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UVV-ES fecha parceria
com tradicional programa
de intercâmbio europeu
A UVV-ES anuncia, com satisfação, que
foi formada uma parceria com o
Programa Erasmus, uma iniciativa que
dá uma chance para os alunos
estudarem na Europa e ganharem mais
experiência acadêmica em seu ramo de
estudo e, claro, muitas outras
oportunidades na carreira.
A primeira universidade que conseguiu
abrir essa janela para o Brasil foi a
Universidade de Pelotas, no Rio Grande
do Sul. A UVV-ES possui um convênio
com a Universidade do Porto, em Portugal, o que nos deu espaço para também
fazer parceria com o Erasmus. Em breve, os alunos poderão ir para qualquer
universidade da Europa, dentro da União Europeia , explica o Magní co Reitor Dr.
Manuel Ceciliano Salles de Almeida. Um encontro no Rio Grande do Sul será
realizado, no nal deste mês, onde todo o detalhamento de seleção vai ser
apresentado para que seja possível fazer o edital interno no intuito de selecionar as
pessoas da UVV-ES que queiram participar do programa.

O PROGRAMA ERASMUS
Baseado em um sistema de avaliação de notas escolares que decidirá quais cursos e
universidades o aluno poderá frequentar, o Programa Erasmus é bem tradicional e
muito bem conceituado na Europa. O Magní co Reitor conta que: nós estarmos
inseridos nisso, é maravilhoso! .
Um dos lados bons do programa, é que ele não é voltado somente para a
graduação-sanduíche, ele disponibiliza bolsas para quem busca cursar doutorado
ou mestrado, internacionalmente, também. Além dos alunos, os professores e
funcionários também poderão ser selecionados para participar.
A bolsa custeia tudo, da passagem, acomodação e, até, a alimentação. O Magní co
Reitor destaca que como estudante, você passa a ter as mesmas facilidades de um
aluno que está lá na Itália e vai fazer um curso na França ou na Alemanha, por
exemplo.
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ESTUDAR NO
EXTERIOR
Egressa de RI conta um pouco
das suas experiências no mestrado
que faz na WVU

Muitos universitários têm o sonho de complementar seus estudos no exterior, não é
mesmo? Para Bárbara Soares, egressa de Relações Internacionais, a vontade de
transformar esse sonho em realidade foi uma das metas da sua vida como
universitária aqui na UVV-ES. Bárbara, que se formou na Instituição em 2012, iniciou,
neste semestre, o seu segundo ano no mestrado em Ciência Política da West
Virginia University, nos EUA. Em 2011, através do programa de intercâmbio da UVVES e da WVU, ela foi, pela primeira vez, para a universidade norte-americana.
Quando voltou, no último semestre da graduação que fez aqui na Instituição, a
egressa já iniciou o preparo para voltar aos EUA e começar o seu mestrado. Recebi
muitas palavras de incentivo e todos os professores para quem eu pedi uma carta
de recomendação para me inscrever no mestrado (uma exigência da seleção da
WVU) concordaram, com muita alegria, em me recomendar. Dos professores que
me marcaram, estão o Aloisio Krohling, o Helvécio de Jesus Júnior e a Viviane
Mozine. Eles sempre me passaram segurança e coragem para acreditar que eu não
estava na faculdade só para assistir às aulas, que eu poderia fazer algo maior com o
meu diploma, e é isso que eu estou fazendo .
Bárbara esteve de férias em julho aqui no Brasil e veio visitar a UVV-ES, de onde, de
acordo com ela, só tem ótimas lembranças. "Estudar no exterior sempre foi o meu
sonho e eu jamais conseguiria sem o apoio da Universidade, do Reitor, Prof. Dr.
Manoel Ceciliano Salles de Almeida, da Profª. Renata Bortolini e de tantos outros
professores", comentou. Na próxima página, Bárbara trata de alguns temas que
podem servir de orientação para os alunos da UVV-ES que desejam fazer
intercâmbio ou entrar em num programa de pós-graduação fora do país.
UVV.BR
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ADAPTAÇÃO
O primeiro ano foi bem difícil, o primeiro semestre em especial. Me adaptar com a
cultura de ensino americana não foi fácil, em especial na pós-graduação. O
mestrado requer uma média de 900 páginas de leitura por semana, isso sem falar na
produção de artigos e resenhas críticas de todo o material lido. O clima também é
um fator importante, o inverno deixa as coisas muito mais difíceis, não só por causa
do frio, mas dos dias menores, que são bem depressivos, e as nevascas, que fazem
tudo parar por aqui .

TRABALHO
Eu tenho uma Graduate Assistantship aqui na universidade, ou, simplesmente, GA.
Uma GA é como se fosse um estágio, eu trabalho 20h por semana, recebo uma
bolsa integral, um salário e o seguro de saúde. O meu estágio é no O ce of
Graduate Education and Life (Escritório de Vida e Educação de Pós-graduação). É
um trabalho ligado à administração geral dos cursos de pós-graduação que presta
serviços e apoio aos alunos pós-graduandos. Tem sido muito bom para mim, pois
tenho aprendido muito, inclusive, eu tive a oportunidade de viajar com o escritório
para Baton Rouge, a capital da Luisiana, nesse verão, para participarmos de uma
conferência representando a universidade .

FUTURO
Em maio do ano que vem eu me formo, mais especi camente no dia 17 de maio de
2015, às 10h da manhã. Após isso, planejo fazer um doutorado em outra
universidade, também em Ciência Política. Eu já tenho sondado outras
universidades e visitado alguns campi; além disso, já estou me preparando para a
aplicação para o doutorado. Após essa etapa, quero voltar para o Brasil e ser
professora universitária e trabalhar com pesquisa na área de Relações
Internacionais .
UVV.BR
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GERAÇÃO FUTURA
Por mais um ano, uma aluna da UVV-ES é a única capixaba selecionada
para participar da edição 2015 da inciativa do Canal Futura

Sara Pavani, aluna do 4º período de Jornalismo da UVV-ES, recebeu a notícia de ter
sido a única estudante capixaba selecionada para participar do projeto Geração
Futura. Uma inciativa realizada pelo Canal Futura, que reúne alunos do 4º ao 6º
períodos de universidades parceiras por todo Brasil, para desenvolverem melhor seus
conhecimentos em audiovisual e ganharem mais experiência no ramo. Durante dez
dias, no início do próximo ano, entre janeiro e fevereiro, ela estará na sede do Canal
Futura, no Rio de Janeiro, para participar de uma jornada de workshops, palestras e
seminários. Quando ela retornar, colocará o conhecimento adquirido em prática e
participará da produção de um vídeo que será exibido em rede nacional no Futura.
O processo de seleção é simples, explica Sara, que se inscreveu enviando a
documentação necessária pedida no edital e teve que escolher um entre três vídeos,
disponibilizados pelo canal, para fazer uma análise crítica. Ela esclarece: essa análise
envolve os fatores técnicos do vídeo, é um estudo do produto audiovisual em si. A
aluna conta que está muito ansiosa para a realização do projeto, onde terá a
oportunidade de aprender coisas além da base teórica que já possui. Ela deseja, um
dia, trabalhar no ramo audiovisual. O projeto é, exatamente, a produção, a edição e
tudo que envolve os processos de um vídeo, então, lá, a gente aprende de tudo. É
pra quem gosta mesmo de audiovisual . Vinda de uma pequena cidade no interior do
Espírito Santo, Boa Esperança, Sara expôs que sua trajetória até aqui não foi fácil.
Como na minha cidade é tudo pequenininho, não tem como desenvolver alguma
coisa diferente. Aí, z as minhas malas e vim para a UVV-ES, foi totalmente uma
aventura , contou. Dando ênfase que, independente de onde venha, toda
oportunidade precisa ser abraçada.
UVV.BR
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CONGRESSO INTERNACIONAL
Professores da UVV-ES participam de encontro anual no Canadá
Entre os dias 09 e 13 de novembro, os professores da UVV-ES, Zilma Maria Almeida
Cruz, coordenadora do curso de Ciências Biológicas, e Rodrigo Lesqueves de
Castro, coordenador dos laboratórios do Biopráticas, vão participar da Society of
Environmental Toxicology and Chemistry (Setac) North America 35th Annual Meeting,
que será realizado em Vancouver, no Canadá.
No Congresso, a professora vai apresentar o primeiro trabalho, intitulado Evaluation
of oxidative e ects of trace elements in Holothuria grisea , que foi feito pelos autores:
Antônio de Jesus D. Cogo, Edgar R. Pereira e Zilma Maria A. Cruz (Financial support:
UVV, FAPES, FUNADESP).
Os dois primeiros autores são ex-alunos do curso de Ciências Biológicas.
Atualmente, Antônio é doutorando em Biociência e Biotecnologia na UENF e Edgar,
aluno recém-diplomado no Mestrado de Ecologia de Ecossistemas da UVV-ES.
O trabalho demonstra a ação de chumbo, cádmio e cobre no ambiente marinho e a
sua in uência na geração do estresse oxidativo em Holothuria grisea, equinodermo
largamente encontrado na costa do Brasil. O estudo possibilita o uso do organismo
como bioindicador de alterações no ecossistema marinho , explica a professora
Zilma.
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O segundo trabalho, intitulado Bioassay order to study the cell enthronement
carbonnanotubes (CNTs) of di erent origins , é desenvolvido em parceria com
pesquisadores da Unicamp, Faculdade de Tecnologia de Sorocaba/SP e Programa
de Pós-graduação Pro ssional Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza/ SP (Financial support: UVV, FAPES, FUNADESP), será apresentado pelo
professor Rodrigo Lesqueves de Castro.
A professora Zilma explica que a utilização de CNTs (carbonnanotubes), em ensaios
biológicos, tem sido uma prática investigativa como recurso para diagnósticos,
tratamentos de doenças e o seu efeito tóxico .
A pesquisa aborda a ação de nanotubos de carbono em camundongos balbi/C. No
presente estudo, foi abordada a ação dos nanos nas glândulas de Harder e em
amostras do baço. Os autores são: Rodrigo L. Castro; Silvia P. Irazusta; Zilma Maria
A. Cruz; Elaine C. Oliveira; Helder J. Ceragioli; Vinícius R.S. Cuna; Romildo R.A. Júnior
e Victor Baranauskas.
A participação no evento é importante como forma de divulgar as pesquisas
desenvolvidas na Universidade Vila Velha, assim como a parceria com outras
Instituições do Estado de São Paulo , conta Zilma.
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