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FORÇAS NO ESPORTE
Relatório das atividades do projeto foi selecionado para congresso
internacional em Lisboa
O relatório das atividades desenvolvidas por alunos de medicina da UVV-ES no
projeto Forças no Esporte , foi selecionado para ser apresentado no 19th
WONCA - EUROPE Conference (Congresso Internacional sobre Medicina da
Família), que será realizado entre os dias 01 e 05 de julho, em Lisboa. A
apresentação será feita pela professora de Medicina da Univerdidade Lícia Baião
Duemke, que viajará para Portugal às vésperas da realização do referido
Congresso.
No projeto, que é uma parceria entre o 38º BI, o Estado do Espirito Santo, a
Secretaria de Educação e a Secretaria de Prevenção e Combate à Violência da
Prefeitura de Vila Velha, a professora Lícia orienta os futuros médico sem
atividades práticas com os jovens que fazem parte do Forças no Esporte .
Os adolescentes que participam do projeto têm a oportunidade de praticar
esportes, assistir a aulas de reforço escolar, além de terem alimentação, roupas e
transporte. As atividades são desenvolvidas três vezes por semana por militares
e pro ssionais especializados, na parte da tarde.
UVV.BR
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Estudantes, professores e demais pro ssionais da UVV-ES agora
têm acesso à ferramenta de consulta
Desde abril deste ano, estudantes, professores e demais pro ssionais da área
da Saúde da UVV-ES têm acesso a uma ferramenta de consulta para tirar
dúvidas do dia a dia de cada uma das especialidades médicas, o portal
MedicinaNet.
Nesse portal, que pode ser acessado de qualquer computador nas
dependências da UVV-ES, os usuários têm acesso a um vasto material que inclui
aulas em vídeo, artigos de revisão, artigos cientí cos comentados, temas em
segurança do paciente, informações sobre medicamentos, casos clínicos,
imagens em Medicina e muitos outros recursos, como o MedCalc 3000 e o ACP
Medicine, conteúdos internacionais traduzidos com exclusividade.
O MedicinaNet é rico em informações importantes que poderão auxiliar os
estudantes e professores nas pesquisas para as atividades desenvolvidas em
sala de aula , explica Danielly Crystine Peixoto, da
Biblioteca da UVV-ES.
Ela garante, ainda,
que o portal é uma
ferramenta de fácil
utilização. Os
usuários podem
acessar o portal sem a
necessidade de uma
senha e pesquisar os
assuntos de interesse .
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ATRATIVO TURÍSTICO
Fundador e presidente da Wine participa de banca do curso
de Arquitetura e Urbanismo
Vinícola Caravaggio: a arquitetura como
atrativo turístico e desenvolvimento . Este
foi o título do trabalho de conclusão de
curso da formanda em Arquitetura e
Urbanismo, Maraiza Rita Possatti
apresentado no dia 26 de junho.
Participaram da banca o fundador e
presidente da Wine, Rogério Salume, e as
professoras da UVV-ES Priscilla Loureiro,
como orientadora, e Simone Neiva como
avaliadora interna.
A professora Priscilla, que também é
coordenadora do curso, conta que essa
banca mista mostra que a UVV está em pleno
contato com o mercado de trabalho e o
mercado está prestigiando o desenvolvimento
do conhecimento e a produção acadêmica da
Universidade .

WINE
Lançada na internet em novembro de 2008, oferece atualmente
mais de dois mil rótulos de vinhos nos das principais regiões vitivinícolas do
mundo, além de acessórios para
degustação e produtos gourmet.
Com mais de 140 mil clientes ativos
em todo o país, e com mais de 80 mil
pedidos por mês, num total de 200
mil garrafas mensalmente entregues,
a W i n e o p e r a u m C e n t ro d e
Distribuição de última geração com
cerca de 6 mil metros quadrados e
totalmente climatizado.
UVV.BR
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Alunos do Mestrado em Ciência Animal participaram de ações
educativas no zoológico de Marechal Floriano

Como parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, o Zoopark da
Montanha, localizado em Marechal Floriano, promoveu, em parceria com alunos do
Mestrado em Ciência Animal da UVV-ES, ações de educação ambiental no dia 14 de
junho (sábado). Participaram, também, alunos de Ciências Biológicas e Medicina
Veterinária de outra instituição de ensino.
Os alunos do Mestrado realizaram uma exposição fotográ ca de diversos animais e
distribuíram cartilhas para crianças, apresentando os tatus como os engenheiros da
UVV.BR
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oresta. A cartilha foi produzida pelo projeto Tatu Canastra, com apoio da Sociedade
de Zoológicos e Aquários do Brasil.
O professor Dr. João Luiz Rossi Junior conta que, na ocasião, foi realizada uma pesquisa de
opinião com os visitantes do zoológico, buscando conhecer um pouco mais sobre as
pessoas que frequentam o local e quais são suas expectativas sobre o passeio. O Zoopark
da Montanha está programando novas atividades de educação ambiental para o segundo
semestre de 2014, em conjunto com as duas instituições de ensino superior , naliza.
UVV.BR
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PUBLICAÇÃO
Artigo do professor Arquimedes de Jesus Moraes foi
publicado na revista pro ssional americana Journal of
Modern Accounting and Auditing

Um artigo do professor do curso de Ciências Contábeis da UVV-ES, Arquimedes
de Jesus Moraes, foi publicado, no dia 05/05/2014, no Journal of Modern
Accounting and Auditing (ISSN 1548-6583), que é uma revista pro ssional
publicada nos Estados Unidos por David Publishing Company que, além de
revistas acadêmicas, fornece livros, ambos nas versões impressa ou online.

O professor, que também dá aulas no curso de Ciências Econômicas, explica
que a publicação do artigo é uma oportunidade para a comunidade acadêmica
conhecer os diferentes temas pesquisados, mostrando o que há de avanço nas
áreas de estudo. Arquimedes explica que o artigo investiga os efeitos dos
honorários de auditoria contábil e de consultoria, pagos aos auditores externos,
na razão entre o valor de mercado e o valor patrimonial (Q de Tobin) procurando,
em termos práticos, identi car o efeito dessa remuneração no valor da empresa.
Especi camente, incrementos nos honorários de auditoria contábil e nos
honorários de consultoria, prestados pelos auditores independentes, aumentam
e diminuem, respectivamente, o Q de Tobin.
Os resultados dessa pesquisa têm importantes implicações para aqueles que
estão orientados para as boas práticas de governança corporativa.
Preocupados com o processo de criação de valor, os gestores e membros do
conselho de administração, quando da contratação de auditores
independentes, devem apreciar, cuidadosamente, a remuneração e natureza
dos serviços designados a estes auditores , esclarece o professor.
UVV.BR
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