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PÓS UVV PREMIUM
Inscrições abertas para 15 cursos em diversas
áreas do conhecimento
A UVV-ES está com inscrições abertas para 15 cursos de pós-graduação Lato
Sensu nas modalidades MBA e especialização. Além de treze opções de cursos já
tradicionais e de reconhecimento no mercado pro ssional, são ofertadas duas
novas especializações: Fitoterapia Aplicada à Prática Clínica e Auditoria Fiscal. A lista
completa você confere abaixo.

PARA SE INSCREVER, BASTA ACESSAR O NOSSO SITE WWW.UVV.BR.
Os alunos dos MBAs em Gestão do Varejo e em Empreendedorismo e Criação de
Novos Negócios estudarão na UVV Business School, no Boulevard Shopping Vila
Velha.
A Pós UVV Premium oferece formação de excelência, com professores mestres e
doutores com experiência de mercado e acadêmica comprovadas. Os projetos dos
cursos são modernos e voltados para a prática de mercado competitivo atual.

CONFIRA OS CURSOS
Especialização em Auditoria Fiscal
Especialização em Direito Público
Especialização em Fitoterapia Aplicada à Prática Clínica
Especialização em Fotogra a
Especialização em Gastronomia: cultura, técnicas e tendências
Especialização em Governança de Tecnologia da Informação
Especialização em Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva
Especialização em Paisagismo Urbano
MBA em Comunicação Integrada e Novas Mídias
MBA em Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios
MBA em Gerência de Projetos
MBA em Gestão de Pessoas
MBA em Gestão do Varejo
MBA em Gestão Empresarial e Negócios
MBA em Logística e Comércio Internacional
UVV.BR
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CORRESPONDENTE PARA
ASSUNTOS MILITARES
Alunos de jornalismo
participam de curso promovido
pelo Exército Brasileiro
Onze alunos do curso de Jornalismo da UVV-ES participaram da segunda edição do
curso de extensão de Correspondente de Assuntos Militares (Cecam), promovido
pelo Exército Brasileiro, por meio da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
(Eceme). O curso foi realizado entre os dias 3 e 8 de julho, no 38º Batalhão de
Infantaria, na Prainha, em Vila Velha.
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Durante o curso, os estudantes aprenderam como o Exército Brasileiro se organiza,
os objetivos e valores que regem a Instituição, onde e como atua, além de outros
conhecimentos especí cos do campo militar, como noções do Direito Internacional
Humanitário, Direito dos Con itos Armados e Convenção de Genebra. O objetivo do
Cecam é preparar os futuros jornalistas para atuarem na cobertura de situações de
perigo, como guerras e zonas de con ito, e assuntos militares.
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CORRESPONDENTE PARA
ASSUNTOS MILITARES
Alunos de jornalismo
participam de curso promovido
pelo Exército Brasileiro
Entre as atividades, estavam simulações de gerenciamento de crise, con ito armado
e coletiva de imprensa, quando interagiram com 130 o ciais em treinamento pela
Eceme. Como trabalho de conclusão do curso, os estudantes produziram um jornal
impresso, uma página no Facebook e um audiovisual.
Os futuros comunicadores ainda assistiram a palestras sobre a inserção gradual de
mulheres nos quadros de o ciais do Exército, relacionamento homoafetivo entre
membros da Instituição e sobre as Missões de Paz no Congo e no Haiti.

Crédito das fotos: Samira Rebuli

Como forma de registrar os momentos únicos vividos no curso, os alunos da UVVES produziram um vídeo mostrando como foi a experiência.
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Projeto de Iniciação Cientí ca foi criado em 2013 e envolve
diversos cursos da Universidade
Envolvendo diversos cursos de graduação - Relações Internacionais, Gestão Portuária
e Engenharia Ambiental, e um de Mestrado em Sociologia Política -, o projeto de
Iniciação Cientí ca "Observatório Cidade e Porto" tem como objetivo a iniciação
cientí ca dos alunos a partir do estudo das cidades portuárias, bem como
monitorar/observar as propostas de novos terminais portuários para a costa capixaba.
O projeto foi criado em 2013 a partir da pesquisa A Voz da Cidade Portuária: Vitória ,
realizada em 2012.
O projeto é coordenado pela professora Flavia Nico Vasconcelos, com a colaboração
da professora Andreia Coutinho e Silva. Outros professores atuam como voluntários:
Werther Krohling (Ecologia), Daniel Duarte Flora Carvalho (Relações
Internacionais/UFPel), Ivana Esteves (Artes Cênicas), José Luiz Gasparini (Engenharia
Ambiental), Mario Rodrigues de Vasconcelos Neto (Economia), Elizabeth Nader
(Comunicação e Fotogra a), Maria da Penha Smarzaro Siqueira (Mestrado em
Sociologia Política), além de dois alunos do Mestrado: Felipe Ramaldes Correa e Luiz
Sérgio Henriques.
"Observatório Cidade e Porto (OCP)" é um projeto de Iniciação Cientí ca que se propõe
a estudar as cidades portuárias, considerando possibilidades para melhorias na
interface cidade e porto e para o desenvolvimento socioeconômico local a partir de
processos inovadores associados às cidades criativas e projetos e políticas públicas já
concretizados em cidades portuárias ao redor do mundo.
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Projeto de Iniciação Cientí ca foi criado em 2013 e envolve
diversos cursos da Universidade
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Neste momento, os alunos trabalham na organização de dois papers e um deles será
inscrito no XII Congresso Afro-Luso-Brasileiro, que acontecerá em Lisboa, em fevereiro
de 2015. A intenção é de, no futuro, ter produção su ciente para um livro.
Além desses papers, são atividades do Observatório:
- acompanhar a evolução dos marcos regulatórios para o setor portuário brasileiro a
partir do monitoramento das mudanças na legislação portuária;
- acompanhar as publicações da mídia local sobre a chegada de novos terminais
portuários à costa capixaba, bem como discutir com a sociedade civil e acadêmica
sobre a implementação desses terminais portuários;
- compreender os impactos ambientais causados pelos portos e as medidas
mitigadoras mais comuns;
- discutir a literatura de regimes internacionais a partir das teorias de relações
internacionais; e
- levantar quais são as normas, protocolos, etc., veri cando a possibilidade de chamálos de um regime internacional ambiental de portos.

ENCONTROS
As reuniões do projeto são realizadas todas as segundas-feiras, às 16h, na
coordenação do curso de Relações Internacionais, que ca na Unidade Acadêmica 1
(prédio branco) com os bolsistas de Iniciação Cientí ca do Observatório. Todos os
professores e alunos interessados nas temáticas cidades, cidades portuárias, cidades
criativas e portos poderão participar como voluntários.
UVV.BR
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Projeto de Iniciação Cientí ca foi criado em 2013 e envolve
diversos cursos da Universidade
Às 17h, têm início os seminários com debate sobre o texto programado para cada
semana. Os interessados podem aparecer em qualquer reunião do Observatório sem
necessidade de inscrição prévia. Os seminários acontecem na sala 01 da Unidade
Acadêmica 1.
Os alunos voluntários de qualquer curso podem participar das reuniões de debates
sobre noticiário de jornal, dos seminários que promovemos para discussão de textos e
das palestras. A divulgação é feita na página do OCP no Facebook e pelas
Coordenações dos cursos envolvidos.

ESTÁGIO TÉCNICO-CIENTÍFICO
Em novembro, a professora Flavia Nico, que também é coordenadora do curso de
Relações Internacionais, passará cinco semanas na Simon Frasier University, em
Vancouver, Canadá, onde será supervisionada pelo prof. Peter Hall, em pesquisa sobre
a experiência da interface cidade e porto de Vancouver (cidade portuária).
O professor me indicará os laboratórios e outros grupos de pesquisa que trabalham
com cidades portuárias, bibliogra a e novas metodologias sobre o assunto e me
colocará em contato com a autoridade portuária de Vancouver para conhecer mais
sobre a experiência desse porto urbano com a cidade , conta Flavia que conseguiu
uma bolsa de estágio técnico-cientí co pela Fapes.
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