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WORKSHOP DE DESIGN PARAMÉTRICO
COM GRASSHOPPER
Evento voltado para alunos de Arquitetura e Urbanismo acontece
nos dias 27 e 28/05
Nos dias 27 e 28 de maio, será realizado o workshop de Design Paramétrico com
Grasshopper, voltado para alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UVVES. As inscrições podem ser feitas no site da Universidade www.uvv.br até o
dia 26 deste mês (maio). As vagas são limitadas!! De acordo com o instrutor do
evento, Arq. Henrique Stabile, este, será um workshop prático, no qual os alunos
aprenderão como criar formas complexas de maneira simpli cada, e também, a
desenvolver seus encaixes para execução. Além de aprenderem a criar e alterar
modelos tridimensionais de acordo com diversos tipos de parâmetros, como:
orientação geográ ca, música, movimento do sol, cores, leis da física, dados
coletados da própria webcam, entre muitos outros.
Henrique Stabile é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade Estadual
de Londrina (UEL). Atualmente, desenvolve seu mestrado em Design e
Arquitetura pela FAU-USP áreas de pesquisa: design paramétrico, design de
interação e fabricação digital. É pesquisador dos grupos de pesquisa DAI (FAUUSP), DigiFAB (FAU-USP) e GP-ADMD (ECA-USP). Trabalha desde 2007 em
grandes escritórios de arquitetura e design no Brasil, Estados Unidos,
Canadá e China. Hoje, é sócio-fundador da META-D,
empresa focada em inovação para design e
arquitetura.

A professora
Larissa Leticia Andara
Ramos, coordenadora do evento,
explica que esse workshop mostra-se muito
importante para os alunos, pois insere os
participantes no mundo da fabricação e da prototipagem
digital, utilizando de softwares e ferramentas extraordinárias
que possam ser aplicadas em projetos e processos de Arquitetura
e Urbanismo .
UVV.BR
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PLANTÃO PSICOLÓGICO
Clínica de Psicologia oferece o serviço quatro dias por semana

A Clínica de Psicologia da UVV-ES, todo semestre, oferta o serviço Plantão
Psicológico, que é uma modalidade de atendimento que visa atender ao sujeito no
momento exato de sua necessidade; portanto, não precisa de agendamento prévio. A
pessoa atendida no plantão tem direito a até cinco atendimentos sem custo. O
plantão psicológico não é uma terapia, atende somente casos pontuais e de urgência.

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Segunda-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30
Terça-feira, das 7h30 às 10h30, às 13h30, das 16h30 às 17h30, e às 20h30
Quarta-feira, das 13h30 às 17h30
Sexta-feira, das 13h30 às 17h30
Endereço: Policlínica de Referência da UVV-ES
(Rua Mercúrio, s/n, Boa Vista, Vila Velha)

Mais informações pelo telefone 27 3421 2161.
UVV.BR
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PRAZER & CIA

Alunos e professores de Gastronomia são os responsáveis pelo
serviço de bu et do evento
Cerca de 50 alunos e sete professores do curso de Gastronomia da UVV-ES serão os
responsáveis pelo serviço de bu et do prêmio Prazer & Cia, promovido pela Rede
Gazeta, no dia 27 deste mês. Eles farão o pré-preparo e produção de todos os
alimentos, armazenamento e nalização.
Os professores das disciplinas práticas Alessandro Eller
que também é o
coordenador do curso, Marcela Bourguignon, Giovana Moyzes, Andrea Souto,
Thiago Correia, Paulo Gaudio e Juarez Campos vão orientar os alunos de todos os
períodos do curso que foram convidados a participar de forma voluntária.
Os professores dividem os alunos em grupos de trabalho dentro das habilidades que
cada um se encaixa. Por exemplo, os do primeiro período que ainda não têm muita
prática, cam na higienização e cortes, já os do último período, nalizam as
preparações mais difíceis. Vamos servir um menu de nger food harmonizado com
espumante , explica Alessandro Eller.
Este prêmio, como conta o coordenador do curso, é uma oportunidade de vivenciar
toda a logística que envolve a produção de um evento. Pré-preparo, produção,
armazenamento, transporte e nalização, o pré e pós-evento. Unir a teoria e a prática
dentro de um evento que envolve os melhores chefs e estabelecimentos de
alimentação e bebidas do estado .
UVV.BR
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Evento acontece esta semana
Entre os dias 22 e 24 deste mês, a UVV-ES sediará o Intercom Sudeste 2014. No
evento regional, que chega a sua décima nona edição, estudantes, professores e
demais pro ssionais da comunicação discutem em conferências, mesas, o cinas e
sessões de trabalho variadas questões relativas à Comunicação Social.
Os interessados podem car por dentro de todas as informações do Congresso, como
programação, cronograma de apresentações e atividades, por meio dos sites
www.intercomsudeste2014.com.br e www.portalintercom.org.br.
ABERTURA
A conferência de abertura do Intercom Sudeste 2014 será ministrada pela Prof.ª Dr.ª
Marialva Barbosa, vice-presidente da entidade que organiza o evento. A professora
abordará o tema Comunicação: Guerra & Paz .

UVV.BR
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CONGRESSO BRASILEIRO DE
ATIVIDADE DE AVENTURA
Evento nacional acontece na UVV-ES na primeira semana de junho

Entre os dias 04 e 07 de junho, a UVV-ES será sede do VIII CBAA Congresso
Brasileiro de Atividade de Aventura. O evento nacional surgiu por intermédio da
iniciativa do Laboratório de Estudos do Lazer (LEL), do Departamento de
Educação Física, Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista Campus de Rio Claro, motivado pelo crescimento emergente do interesse de
pesquisadores e pro ssionais em investigar respostas à problemática
envolvendo as atividades de aventura na natureza.
Os participantes do evento contarão com palestras, o cinas, mesas-redondas e
atividades culturais que, por conta da realização da Copa do Mundo de Futebol
este ano e as Olimpíadas em 2016, aqui no Brasil, debaterão a respeito da
realização desses grandes eventos.
O professor do curso de Educação Física da UVV-ES, Salvador Inácio da Silva,
explicou os motivos de a Instituição ter sido escolhida para sediar o evento
nacional. O curso apoia várias iniciativas acadêmicas nessa área. Temos o
Grupo de Recreação e Lazer e, dentro deles, temos diversos grupos de estudos,
um deles é o Grupo de Estudos de Lazer, Ecologia e Aventura, o Geleia, que tem
tudo a ver com a premissa do evento, e há seis anos, participamos desse
congresso. Na última edição, fomos convidados a sediá-lo , contou.
UVV.BR
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CONGRESSO BRASILEIRO DE
ATIVIDADE DE AVENTURA
Evento nacional acontece na UVV-ES na primeira semana de junho

PROGRAMAÇÃO RESUMIDA
Quinta-feira - 05 de junho de 2014
O cinas
Abertura O cial
Luau na Praia
Sexta-feira - 06 de junho de 2014
Movimento discente
Mesa redonda
Pôsteres
O cinas
Conversa ao pôr do sol
Atividades Culturais

UVV.BR

Sábado - 07 de junho de 2014
Acordando o corpo
Mesa redonda
Comunicações Orais
Palestra de Encerramento
Escolha da Cidade Sede
Domingo - 08 de junho de 2014
Saídas opcionais para atividades
de aventura na região
Mais informações no site do evento:
http://nrleventos.wix.com/cbaa2014.
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