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Prova acontece no dia 23/11, às 13h
No dia 23/11, às 13h deste ano, será aplicada mais uma prova do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes (ENADE). E a UVV-ES, que quer crescer cada vez
mais como Universidade, e assim ofertar, a cada dia, para os seus alunos, uma
formação de qualidade e excelência, quer fazer bonito em mais um ano.
Em 2014, os cursos* que farão a prova serão os que:
conferem diploma de bacharel em Arquitetura e Urbanismo; Sistema de Informação;
Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia de Computação; Engenharia de
Controle e Automação; Engenharia Mecânica; Engenharia Química; Engenharia de
Alimentos; Engenharia de Produção; Engenharia Ambiental; Engenharia Florestal e
Engenharia (demais habilitações).
conferem diploma de bacharel ou licenciatura em Ciência da Computação; Ciências
Biológicas; Ciências Sociais; Filoso a; Física; Geogra a; História; Letras-Português;
Matemática; e Química.
conferem diploma de licenciatura em Artes Visuais; Educação Física; LetrasPortuguês e Espanhol; Letras-Português e Inglês; Música; e Pedagogia.
conferem diploma de tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
Automação Industrial; Gestão da Produção Industrial; e Redes de Computadores.
*Em negrito estão graduações que são ofertadas pela UVV-ES.
O ENADE integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior do MEC e
tem o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos
programáticos dos cursos de graduação e o nível de atualização dos estudantes
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com relação à realidade brasileira e mundial. O exame é importante para todas as
partes envolvidas. Para a Instituição, porque mostra se o caminho que está sendo
seguido é o certo ou se precisa que algo seja mudado; para o curso avaliado e o seu
corpo docente, para ter reconhecido o esforço de contribuir com a formação
superior do aluno; e para o estudante, que tem a oportunidade de quali car a
formação que recebe, e assim, melhorar as suas chances na carreira pro ssional e
acadêmica.
Cada vez mais o aluno tem compreendido a importância dessa avaliação para o
seu próprio futuro. A gente vê que a cada ENADE, há mais comparecimento e
comprometimento do estudante em participar da avaliação , comentou o Pró-reitor
Acadêmico da UVV-ES, Prof. Heraclito Amancio Pereira Junior. Para ele, os alunos já
encaram o exame como uma boa forma de testar seus conhecimentos como se
fosse um preparatório para outros processos seletivos que vão enfrentar na vida,
como concurso público, provas em empresas privadas ou para um Mestrado ou
Doutorado.
O aluno selecionado para participar do exame precisa car atento aos problemas do
não comparecimento, pois, caso não compareça para fazer o ENADE, ele não terá o
registro de seu histórico escolar e tampouco a expedição de seu diploma será
permitida. No dia do ENADE (23/11, a partir das 13h), além de fazer a prova, os
estudantes devem responder a um questionário. Essa é uma oportunidade em que
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os alunos têm para deixar as suas impressões sobre os seus professores, sobre as
instalações físicas da Instituição, do projeto pedagógico da graduação que cursa. É
um espaço para o opinamento e é importante que o aluno faça uma avaliação
correta , explica o Pró-reitor.
Por isso, se você é aluno de um dos cursos que vai fazer o ENADE neste ano e tem
alguma dúvida sobre o exame, procure a coordenação do seu curso.

CONSTRUÇÃO
De acordo com o professor, o ENADE na UVV-ES é trabalhado nos cursos, com
intensa participação dos professores e coordenadores, como uma construção. A
formação do aluno começa desde o início de seu primeiro dia de aula. Acreditamos
que o bom resultado do aluno no ENADE signi ca que ele vai ter um
reconhecimento da iniciativa privada, dos órgãos públicos e da sociedade. E, hoje
em dia, esse tipo de reconhecimento vem através de processos seletivos que já
exigem a nota do exame e de instituições privadas que não contratam alunos ou exalunos de IES que a nota do ENADE for menor que 3 , argumenta.
Além disso, a participação e o comprometimento dos professores e coordenadores
só crescem. Há muito tempo que eles possuem uma visão acertada do que o
ENADE signi ca. Eles tem uma integração muito grande em trabalhar para que o
aluno esteja preparado para qualquer desa o, seja ele acadêmico ou pro ssional ,
avaliou o Pró-reitor.
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UNIVERSIDADE VILA VELHA

Inscrições online para o evento seguem abertas até o dia 10/10
Entre os dias 20 e 22 de outubro, acontece, no campus Boa Vista da Universidade,
o I Congresso Estadual de Saúde e Qualidade de Vida da UVV-ES . O evento
envolve 14 cursos de graduação da Instituição e dois mestrados em atividades
como: palestras, mesas-redondas, painéis, o cinas e minicursos. O evento
representa um ambiente que permitirá a divulgação de trabalhos cientí cos,
contribuindo para consolidação de grupos de pesquisa do Estado, os quais
poderão responder a questões relevantes da saúde pública. Além disso, promoverá
o debate de temas importantes para a atualização acadêmica, técnica e cientí ca de
estudantes, professores, pesquisadores e outros pro ssionais da área da Saúde e
áreas a ns.

INSCRIÇÕES
Os alunos interessados em participar do evento devem preencher o formulário de
inscrição online, no site da UVV-ES (www.uvv.br), até o próximo dia 10/10. De 13/10
a 17/10, de forma presencial, o aluno deve con rmar sua inscrição nos postos que
serão disponibilizados pela organização do evento no campus Boa Vista (Unidade
Acadêmica II Prédio Rosa) ou no campus Nossa Senhora da Penha Biopráticas
(entrada da Policlínica). Para isso, precisa doar um dos itens da lista que segue
(alimento não perecível):
Arroz (01 pacote de 05 kg) corresponde a uma doação;
Feijão (02 pacotes de 01 kg) corresponde a uma doação;
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Açúcar (01 pacote de 05 kg) corresponde a uma doação;
Leite em pó (01 lata de 400 g) corresponde a uma doação;
Óleo (02 garrafas de 900 ml) corresponde a uma doação.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Estudantes e pro ssionais da área da Saúde da UVV-ES e de outras instituições de
ensino que queiram participar do evento com apresentação de trabalho devem
enviar o resumo do trabalho, até o dia 03/10, pelo e-mail: comissao.ppgcf@uvv.br,
de acordo com as especi cações abaixo da Comissão Cientí ca do evento.
O resumo deverá possuir, no mínimo, 150 e no máximo 300 palavras, com
margens superior e inferior de 2,5 cm, e direita e esquerda de 3,0 cm. O título deverá
ser escrito em letra Arial 12, negrito. Os autores deverão ser apresentados na
sequência, letra Arial 11, saltando-se uma linha. A a liação deverá ser indicada por
números sobrescritos e descrita em letra Arial 9, saltando-se uma linha após os
autores. O nome do autor que irá apresentar o trabalho deverá estar sublinhado. O
corpo do resumo deverá vir na sequência após uma linha de intervalo, em letra Arial
11, parágrafo único e contendo, no mínimo, as seguintes sessões: objetivos,
metodologia, resultados, conclusão e agradecimentos (se for o caso) .
Os melhores trabalhos serão premiados.
UVV.BR
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SOLIDARIEDADE
Durante o período de inscrição e realização do evento, em parceria com a
organização do Congresso, o setor de Comunicação Institucional da UVV-ES
promoverá o projeto Saúde + Solidariedade = Bem-estar Social com o objetivo de
engajar a comunidade acadêmica da Universidade em atitudes solidárias. As ações
propostas têm como foco o público do Congresso, bem como os colaboradores
administrativos da Instituição.

AS AÇÕES SERÃO AS SEGUINTES:
1) Recolhimento dos alimentos recebidos pela coordenação do I Congresso
Estadual de Saúde e Qualidade de Vida da UVV-ES e pela Comunicação
Institucional e a destinação desses itens para instituições bene centes. A entrega
desses alimentos para essas instituições acontecerá no nal do mês de outubro e
terá ampla cobertura e divulgação dos meios de comunicação da Universidade;

2) A outra ação do projeto acontecerá no dia 22/10, último dia do evento, quando a
unidade móvel do HEMOES estará estacionada no Centro de Vivências do campus
Boa Vista, das 8h às 16h, com o intuito de receber doações de sangue dos
participantes do congresso e de colaboradores administrativos da Instituição. Para a
ocasião, serão distribuídas 100 chas para quem desejar doar sangue.
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