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Nos dias 2 e 3 de setembro, com o objetivo de promover a integração entre os
discentes, professores e o mercado de trabalho, a UVV-ES promoveu o II Ciclo de
Humanas e Sociais da Universidade Vila Velha-ES. O tema deste ano foi Carreiras &
Coaching .
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ODONTOLOGIA VETERINÁRIA
Professor da UVV-ES irá falar sobre o trabalho da Universidade
e do curso na Universidade Estadual de Londrina
O professor M. V. M. Sc. Dr. João Luiz Rossi Junior, do curso de Medicina Veterinária
da UVV-ES, ministrará uma palestra sobre Odontologia veterinária em animais
selvagens , na Semana Acadêmica do curso de Medicina Veterinária da
Universidade Estadual de Londrina, no Paraná.
A participação como pesquisador e docente da UVV-ES é de grande importância,
pois demonstra o reconhecimento de nossa relevância cientí ca na área, o que nos
torna um referencial na área no país. Na ocasião, farei divulgação dos nossos
atendimentos feitos no Hospital Veterinário, bem como a de nossas pesquisas ,
conta o professor.

LIVRO
No mês de outubro, durante o XVII Congresso e XXIII Encontro da Associação
Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, a ser realizado no zoológico de São
Paulo, será lançada a obra "Tratado de Medicina Veterinária: Animais Selvagens",
pela Editora Roca. O professor M. V. M. Sc. Dr. João Luiz Rossi Junior terá dois
capítulos no livro: "Endodontia em animais selvagens" e "Odontologia veterinária em
animais selvagens". A obra é a segunda edição do livro, sendo que, na primeira, o
professor escreveu um capítulo sobre captura e contenção de animais selvagens.
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9 de setembro

DIA DO MÉDICO
A Medicina Veterinária moderna tem sua origem há 251 anos na França. O papel do
Médico Veterinário mudou muito durante todos esses anos. A pro ssão se
modernizou, somos responsáveis pela saúde animal, saúde humana e a saúde
ambiental, em uma cadeia entrelaçada de dependência entre elas.
O aluno que escolheu a Medicina Veterinária como futura pro ssão deverá se
dedicar ao curso e estudar muito para se tornar um pro ssional generalista e, logo
em seguida, deverá buscar uma área de maior a nidade dentro de uma pro ssão
com tantas especialidades. Não basta gostar de animais, é preciso dedicação para
aprender e se quali car. Tamanhos esforços certamente serão recompensados por
um simples olhar de agradecimento daqueles que serão os futuros pacientes ,
professor M. V. M. Sc. Dr. João Luiz Rossi Junior.
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13ª SEMANA DE PSICOLOGIA
DE UVV-ES

Os desa os da clínica na atualidade: sofrimento psíquico, medicalização e cuidado .
Este foi o tema da 13ª Semana de Psicologia da UVV-ES, realizada nos dias 4 e 5 de
setembro. O objetivo do evento foi o de promover um debate sobre os usos e abusos
de medicamentos na atualidade como forma de eliminação ou amenização do
sofrimento humano.
UVV.BR
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Mississipi em Chamas é o próximo lme a ser exibido pelo
projeto, no dia 16/09, às 11h, no An teatro
No dia 16 de setembro (terça-feira), a partir das 11h, será apresentada mais uma
sessão de cinema com debate do CineUVV. Nessa sessão, o lme é Mississipi em
Chamas , obra lançada em 1989 e dirigido por Alan Parker. Atuam no lme Gene
Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, entre outros.
A entrada é livre para todo 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.

SINOPSE
Mississipi, 1964. Rupert Anderson (Gene Hackman) e Alan Ward (Willem Dafoe) são
dois agentes do FBI que estão investigando a morte de três militantes dos direitos civis.
As vítimas viviam em uma pequena cidade onde a segregação divide a população em
brancos e pretos e a violência contra os negros é uma tônica constante (com
informações do Adoro Cinema).
UVV.BR
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Começaram as
inscrições de trabalhos
para o concurso. Saiba
como participar.

Estão abertas as inscrições de trabalhos para quem deseja participar do Desa o
Fotográ co deste ano. O evento acontecerá em outubro e terá como tema
SOMBRAS, LUZES ou REFLEXOS , os nomes das três categorias do concurso
deste ano.
De acordo com o regulamento do Desa o, as inscrições seguem abertas até o dia
07 de outubro, na coordenação do curso de Comunicação Social, no Núcleo
Integrado de Comunicação (NIC). Podem participar alunos matriculados na UVV-ES,
que tenham a disciplina Fotogra a em sua grade curricular. Os trabalhos
classi cados serão expostos no dia 30 de outubro.
Cada aluno pode inscrever até três trabalhos para cada categoria e, no ato de
inscrição, deve apresentar autorização (ões) de uso de imagem (ns) e áudio (s),
quando necessários.

OBJETIVO
O Desa o Fotográ co é um concurso com o objetivo central de promover a
produção fotográ ca entre os universitários, capaz de explorar criativa e
originalmente o olhar conceitual do participante. Em 2014, está em sua 9ª edição. O
evento é anual e promovido pelo curso de Comunicação Social da UVV-ES.
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