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SEMINÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO
2014

O tema deste ano é Gestão de empresas familiares . As
inscrições estão abertas até o dia 08 de setembro e são
gratuitas!
No dia 09 de setembro, no Cineteatro, a partir das
19h, será realizado o Seminário de Administração
2014, promovido pelo curso de Administração da
UVV-ES. O evento é aberto para todos os alunos
do curso e para universitários da área de gestão.
O tema desse ano, Gestão de empresas
familiares , foi uma solicitação dos próprios
alunos do curso.

Para se inscrever, basta acessar o
nosso site www.uvv.br.
O Seminário de Administração é
realizado anualmente para
comemorar o Dia do Administrador,
celebrado no dia 09 de setembro. Na
programação, está previsto um
painel sobre Gestão de
empresas familiares.
Estão con rmados
Wagner Chieppe,
Grupo Águia Branca;
Oswaldo Dadalto,
Grupo Dadalto; Luís
Rigoni, Móveis Rimo; e
Zilma Bauer, Ervas Naturais
Cosméticos.
UVV.BR
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II CICLO DE HUMANAS E
SOCIAIS DA UVV

As inscrições estão abertas até o dia 26 de agosto
Com o objetivo de promover a integração entre os discentes, professores e o
mercado de trabalho, a UVV-ES promove o II Ciclo de Humanas e Sociais da
Universidade Vila Velha-ES, nos dias 02 e 03 de setembro de 2014. O tema deste
ano é Carreiras & Coaching .
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da UVV-ES www.uvv.br até o
dia 26 de agosto de 2014. As vagas são limitadas e somente para alunos da
Universidade. O evento é aberto para universitários dos cursos de Administração,
Artes Cênicas, Ciências Contábeis, Jornalismo, Publicidade e Propaganda,
Economia, Fotogra a, Gestão Portuária, Logística, Marketing, Pedagogia, Relações
Internacionais, Segurança Privada e outros cursos a ns.
Na programação, estão previstas palestras com Luís Antônio de Lacerda Machado
e Ronald Carvalho. Lacerda é o palestrante de abertura do evento, no turno noturno,
no dia 2/9, no Cineteatro. O mestre em Gestão Empresarial falará sobre Coaching e
Carreiras , que é o tema do Ciclo. Já Ronald Carvalho fala no dia 3/9, às 19h, no
Cineteatro, sobre Como planejar e gerir sua carreira . No site, você confere a
programação completa.
UVV.BR
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM SOCIOLOGIA POLÍTICA

Ciclo Contínuo de Palestras em Sociologia Política

A próxima palestra será no dia 3/9, às 17h, no Inotec.
Inscreva-se gratuitamente!
O Ciclo Contínuo de Palestras em Sociologia Política (Sabbatum), promovido pelo
Programa de Pós-graduação em Sociologia Política, convida para a palestra Duas
experiências em educação para redução de desastres associados a
deslizamentos , que será proferida pelo professor Marcos Barreto de Mendonça.
O evento, que acontece no dia 3/9, às 17h, na sala 12 do prédio Inotec, é aberto
para toda a comunidade acadêmica da UVV-ES, e também, para a comunidade
externa à Instituição.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no nosso site www.uvv.br.
O Sabbatum tem como objetivo promover a interação do Programa de Pósgraduação em Sociologia Política com a comunidade acadêmica interna e externa a
partir da organização de ciclo de debates que articulem as especi cidades do
mundo da política com as da vida social.

UVV.BR
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Projeto faz re exões sobre os impactos da expansão portuária
no Espírito Santo
No dia 18 de agosto (segunda-feira), foi realizado um seminário com a participação dos
alunos de Iniciação Cientí ca do projeto Observatório Cidade e Porto, que envolve os cursos
de graduação em Relações Internacionais, Gestão Portuária e Engenharia Ambiental, e o
Mestrado em Sociologia Política. A palestra, apresentada pela aluna Lorena Alvarenga, de
Gestão Portuária, foi baseada no texto sobre Novos Empreendimentos na Costa Capixaba
(autoria Minieli Fim, aluna do Mestrado de Arquitetura e Urbanismo/Ufes).
A palestra, como conta a professora Andreia Coutinho e Silva, uma das organizadoras do
projeto, relatou sobre os impactos causados pela expansão portuária no Espírito Santo.
Resultados que atingem tanto o lado ambiental, como o lado social.
O enfoque da apresentação esteve voltado para os novos empreendimentos do Estado,
como o Porto Central, em Presidente Kennedy, e o investimento da empresa Itaoca O shore,
em Itapemirim. Foi falado, ainda, sobre o licenciamento de ambos os portos , explica a
professora.
UVV.BR
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Projeto faz re exões sobre os impactos da expansão portuária
no Espírito Santo
Durante o seminário, foram abordados os impactos que as novas vagas de trabalho podem
causar em regiões com novas estruturas portuárias, provocando inchaço populacional, o que
afeta, diretamente, locais com frágil estrutura governamental e com infraestrutura e
investimentos públicos de cientes.
Os impactos ambientais, esclarece a professora Andreia, estão voltados para a poluição e
degradação causada no meio ambiente, além da ocupação de ecossistemas importantes,
como o manguezal e a supressão da vegetação. Em um aspecto geral, seja em âmbito
administrativo ou executivo, a zona costeira do Espírito Santo possui fragilidades e apresenta
sinais desfavoráveis à implantação dos novos empreendimentos previstos para a costa ,
conclui Andreia Coutinho e Silva.
Os seminários do Observatório Cidade Porto acontecem periodicamente.
Para saber mais, você pode entrar em contato com a professora Andreia pelo e-mail
andreia.silva@uvv.br.
UVV.BR
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13ª SEMANA DE PSICOLOGIA
DA UVV
As inscrições podem ser feitas até o dia 03/09, gratuitamente.
Pro ssionais e estudantes da área podem participar!
Nos dias 4 e 5 de setembro de 2014, será realizada a 13ª Semana de Psicologia da
UVV. O tema desta edição é Os Desa os da Clínica na Atualidade: sofrimento
psíquico, medicalização e cuidado e propõe o debate sobre os usos e abusos de
medicamentos na atualidade como forma de eliminação ou amenização do
sofrimento humano.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Universidade (www.uvv.br)
até o dia 03 de setembro. Pode se inscrever qualquer pro ssional ou estudante de
Psicologia e áreas a ns que tenha interesse no tema. As palestras serão realizadas no
Cineteatro e em salas de aula da Unidade Acadêmica 2 Biomédicas (prédio rosa).
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