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ECO FAZENDA EXPERIMENTAL
DA UVV-ES
Novas instalações foram inauguradas na última semana

Na última quarta-feira (02/04), alunos e professores dos cursos que utilizarão a Eco
Fazenda Experimental da UVV-ES, estiveram presentes no local para conhecer as
instalações que têm, como intuito, fomentar a pesquisa cientí ca da Universidade e
aplicar, de uma melhor maneira, as aulas de campo dos alunos das áreas a ns. Na
ocasião, docentes e discentes presentes na Fazenda ouviram palestras proferidas
pelos professores Mário Vasconcelos e Jefferson Cabral e, pelo presidente da
Mantenedora Sedes/UVV-ES, José Luiz Dantas.
PRÁTICA E EXPERIMENTAÇÃO
O consenso entre os professores presentes era de que, com as novas instalações, as
experimentações dos alunos vão ter um grande ganho. Para o Pró-reitor de Pesquisa
e Pós-graduação, Marco Antonio Oliva Cano, a contribuição da Universidade com a
pesquisa cientí ca desenvolvida no País só tende a aumentar. É um grande avanço.
Essas instalações vão poder integrar a pesquisa laboratorial e experimental que
desenvolvemos e, assim, contribuir para a ciência, não só do Estado, como do País ,
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a rmou. O coordenador do curso de Medicina Veterinária, professor Fernando Tobias,
destacou as consequências para o curso que coordena com a inauguração dessas
instalações da Eco Fazenda Experimental da UVV-ES. É um grande laboratório para
nós desenvolvermos pesquisas em todas as áreas. Vamos usar sempre. O nosso
curso está cada vez mais concretizado, temos uma procura muito grande por parte de
novos alunos e a fazenda, com certeza, fará essa procura aumentar ainda mais ,
observou o professor. Para o professor Rivelino Rovetta, responsável por integrar as
instalações da Fazenda às necessidades dos cursos que devem utilizar o espaço,
salientou o ganho que as aulas práticas e as pesquisas terão com as novas
instalações. Agora, temos, à nossa disposição, toda essa estrutura, como curral de
manejo e instalações adequadas para receber os alunos e os professores .
PESQUISA E INTEGRAÇÃO
A Fazenda será de grande utilidade para alguns dos Programas de Pós-graduação da
UVV-ES. O professor Charles Duca, coordenador do mestrado e do doutorado em
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Ecologia de Ecossistemas da UVV-ES argumentou a respeito da praticidade que a
Eco Fazenda Experimental trará para os mestrandos e doutorandos do programa que
coordena. É uma localidade próxima da Grande Vitória, o que vai facilitar o
deslocamento e custos para o aluno, já que ele poderá aproveitar o próprio transporte
da UVV-ES. Outro ponto positivo é a integração entre dois programas de pósgraduação da Universidade, o de Ecologia de Ecossistemas e o de Ciência Animal .
A professora Flaviana Lima Guião Leite, que coordena o Programa de Pós-Graduação
em Ciência Animal na Instituição, apontou as oportunidades que a fazenda
experimental vai trazer para o programa que comanda. Todas as pesquisas de
Ciência Animal podem ser executadas aqui. Temos oportunidade, por exemplo, de
trabalhar com nutrição e alimentação animal, manejo e conservação de animais
selvagens e clínica e cirurgia animal também. O que dá força também para o
doutorado que estamos estruturando. É muito importante ver que a mantenedora tem
esse compromisso com a ciência .
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DOUTORADO NA INGLATERRA
Egressa de Psicologia começou o programa em Psicologia Forense
na University of Kent

A egressa do curso de Psicologia, Arielle Sagrillo
Scarpati, de 26 anos, acaba de chegar à Inglaterra
para começar seu doutorado em Psicologia Forense,
na cidade de Canterbury. Graduada desde 2009,
Arielle nalizou seu mestrado em 2013 com planos de
iniciar o doutorado. O doutorado teve início este ano e
tem duração de três anos, podendo ser estendido por
mais um.

Durante o mestrado, descobri que havia um curso de
doutorado focado em Psicologia Forense, que não
existe no Brasil, e uma professora, a Dra. Afroditi Pina,
que trabalhava especi camente com o meu tema. E
foi ai que a ideia de estudar o doutorado fora do país
começou a ganhar contornos mais palpáveis , contou
a ex-aluna da UVV-ES, que é bolsista da Capes.

PLANOS
Após o doutorado, Arielle pretende voltar a dar aulas
no Brasil. É algo que eu gosto muito e que quero
poder exercer por muito tempo. Um pouco mais pra
frente, meu objetivo é pleitear uma vaga na ONU
Mulheres. Sei que o caminho pra conseguir isso é
difícil, que os requisitos são vários e eu não sei quanto
tempo eu vou levar pra ter essa oportunidade, mas
quero muito poder continuar trabalhando e ajudando
a chamar atenção e a combater a violência contra a
mulher, não só no Brasil , destacou esperançosa
Arielle.
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BIBLIOTECA

Alunos, professores e colaboradores da UVV-ES têm acesso ao maior
acervo particular do Espírito Santo
Estudantes, professores e colaboradores da UVV-ES têm a sua disposição o
maior acervo particular do Estado através das bibliotecas da Universidade: a
Biblioteca Central Professor José Leão Nunes, que ca no campus Boa Vista; o
Laboratório Morfofuncional, no campus Nossa Senhora da Penha, no prédio da
Policlínica; e a recém-inaugurada Biblioteca Setorial UVV Business School, no
Boulevard Shopping Vila Velha.
O acesso ao acervo das bibliotecas da UVV-ES está totalmente informatizado
por meio do Software Pergamum Sistema Integrado de Bibliotecas. Assim,
consultas, renovações de empréstimos e reservas podem ser feitas pela web .

O QUE AS BIBLIOTECAS OFERECEM?
- Acervo de coleções especiais;
- Cabines de estudo em grupo, individuais e de silêncio absoluto;
- Consulta ao catálogo nos terminais;
- Exposição de livros novos e periódicos correntes;
- Exposição semanal dos livros do Projeto Ler é Lazer ;
- Orientação sobre o uso das Normas da ABNT;
- Computadores para a digitação de trabalhos acadêmicos e acesso à internet; e
- Sala de Pesquisa destinada à orientação e capacitação de alunos sobre Bases
de Dados.
UVV.BR
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Biblioteca Central Professor José Leão Nunes
Segunda a sexta-feira: das 7h30 às 22h30
Sábado: das 9h às 17h
Biblioteca setorial UVV Business School
Segunda a sexta-feira: das 17h às 22h
Laboratório Morfofuncional
Segunda a quinta-feira: das 7h30 às 22h
Sexta-feira: das 7h30 às 21h

E-mail: biblioteca@uvv.br
Site: www.uvv.br/biblioteca

EMPRÉSTIMO
Para realizar o empréstimo, todos devem apresentar um documento de
identi cação, preferencialmente a carteira de estudante. Cada material
emprestado possui um prazo de devolução, que poderá ser renovado. Livro com
carimbo não circula pertence à categoria de empréstimo especial, que só
poderá ser efetuado na sexta-feira, a partir das 19h, e entregue no primeiro dia
útil até às 21h. Para saber um pouco mais sobre as regras de uso e serviços
oferecidos, consulte os folders disponíveis nos balcões das Bibliotecas.

COMO ACESSAR O SITE DA
BIBLIOTECA:
1- No ícone "Serviços", na
home do site da Universidade,
clique no link Biblioteca.
2- Na página principal da
Biblioteca, você tem acesso
aos sistemas de consulta ao
catálogo e ao Pergamum,
além de outros serviços
oferecidos.
UVV.BR
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