas
necessidades acadêmicas. Isto já foi providenciado pelo setor e observam-se
melhoras no serviço. Esta constatação será veri cada nos resultados da
próxima pesquisa, prevista para 2015.
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