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NOVOS LABORATÓRIOS

Mais instalações do Nupratec são inauguradas para atender cursos da área
de Tecnologia

Desenvolvimento tecnológico, pesquisa e prática. Esses três termos foram bastante
falados na inauguração dos laboratórios que, neste semestre, passam a integrar o
Núcleo de Práticas em Tecnologia (Nupratec) da UVV-ES. As novas instalações,
inauguradas na manhã do dia 21/03, juntam-se a outras treze, que já fazem parte do
Nupratec.
O Magni co Reitor da UVV-ES, prof. Dr. Manoel Ceciliano Salles de Almeida, destacou
a importância dos novos laboratórios na história da Universidade. Possuímos uma
vocação de sermos pioneiros no Estado nas Ciências Aplicadas. Fomos a primeira
instituição de ensino superior do Espírito Santo a implantar o curso de Engenharia de
Petróleo. Essa nossa vocação é mostrada, mais uma vez, à medida em que
avançamos em termos de ofertar mais laboratórios para que os alunos possam ter
exatamente como aplicar a ciência , declarou.

INTEGRAÇÃO
O Nupratec é um projeto desenvolvido na UVV-ES com a premissa de integrar todos
os cursos da área de Tecnologia da Instituição no desenvolvimento prático e de
pesquisa dos docentes e discentes envolvidos.
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Para o presidente da Mantenedora da Instituição, José Luiz Dantas, a questão da
evolução tecnológica está completamente integrada aos processos de ensino e
aprendizado e os laboratórios do Nupratec estão sendo implantados nesse sentido.
Queremos que nosso alunado tenha vivência prática, consiga realizar pesquisa
cientí ca e tenha todo o ambiente favorável ao desenvolvimento das suas habilidades,
do seu potencial e receba o máximo de conhecimento para que possa alcançar o
mercado produtivo e consagrar a sua vocação com uma formação de excelência ,
disse o presidente.

CONCEPÇÃO
Orgulhosa com a inauguração dos novos espaços de prática e pesquisa, a
coordenadora dos cursos da área de Tecnologia da UVV-ES, prof.ª Gesiane Silveira,
relembrou a concepção dos laboratórios. Buscou-se aperfeiçoar o máximo possível
dos recursos, de maneira que os laboratórios atendessem a todas as engenharias e
aos demais cursos da área de Tecnologia. A Mantenedora fez um investimento
elevado para que essas instalações fossem possibilitadas. Temos equipamentos de
ponta , destacou a professora, que também coordena o curso de Engenharia de
Produção.
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COMISSÃO INTERNA DE BIOSSEGURANÇA
A CIB é responsável pelo gerenciamento de resíduos químicos da Universidade

Você sabe como fazer o descarte correto de resíduos químicos? Pois é, esta é uma
das funções da Comissão Interna de Biossegurança (CIB) da Universidade, que visa
melhorar e orientar alunos e professores da UVV-ES quanto ao descarte correto de
resíduos químicos, contaminantes ou não. A CIB atua, principalmente, no Hospital
Veterinário, na Policlínica, no Biopráticas e nos laboratórios da área tecnológica. De
acordo com a presidente da Comissão, professora Adriana Canal, cada setor tem
pessoas responsáveis pelo gerenciamento. No Hospital Veterinário é a professora
Mayra e o Jukleber; na Policlínica, a professora Jussara; no Biopráticas, o professor
João Damasceno; e na área tecnológica, o professor Fernando Barcelos, além da
Rosana, técnica em Segurança do Trabalho , conta.
Todos nós trabalhamos em equipe. Fazemos reuniões mensais para veri car o que já
acontece, e também, para discutir sobre melhorias para a biossegurança nos
laboratórios , explica Adriana, que é bióloga e mestre em Ecologia de Ecossistemas.
Atualmente, uma empresa contratada recolhe o material e faz o descarte correto de
seis em seis meses.

MEMBROS DA CIB:
Presidente: professora Adriana Canal
Professor Fernando Fontes Barcelos
Professor João Damasceno Lopes Martins
Professora Jussara Angélica Sardenberg
Professora Mayra Cunha Flecher
Jukleber Lamas Furno
Rosana Marilda Della Valentina
Wilson de Carvalho Chicralia representante da empresa terceiriza de limpeza
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AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS
CPA/DPE 2012/2013

HOSPITAL VETERINÁRIO
O Hospital Veterinário presta atendimentos clínico-cirúrgicos e laboratorial, além
de internações às diversas espécies de animais. A pesquisa tem um ciclo bianual
de avaliação. O índice de satisfação geral foi de 86%. A estrutura e os
atendimentos foram muito bem avaliados pelo público em geral. Podemos
destacar os itens de facilidade de acesso e pontualidade no atendimento que
vêm apresentando melhoras consecutivas nas avaliações, apesar de serem os
dois itens pior avaliados.
Os resultados desta 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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INGRESSANTES
Realizada em 2012, essa pesquisa foi aplicada aos calouros para identi car o
que in uenciou na escolha da UVV-ES, bem como a imagem da Instituição no
que concerne à formação de pro ssionais com habilidades que atendam às
demandas de trabalho. Esta pesquisa foi segmentada por área de
conhecimento.
Esta pesquisa, também, vem direcionando a Instituição na veri cação da
imagem de seus cursos, através de várias dimensões, pelos alunos
ingressantes. Além disso, os resultados têm sido utilizados pelas coordenações
de cursos com insumo para atualização dos projetos pedagógicos.
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BIBLIOTECA
A pesquisa, realizada em 2012 e com frequência anual, resultou em um índice de
satisfação bem considerável, de aproximadamente 80%. A partir dos resultados
desta pesquisa, diversas medidas foram tomadas, como: o aumento do número
de cabines de estudos individuais, de cabines de estudos em grupo e de
computadores para consulta do acervo; melhoria dos serviços de copiadora e
atualização constante do acervo bibliográ co.
Observam-se melhorias consideráveis nas alterações realizadas. Esta
constatação será veri cada nos resultados da próxima pesquisa, prevista para
este ano (2014).
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