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EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA NO
BOULEVARD SHOPPING
Egresso da UVV-ES expõe seus trabalhos até o dia 28/08

Se você é aluno da UVV Business School ou, até o dia 28 deste mês (agosto), vai
visitar o Boulevard Shopping Vila Velha, não pode deixar de conferir a exposição
fotográ ca NEON . O pro ssional responsável pelos retratos expostos é o
publicitário formado pela UVV-ES, Hid Saib.
NEON é a segunda exposição de Hid no Boulevard Shopping e a quarta do
currículo. A paixão pela fotogra a, de acordo com ele, cresceu quando fez o curso
de Comunicação Social/Publicidade e Propaganda na UVV-ES. O que levei do
curso foi a fotogra a. Desde quando entrei na Universidade, por incentivo da
professora Beth Nader, sempre participei do Desa o Fotográ co e sempre fui
premiado , destaca o egresso.
Hid comenta que é muito grato aos docentes da Instituição que o apoiaram quando
esteve na graduação. Vários professores me in uenciaram na UVV-ES. Agradeço
muito a todos, pois sempre aprendi muito com eles e eles me ajudaram bastante. A
professora Nazareth Pirola, por exemplo, me ajudou muitíssimo quando eu precisei
apresentar o meu trabalho Desigual , em Buenos Aires, em um festival de
diversidade sexual .
UVV.BR
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FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO EQUINO
Cavalos atletas são motivos de estudos por parte de pesquisadores
da UVV-ES
Você sabia que as avaliações dos desempenhos dos cavalos que participam de
competições são semelhantes às avaliações usadas em atletas humanos? Pois é,
esteiras ergométricas, marcadores cardíacos, eletrocardiograma, dentre outros
procedimentos, fazem parte do dia a dia dos equinos esportistas.
Na UVV-ES, algumas dessas avaliações rendem projetos de pesquisas da área
Fisiologia do exercício equino . Professores e estudantes da graduação em
Medicina Veterinária e do Mestrado em Ciência Animal da Universidade vão para o
campo e exercitam os equinos em função do tipo de atividade física para a qual são
treinados e condicionados, e fazem avaliações antes e em períodos seriados após o
término do exercício. Essas análises incluem exames físicos com aferições de
parâmetros vitais e coleta de sangue para exames laboratoriais e fazem veri cações
complementares como, por exemplo, eletrocardiograma. Os diversos projetos de
Fisiologia do exercício equino desenvolvidos na UVV-ES, desde 2009, envolvem
animais da raça Quarto de Milha, usados em provas de laço de bezerro e provas de
tambor, e raça Mangalarga Marchador, usados em provas de resistência. Nas
pesquisas, são avaliados os per s muscular, hormonal e energético e a parte
cardiológica.
Sobre o porquê de escolher os cavalos para estudar, a professora da graduação em
Medicina Veterinária e do Mestrado em Ciência Animal da UVV-ES, Clarisse Simões
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Coelho, explicou que é a vocação que esses animais têm para a prática de esportes.
Os equídeos, isso inclui equinos, asininos e muares, são atletas natos. As atividades
equestres têm se intensi cado. E, como diz um dos autores de um livro referência,
ainda estamos na adolescência quando comparado com os estudos envolvendo
atletas humanos. Precisamos melhorar o desempenho atlético desses animais sem
aumentar a ocorrência de lesões . A ideia dessas pesquisas na UVV-ES partiu de
outras pesquisas realizadas em universidades paulistas e mineiras, como na Unesp,
USP e UFMG, que avaliam a performance dos equinos em condições tropicais,
como eles se comportam diante dos treinamentos e das alimentações às quais são
submetidas aqui no Brasil.

PERTINÊNCIA
Uma das principais importâncias em estudar a siologia do exercício equino, de
acordo com a professora, é dar mais visibilidade para as pesquisas da área.
Ninguém de fora da área acredita que pesquisas importantes são feitas em cavalos
atletas. Que a avaliação da performance deles é feita usando recursos semelhantes
aos usados para atletas humanos, como esteiras ergométricas, marcadores
cardíacos, eletrocardiograma, dentre outros, aponta a professora.
UVV.BR

UVV POST | Nº62 | 18 a 24/08 de 2014

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
Aluno de Ciência da Computação está estudando na Colorado
State University, nos EUA

Há pouco mais de um mês nos Estados Unidos, Ernesto Luís de Oliveira Seibert, 19 anos, já
está apaixonado por sua nova cidade. Ainda no período de adaptação do inglês, ele começa
a estudar Ciência da Computação a partir de 25 de agosto, na Colorado State University
(CSU), que ca na cidade de Fort Collins, Colorado. Ernesto é participante do programa do
Governo Federal Ciência sem Fronteiras.
Sobre o intercâmbio, o aluno do quinto período do curso de Ciência da Computação da
UVV-ES explica que, primeiramente, o intercâmbio vai contribuir com a uência no inglês
que, hoje em dia, no mercado de trabalho, é algo importante; conhecer novas culturas e
aumentar minha rede de contatos para, num futuro não tão distante, eu poder receber oferta
de emprego de fora do Brasil .
UVV.BR
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No momento, Ernesto está tendo aula de Listening/Speaking, Reading/Writing e Grammar.
Quando começarem as aulas do curso da graduação, no nal deste mês, pretende fazer
quatro disciplinas e aulas de alemão.
Sobre sua nova cidade, Ernesto é só elogios: a cidade Fort Collins é absurdamente incrível.
Além de linda, possui uma das menores taxas de violência no país. A maioria dos habitantes
da cidade só anda de bicicleta, pois a cidade é extremamente 'bike-friendly' .
Ernesto volta ao Brasil no nal de agosto de 2015 e já pensa em fazer uma pós-graduação
fora do país. Talvez na Alemanha, vou fazer as aulas de alemão aqui nos EUA , conta o
universitário.
UVV.BR
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Paradise Now é o primeiro lme
a ser exibido este semestre, no
dia 26/08, às 11h, no An teatro
O CineUVV está de volta neste semestre! A
primeira sessão de cinema e debate acontece no
dia 26/08 (terça-feira), às 11h, no An teatro, e
será sobre o lme Paradise Now . A entrada é
livre para todo o público. A inscrição pode ser
feita na coordenação do curso de Direito, que
ca na Unidade Acadêmica I. Os alunos que
participarem recebem certi cado de três horas
de atividades complementares.
Também conhecido como O Paraíso, Agora!,
Paradise Now é um lme palestino de 2005
dirigido por Hany Abu-Assad.

SINOPSE
Amigos de infância, os palestinos Khaled (Ali
Suliman) e Said (Kais Nashef) são recrutados
para realizar um atentado suicida em Tel Aviv.
Depois de passar com suas famílias o que,
teoricamente, seria a última noite de suas vidas,
sem poder revelar a sua missão, eles são levados
à fronteira. A operação não ocorre como o
planejado e eles acabam se separando.
Distantes um do outro, com bombas escondidas
em seus corpos, Khaled e Said devem enfrentar
seus destinos e defender suas convicções (com
informações do "Adoro Cinema").
UVV.BR
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