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UVV BUSINESS SCHOOL

Aula magna inaugurou o cialmente a nova unidade da UVV-ES

Na noite do dia 15 de maio, uma aula magna com o economista Paulo Hartung
marcou o início o cial das atividades do novo espaço da UVV-ES, a UVV
Business School, localizada no Shopping Boulevard Vila Velha. Na ocasião,
Hartung, em sua fala, abordou aspectos da história econômica do Estado e as
projeções para o futuro capixaba.
O economista também elogiou o novo espaço da UVV-ES e como ele pode
contribuir na formação de pro ssionais quali cados para o Espírito Santo. O
Estado está vivendo um momento novo, com muitas atividades, um conjunto de
empresas vem se instalando no Espírito Santo. Para isso, nós precisamos de
gente quali cada, capital humano bem preparado e essa Escola é muito
importante nesse momento. Esse é o nosso desa o, você ter um pro ssional
com quali cação e, ao mesmo tempo, com capacidade de renovar seu
conhecimento permanentemente. É o futuro que desejamos ao nosso Estado ,
declarou.
UVV.BR
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PRESENTE E FUTURO
O Magní co Reitor da UVV-ES, Prof. Dr. Manoel Ceciliano Salles de Almeida,
apontou que a UVV Business School atende a uma tendência de que cada vez mais,
pessoas se interessam pela área, pelas oportunidades que ela vem dando em vários
setores da economia. A UVV Business School começa as atividades em um
cenário muito bom. O Estado não para de crescer e os portos que virão, trarão
muitas oportunidades , avaliou.
Os alunos matriculados no MBA em Marketing já começaram a estudar na nova
unidade da UVV-ES, o que, para o coordenador do curso, professor Neil Palácios,
traz novas perspectivas aos pós-graduandos. Você lida com uma dinâmica
diferente, sai um pouco desse modelo clássico de escola que, aqui no Brasil, a gente
tem como único modelo a ser seguido e faz como é feito nas escolas fora do Brasil.
Todos os MBA s da UVV-ES têm sempre o per l de tentar ligar a academia com a
realidade de mercado , destacou o professor.
UVV.BR

UVV POST | Nº55 | 26/05 - 01/06 de 2014

UVV BUSINESS SCHOOL

Aula magna inaugurou o cialmente a nova unidade da UVV-ES

O diretor executivo da UVV-ES Business School, professor Jefferson Cabral,
registrou os êxitos e perspectivas da Escola de Negócios. Percebo que o
que a UVV-ES está proporcionando para a sociedade capixaba, com esse
espaço, é extremamente adequado, porque hoje temos todas as salas do
centro ocupadas, e já estamos partindo para uma expansão onde mais seis
salas estão sendo construídas .

De acordo com Jefferson, essa expansão mostra que existe uma demanda
enorme para se capacitar em um modelo inovador, em uma modelagem
diferente, uma metodologia que aborde o conhecimento de uma forma
colaborativa. Essa é a proposta da Escola de Negócios: fazer com que os
pro ssionais aqui formados tenham uma visão, um olhar, para a sociedade
de uma forma diferenciada .
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EMBAIXADORES DA UE NA UVV-ES
Dezessete embaixadores participaram de palestra no An teatro da
Universidade

Professores e alunos da UVV-ES tiveram a oportunidade única, no dia 16/05, de
participarem de uma palestra com a presença de 17 embaixadores da União Europeia
no Brasil.
Na palestra com o título "A Europa no mundo: relações exteriores e comércio",
capitaneada pela Embaixadora da União Europeia no Brasil, Ana Paula Zacarias, e
pelo Embaixador da Grécia no Brasil, Dimitri Alexandrakis, foram abordados temas e
perspectivas da política externa da União Europeia, bem como a sua história e passos
futuros do bloco de países.
Um fato marcante no evento foi a surpresa dos embaixadores com a presença e
participação dos universitários. Estamos aqui porque representamos as instituições
da UE e posso dizer, por mim e pelos meus colegas, que estamos muito felizes em ver
tantos estudantes ouvindo o que temos a dizer , declarou Ana Paula Zacarias.
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Além dos dois embaixadores, a UVV-ES recebeu a visita de diplomatas dos seguintes
países: Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia,
França, Irlanda, Itália, Romênia, Eslováquia, Eslovênia e Espanha.

INTERNACIONALIZAÇÃO
O Magní co Reitor da UVV-ES, Prof. Dr. Manoel Ceciliano Salles de Almeida, falou que,
além da oportunidade ímpar de a UVV-ES e o Estado receberem os embaixadores
europeus, esse foi mais um passo para a internacionalização da Universidade. A
União Europeia investe muito em pesquisa e em intercâmbio de estudantes, e a UVVES está seguindo por esse caminho. Estamos, cada vez mais, enviando alunos daqui
para o exterior, como também, recebendo estudantes de fora do país na nossa
Universidade. As fronteiras estão deixando de existir e temos que sempre aprender
com isso, pois é fundamental para os níveis pessoal e pro ssional, e para os países ,
argumentou o Reitor.
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Prazo para submissão de trabalhos segue até o dia 31/05
Em setembro deste ano, o Espírito Santo receberá o XIII Congresso Brasileiro de
Ecotoxicologia (Ecotox 2014), a ser realizado entre os dias 23 e 26, no
Sesc/Guarapari. A UVV-ES é uma das instituições organizadoras, representada
pela professora do Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas
Drª Adriana Regina Chippari Gomes (Laboratório de Ictiologia Aplicada www.labpeixe.bio.br).
Essa edição do Congresso terá como tema central Ecotoxicologia: pesquisa,
gestão e produção interagir para inovar , e pretende destacar a inovação e a
integração entre os setores da sociedade como base para a construção de uma
sociedade sustentável.
O Ecotox 2014 já está com inscrições abertas para palestras e minicursos, bem
como para os estudiosos da área que desejam submeter trabalhos. As
informações completas sobre o assunto podem ser encontradas no site:
http://www.ecotox2014.com.br/.
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