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ESTÁGIO CURRICULAR E
MONITORIA DE ENSINO
Estão abertas inscrições para alunos regularmente
matriculados na UVV-ES

ESTÁGIO CURRICULAR
Estão abertas as inscrições para estágio curricular (não obrigatório), até o dia 15 de
agosto, nos locais de oferta de estágio, que você encontra no Edital 23/2014,
disponível no nosso site www.uvv.br.
O estágio curricular (não obrigatório) tem o objetivo de complementar o ensino e a
aprendizagem acadêmica do estudante em ambiente pro ssional que lhe
proporcione o desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho. O estágio é
realizado nas dependências da Universidade Vila Velha, em setores administrativos,
como: Procuradoria, Clínicas, Setor de Suprimentos, Departamento de Informática,
Academia, Comunicação Institucional, entre outros. Os alunos interessados
poderão obter mais informações sobre o estágio e efetuar a retirada do material de
inscrição no próprio local onde deseja atuar. Neste semestre, são ofertadas 34
vagas.

BOLSA
O estagiário receberá Bolsa de Complementação Educacional Mensal no valor de
R$ 500,00, para estágio com carga horária de 20h/semana e R$ 750,00, para
estágio com carga horária de 30h/semana.
UVV.BR
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ESTÁGIO CURRICULAR E
MONITORIA
DE
ENSINO
Estão abertas inscrições para alunos regularmente
matriculados na UVV-ES
MONITORIA DE ENSINO
Há 103 vagas também para monitoria de ensino. Inscrições até 15 de agosto, na
secretaria da coordenação de cada curso, no seu horário de funcionamento.
Mais
Para se inscrever
informações no Edital 24/2014 publicado no nosso site www.uvv.br.

em um dos cursos,
bastadeacessar
A monitoria de ensino tem o objetivo de propiciar a aprendizagem
técnicaso e
nosso site
métodos de ensino, de pesquisa e de extensão aos alunos da Instituição
com bom
rendimento acadêmico de forma a contribuir para sua formação
acadêmica. Os
www.uvv.br.
alunos interessados poderão obter informações nas coordenações dos cursos.

BOLSA
O monitor receberá a bolsa em forma de desconto nas mensalidades durante o
período de vigência do Termo de Compromisso no valor de R$ 360,00.

Mais informações no nosso site www.uvv.br.
Aproveite essa oportunidade!
UVV.BR
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AULA INAUGURAL DO
MESTRADO EM
SOCIOLOGIA POLÍTICA
O evento acontece no dia 20/08, às 15h, no An teatro.
Inscreva-se, é gratuito!
A aula inaugural do Programa de Mestrado em Sociologia Política da UVV-ES será no dia 20
de agosto, às 15h, no An teatro da Universidade. O palestrante é Bruno Gomes Borges da
Fonseca, doutorando e mestre em Direito e procurador do Trabalho. O tema da aula
inaugural é A sociedade civil e o desvanecimento do Estado na perspectiva de Karl Marx .
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no nosso site www.uvv.br. Alunos, professores,
funcionários e também a comunidade externa à UVV-ES podem participar. A inscrição pode
ser feita até o dia 19 de agosto.

UVV.BR
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MESTRADO EM NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS
O egresso de RI, Artur Luís de Abreu Mendes, fez mestrado na
Hult International Business School

Mal terminou a faculdade, já queria fazer um mestrado. Esse é um pequeno resumo da
história pro ssional de Artur Luís de Abreu Mendes, 23 anos, egresso do curso de Relações
Internacionais aqui da UVV-ES. Para alcançar seu objetivo, começou cedo a se dedicar ao
seu futuro pro ssional.
Desde o meu segundo período da graduação, comecei a fazer trabalhos como pesquisador
freelance. Mas dei sorte de conseguir um estágio em uma agência marítima, trabalhando
com documentação de importação. Meu segundo passo foi trabalhar em uma importadora,
onde fui crescendo e cheguei a coordenador de Ações de Marketing, antes mesmo de me
formar , conta o egresso. Por gostar muito de viajar e de conhecer outras culturas, desde a
metade da faculdade Artur já pensava no que fazer depois dela. Então, quando terminei a
faculdade, já estava há muito tempo buscando o meu mestrado. Mesmo tendo sido
contratado para trabalhar na Vale em abril (do ano em que se formou), decidi ir para o
mestrado em setembro, devido a ótima oportunidade de bolsa que me apareceu , lembra.
Foi assim que Artur começou o Master's of International Business (Mestrado em Negócios
Internacionais), na Hult International Business School (Escola Internacional de Negócios). A
duração do curso é de um ano letivo, com 540 horas, assim como um mestrado no Brasil,
iniciando no mesmo período letivo americano (setembro a agosto).
UVV.BR
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MESTRADO EM NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS
O egresso de RI, Artur Luís de Abreu Mendes, fez mestrado na
Hult International Business School

SELEÇÃO
Para entrar na Hult, Artur passou pelo processo de seleção que envolve o TOEFL (teste
padronizado de inglês), entrevista com o recrutador e uma carta explicando o porquê que
deveria ser aceito no mestrado, juntamente com o histórico escolar (notas e a ns) e currículo.
BOLSA DE ESTUDOS
A bolsa na Hult funciona um pouco diferente das outras escolas americanas. Você tem que
escrever uma carta contando por que você deve receber aquela bolsa especi ca (existem
categorias). A partir daí, eles falam o quanto você vai receber de bolsa. Se eles tiverem muito
interesse em você, poderão dar uma bolsa maior , explica Artur.
MÓDULOS
Na Hult, como esclarece o egresso, o mestrado é dividido em três módulos: oito meses de
matérias obrigatórias em somente um lugar, dois meses de matérias optativas e um mês para
o projeto nal. Entre cada módulo, o mestrando pode 'rodar' entre os campi que a Escola de
Negócios tem no mundo: Estados Unidos (São Francisco, Boston e Nova Iorque), Inglaterra
(Londres), Emirados Árabes (Dubai), Brasil (São Paulo) e China (Xangai). Inicialmente, Artur
escolheu ir para São Francisco, porém, por já ter vivido nos Estados Unidos quando
adolescente, preferiu ir para Xangai, na China. São Francisco ia ser como acampar no
quintal de casa , enquanto Xangai seria um desa o enorme, além de um menor custo de
vida. Depois da China, fui para o campus de São Paulo nas optativas, que é em parceria com
a Fundação Dom Cabral, onde vivi a correria de São Paulo. No último módulo, quei em
Boston .
UVV.BR
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EXTERIOR
Artur lembra que Xangai é uma cidade onde quem mora lá, ama e odeia. Você não vê a hora
de voltar para casa, mas, quando volta, morre de saudades. Reclama da poluição, do metrô
lotado, di culdade de comunicação, no entanto, uma comunidade internacional quali cada
de mais de 300 mil estrangeiros, ambiente de negócios pulsante, os restaurantes
internacionais e também a vida noturna, tudo isso faz com que seja uma experiência
extraordinária. São muitos os eventos voltados a negócios, principalmente de networking, o
que ajuda bastante na vida pro ssional. Quero muito voltar para lá, mas não para morar muito
tempo! .
Sobre Boston, o egresso conta que é o extremo oposto de Xangai. É caro você fazer
qualquer coisa lá. Enquanto eu conseguia sair de táxi e comer bem em Xangai com menos
de 30 reais, em Boston, uma simples viagem de táxi já era o preço da noite toda. Embora
tenha uma comunidade muito interessante de estudantes, Boston não é como Xangai, onde
você vê pessoas de várias nacionalidades se encontrando e fazendo negócios e amizades
facilmente. É uma ótima cidade para se viver, principalmente nos subúrbios da região
metropolitana, foi muito bom para me concentrar no projeto nal .
FUTURO
Para o futuro, Artur pensa em fazer doutorado ou MBA. Atualmente, ele dá cursos,
consultoria a empresas e está abrindo seu próprio negócio, o patinhas.net, que é um ecommerce de acessórios pet, que deve estar funcionando em pouco tempo.
UVV.BR
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