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CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

Aluno de Ciência da Computação passou um ano na Coreia do
Sul e voltou empregado!
Lorran Pegoretti, de 22 anos, é aluno do curso de Ciência da Computação da UVVES. Ele acaba de chegar da Coreia do Sul, onde cou por um ano fazendo
intercâmbio por meio do programa Ciência sem Fronteiras. O universitário morou na
cidade de Suwon, que ca na província de Gyonggi. Abaixo, você confere uma
entrevista feita com o universitário pela equipe do UVV Post. Ele conta como foi sua
experiência no exterior.

EXPERIÊNCIA
Viver em outro país, especialmente um país como a Coreia do Sul, é uma
experiência com um valor imensurável, a começar pelos costumes que são
totalmente diferentes .

UNIVERSIDADE
Estudei na Sungkyunkwan University (SKKU). Lá, podemos pegar matérias de
diversos departamentos, desde que os professores nos aceitem. As matérias que
estudei foram: Inteligência Arti cial, Robótica, Sistemas Operacionais, Linguagens
Práticas de Programação, Projeto de Sistemas Operacionais, Computação Grá ca
e Coreano Básico .

NETWORK
Um dos principais pontos positivos de estudar no exterior é o network que você faz.
Hoje, mantenho contato com todos os amigos que z da República Checa, México,
Rússia, Coreia, Espanha, Japão, Estados Unidos, Suíça, etc. Estudando no exterior,
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a gente pode comparar a metodologia de ensino aplicada em cada país e ver o nível
que os outros estudantes estão mundo afora e, com isso, melhorar em grupo .

ESTÁGIO
Além de trabalhar, viajar pela Coreia do Sul e para outros países ao redor, z estágio
na empresa Dabeeo, entre janeiro e fevereiro deste ano, no esquema "part-time job".
Trabalhei por quatro meses, três vezes por semana, cinco horas por dia. No nal das
aulas, em meados de junho, comecei a trabalhar na Dabeeo como full-time, de
segunda a sexta, o dia inteiro. E foi assim até o nal de julho, quando comecei a
arrumar minhas coisas para voltar para o Brasil .

EMPREGO
No momento, continuo trabalhando com a Dabeeo daqui do Brasil, no estilo de
Home O ce. É um projeto que será integrado ao serviço atual que a empresa tem
(www.tourplanb.com), que é um planejador de viagens. O projeto que vou fazer tem
a ver com o OSRM (http://project-osrm.org/), que é uma máquina de roteamento de
ruas, funciona como GPS. Sou o responsável por integrar essa parte do serviço
TourPlanB .

PROFISSIONAL
Foram muitas as contribuições do intercâmbio para a minha formação pro ssional,
desde o estilo de pensamento diferenciado ao domínio completo do inglês.
Pretendo me formar o mais rápido possível, pois, assim que formado, voltarei à
Coreia para continuar trabalhando com essa empresa .
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ARQUITETURA DOS SENTIDOS
Arquitetura dos Sentidos Construindo Sensações é um trabalho
desenvolvido pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo
Até o último dia 19/09, quem
passou pelo campus Boa Vista
da UVV-ES teve a
oportunidade de notar as
instalações efêmeras em
alguns pontos da Instituição
Centro de Vivências e ao redor
da Biblioteca e da Unidade
Acadêmica III (prédio azul). O
objetivo dessas instalações
produzidas pelos alunos do
segundo período de
Arquitetura e Urbanismo da
Universidade foi estimular
alterações no comportamento
das pessoas através da
exploração dos sentidos
humanos.
A professora Ana Paula Rabello
Lyra, que ministra a disciplina
Acessibilidade e Desenho
Universal, explica que o
trabalho consistiu em uma
intervenção conceitual e
abstrata com o intuito de
despertar uma nova reação
corporal das pessoas através
da exploração dos sentidos
humanos (induzido pela forma,
textura, cor, som, sensações) .
Neste ano, a versão das
instalações foi realizada no
formato de "Cubos Sensoriais".
UVV.BR
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I CICLO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DA UVV-ES
Nos dias 16 e 17 de setembro, durante o I Ciclo de Iniciação Cientí ca da UVV-ES,
foram expostos os trabalhos inscritos pelos alunos de Iniciação Cientí ca da
Universidade. Esses mesmos trabalhos serão publicados em um caderno de
resumos, que será disponibilizado no site da Pró-reitoria de Pesquisa e PósGraduação da UVV-ES.

UVV.BR

UVV POST | Nº67 | 22 a 28/09 de 2014

PROVA DE PROGRESSO

Alunos de Medicina zeram o teste para avaliar o seu desempenho

No dia 10 de setembro (quarta-feira), os alunos do curso de Medicina da UVV-ES
zeram a Prova de Progresso, que é organizada pela Associação Brasileira de
Escolas Médicas com o objetivo de acompanhar a qualidade do ensino de Medicina
no país. A prova é aplicada uma vez por mês para todas as turmas dos cursos
conveniados.
A coordenadora pedagógica do curso de Medicina da UVV-ES, professora Mônica
Cola, explica que é realizada uma análise individual de cada aluno e da turma, o que
permite comparar o desempenho de todas as turmas e da UVV-ES com o de outras
instituições do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Após a correção da prova, o aluno
recebe seu resultado individual e, também, o certi cado digital de participação. É a
primeira vez que a UVV-ES participa da prova de progresso.
É um teste que tem a nalidade de medir a qualidade do ensino médico do país.
Permite, ainda, que as instituições de ensino acompanhem quais são suas áreas de
de ciência, quais são seus pontos fortes, podendo usar os dados desta avaliação
para reorientar suas práticas de ensino, como também para o próprio aluno
monitorar como está indo seu desempenho, ajudar na cobrança e ver suas áreas de
fragilidade para que, ao longo da formação, ele possa melhorar. É um teste muito
UVV.BR
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importante, muitas escolas têm di culdade na adesão dos alunos, eu acho que a
gente conseguiu mais de 90% e eu estou maravilhada , conta a professora Mônica.
A prova é igual para todos os alunos, independente do período. É elaborada por
uma comissão de professores especialistas de várias instituições. A prova tem 120
questões objetivas e com duração de quatro horas.
Sobre o conteúdo da prova, o coordenador do curso de Medicina da UVV-ES,
professor Carlos Musso, fala que é todo o conteúdo do curso, porque envolve todas
as áreas, do primeiro ao último ano, envolvendo todos os grupos, que vai das
disciplinas básicas, passando pelas disciplinas pré-clínicas, até o internato.
Um aspecto importante dessa avaliação é exatamente o fato de você poder
comparar o desempenho de um grupo de alunos com outras instituições, então é
uma forma de ranquear. Não que essa seja a intenção primária, mas você pode
comparar qual o nível do curso daqui com outras instituições. Isso é uma forma de
poder corrigir, de poder monitorar o nível do aprendizado do ensino , explica Musso.

A matéria completa você confere no nosso site www.uvv.br.
UVV.BR
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