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II JORNADA MEIO
AMBIENTE UVV

Entre os dias 8 e 11 de setembro, foi realizada a II Jornada Meio Ambiente UVV, no
An teatro da Universidade. Participaram do evento alunos dos cursos de Ciências
Biológicas, Geologia e Pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas (PPEE) e áreas
a ns, além da comunidade interessada no assunto.
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UVV-ES
NO GUIA DO ESTUDANTE
2014
Dezoito cursos da UVV-ES foram estrelados pela publicação;
três deles, com quatro estrelas.
Foi divulgada a avaliação de cursos superiores realizada pelo Guia do Estudante
para este ano e, com grande alegria, anunciamos que a Universidade Vila Velha-ES
teve dezoito de seus cursos estrelados pela publicação. Para a felicidade de toda a
comunidade acadêmica da UVV-ES, os cursos de Direito, Medicina Veterinária e
Publicidade e Propaganda foram avaliados com quatro estrelas.
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Petróleo, Engenharia de
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UVV-ES
NO GUIA DO ESTUDANTE
2014
Dezoito cursos da UVV-ES foram estrelados pela publicação;
três deles, com quatro estrelas.
Produção, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Relações
Internacionais e Sistema de Informação receberam três estrelas.
O Guia do Estudante é uma publicação de grande referência nacional para todos os
estudantes que estão prestes a se formar no ensino médio e estão na fase de
escolha de cursos de ensino superior. Nele, os estudantes encontram dicas de
estudo para o vestibular, de pré-vestibulares, de planejamento de carreira e uma
in nidade de informações úteis para os futuros universitários.
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SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
Em comemoração ao Dia do Administrador, o curso de Administração da UVV-ES
promoveu seminário com o tema Gestão de empresas familiares , que foi escolhido
pelos alunos do curso. O evento aconteceu no dia 9 de setembro, no Cineteatro.
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UVV-ES NO CONGRESSO DA
BRAZILIAN STUDIES
ASSOCIATION - BRASA
Professora da Universidade participa de painel com trabalho
desenvolvido por pesquisadores do NEUS

A Profa. Dra. Teresa da Silva Rosa, pesquisadora do Núcleo de Estudos Urbanos e
Socioambientais (Neus) e docente do Programa de Pós-graduação em Sociologia
Política da UVV-ES, esteve, entre os dias 20 e 23 de agosto deste ano,
representando a UVV-ES no XII Congresso da Brazilian Studies Association, ocorrido
no King s College, Universidade de Londres, Inglaterra.
Ela participou como coordenadora do painel Adaptação, mudanças climáticas,
desastres e organização social no Brasil , que teve o objetivo de discutir a questão
dos desastres no país. Foi, também, uma oportunidade para apresentar
conhecimentos produzidos a partir de pesquisa desenvolvida no Neus sobre
políticas públicas na área de prevenção e desastres por Raquel O. Araújo (Mestre em
Sociologia Política pela UVV-ES) e Profa. Teresa da Silva Rosa, em colaboração com
os professores do mestrado e pesquisadores do Neus, Profa. Dra. Maria da Penha
Smarzaro Siqueira e Prof. Dr. Márcio Carneiro (ex-professor da UVV-ES, hoje, na
Universidade Federal de São João del Rey).
O trabalho apresentado foi A dimensão das políticas públicas na redução de risco e
desastres: o caso do Espirito Santo (Brasil) e, nele, procurou-se veri car a inserção
dos princípios estabelecidos no Marco de Ação de Hyogo (2005-2015), bem como
evidenciar a percepção de pro ssionais ligados à Defesa Civil nacional, estadual e
municipal (no caso, em Vila Velha) sobre a noção de risco.
UVV.BR
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PESQUISAS DO NÚCLEO
Sob a supervisão da Profa. Dra. Teresa Rosa, as pesquisas desenvolvidas no Neus
têm duas vertentes. Uma, visa mapear o conhecimento cientí co produzido sobre
redução de risco de desastres (RDD), vulnerabilidade socioambiental, mudanças
climáticas e risco, tendo foco o Espírito Santo. A outra vertente está voltada, mais
especi camente, para a análise de políticas públicas e ações voltadas para a RRD.
Ambas são, na verdade, desdobramentos de um projeto de pesquisa mais
abrangente, que vem sendo desenvolvido desde 2010, aqui no Neus/PPGSP/UVVES , comentou a professora Teresa.
Além disso, no Neus, as pesquisas procuram responder, também, demandas
vindas da sociedade. Por exemplo, a Defesa Civil nos contatou porque tem
interesse de que participemos de suas ações em municípios capixabas onde os
desastres vêm ocorrendo por causa das vulnerabilidades socioambientais
historicamente construídas em que vivem as populações excluídas , declarou.
No Neus, além das pesquisas relacionadas às temáticas de redução de risco de
desastres, são desenvolvidos outros estudos pertinentes aos temas estudados
pelos outros professores do Núcleo, tais como: sociabilidades urbanas (Profa.
Manuela Blanc), movimentos sociais e participação (Prof. Paulo Resende), habitação
popular (Profa. Penha Smarzaro) e políticas públicas setoriais.
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