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15 ANOS DE NACOM
Agência experimental da UVV-ES faz aniversário e comemora
sua história vitoriosa com novidades

O Núcleo de Atividades do Curso de Comunicação Social (Nacom) está em festa.
Isso porque, neste ano, o espaço de prática e aprendizado dos futuros publicitários
aqui da Universidade completa 15 anos de existência. Esse tempo foi de muitas
conquistas. Uma delas é a coleção de prêmios conquistados por nossos alunos,
com trabalhos criados no Nacom, como: Festival de Gramado, Prêmio Colibri,
Central de Outdoor e muitos, muitos Prêmios Expocom.
A principal contribuição do Nacom é fazer com que o aluno de Publicidade e
Propaganda da UVV-ES coloque o pé em uma agência e, com isso, mergulhe de
cabeça na pro ssão. Assim, contribuímos para complementar a formação do
estudante e abrir portas para o mercado. Constitui, também, um espaço de
experimentação de formatos, linguagens, estruturas de trabalho, entre outros, a m
de estimular a re exão sobre a área , explica a professora Flávia Mayer que, ao lado
da professora Maria Aparecida Torrecillas, coordena as atividades do Núcleo. No
Nacom, os estudantes, orientados pelos professores do curso, simulam uma
agência pro ssional com todas as características do dia a dia dessa atividade.
É o momento em que os alunos têm a chance de aprender, na prática, o que veem
na sala de aula. O público-alvo da agência experimental é, prioritariamente, a
comunidade interna da UVV-ES (diretorias, coordenações, professores, alunos e
funcionários) e, também, a comunidade externa. Além disso, dentre os trabalhos
desenvolvidos pela agência experimental, destacam-se os eventos que foram
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organizados, como o Intercom Sudeste 2014, que reuniu mais de 2000 pessoas aqui
na UVV-ES, além do 2º Encontro Regional Sudeste de História da Mídia. O Nacom
organizou, ainda, o Garoto Propaganda , que é voltado, especi camente, para os
debates da área, e já chegou à 5ª edição; o Vai Livro Vem Livro , que promove a
troca de livros usados entre a comunidade acadêmica e vai para a 4ª edição. E, por
meio do grupo de alunos do Comunica com Foto, realiza um dos eventos tradicionais
do curso, o Desa o Fotográ co , que já está em sua 9ª edição, e que sempre lota o
Cineteatro da Universidade. O mais importante mesmo é ver a equipe criar, planejar,
produzir, quebrar a cabeça e, assim, construir um repertório sólido para fazer bonito
no mercado, seja aqui ou em qualquer lugar do Brasil ou exterior , destacou Flávia
Mayer.

NOVIDADES
Nessa década e meia de existência, o Nacom precisou também se reinventar. Em
2013, o Núcleo passou a ser espaço, também, para aulas. Assim, os alunos do
curso de Publicidade e Propaganda da UVV-ES têm aulas em uma agência, tal como
as do mercado, podendo colocar em prática as atividades da pro ssão que
escolheram. Em 2014, ainda será divulgada uma supernovidade que a coordenação
está guardando a sete-chaves. Já para o próximo ano, o Nacom implantará o projeto
Minha Primeira Agência e receberá estudantes do ensino médio interessados em
conhecer de perto a rotina da área publicitária. Podem aguardar mais surpresas ,
garantiu Flávia.
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CROMASS

I CROMASS

UVV-ES sediou evento no dia 06 deste mês
Na quinta-feira (06/11), a UVV-ES sediou o Cromass - I Congresso de
Cromatogra a e Espectrometria de Massas, que aconteceu no Espírito Santo.
Na ocasião, estudantes e pro ssionais assistiram a palestras com
pesquisadores de renome nacional e internacional. No evento, estudantes,
professores e pro ssionais inscritos puderam ampliar e atualizar os
conhecimentos nessa área e estreitar relações, além de trocar experiências com
pro ssionais desse campo do conhecimento.
A cromatogra a e a espectrometria de massas ocupam, atualmente, o lugar
mais importante no cenário analítico mundial. Essa técnica analítica possui a alta
sensibilidade e a e ciência necessária para realizar análises quantitativas de,
praticamente, qualquer tipo de substância orgânica, desde as mais simples até
as mais complexas.
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I Seminário do Curso de

ODONTOLOGIA
UVV-ES

As inscrições estão abertas até o dia 18/11
O I Seminário do Curso de Odontologia da UVV-ES ocorrerá no dia 19/11, no
Cineteatro. O evento, que acontecerá durante a parte da manhã e da tarde, é aberto
para os alunos de Odontologia da Universidade.
Lá, os alunos poderão assistir à palestra A importância do foco estratégico em
Odontologia: buscando sucesso desde a graduação , apresentada pelo professor
Marcelo Alves, que leciona no curso de especialização em Dentística da Forp USP, é
diretor clínico da MC Première Clínica Integrada em Ribeirão Preto/SP e é Ministrador
Internacional de Marketing e Odontologia Estética em sete países.
Além da palestra, o evento terá apresentações de trabalhos elaborados no método
Problem Based Learning (PBL), que são trabalhos desenvolvidos sob estratégia
pedagógica/didática centrada no aluno.
Para se inscrever no Seminário, basta preencher a cha de inscrição com o nome, email e telefone de contato. As inscrições são gratuitas e disponíveis para a
comunidade da área de Odontologia da UVV-ES.
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JÚRI SIMULADO
Alunos de Direito julgaram o caso de canibalismo ocorrido em
naufrágio de navio inglês

Nos dias 4 e 7 de novembro, os alunos das turmas iniciais do curso de Direito
participaram de um Júri Simulado, no qual julgaram o caso de canibalismo ocorrido em
naufrágio de navio inglês. O Júri Simulado aplicado nas turmas iniciais do curso de
Direito possui o papel de despertar o aluno iniciante para a interpretação de casos
curiosos do universo jurídico. Além do fator motivador, o Júri Simulado desenvolve no
aluno a oralidade, a escrita e a análise de textos ao interpretar a obra que serve de base
para a referida atividade.

O professor Daniel Donadello, responsável pelo evento que é realizado em suas aulas
de Introdução ao Estudo do Direito, diz que a utilização de métodos dinâmicos e
interessantes de aprendizado são objetivos a serem perseguidos para tornar o
ambiente acadêmico mais atraente e as aulas mais prazerosas. O aluno adquire
conhecimento de maneira dinâmica e diferente. É muito grati cante ver na plateia pais
de alunos emocionados e até chorando ao verem seus lhos no papel de juízes,
advogados e promotores. Também me emociono quando vejo fotos e vídeos do Júri
após cinco anos de faculdade nos telões das festas de formatura. É um evento que
marca a vida acadêmica do nosso aluno , conta o professor.
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UVV POST | Nº74 | 10 a 16/11 de 2014

Como parte do processo de construção de uma Universidade altamente
quali cada a UVV realiza constantemente avaliações externas e internas nas
diversas dimensões que a compõe, como por exemplo, laboratórios, biblioteca,
registro acadêmico, corpo docente, infraestrutura, dentre outras. Nesse contexto,
lembramos que conforme calendário acadêmico, no mês de outubro, será
realizado mais um dos movimentos de avaliação, que é a avaliação do corpo
docente da nossa instituição.
A avaliação institucional na UVV é entendida como um espaço privilegiado para a
localização e reconhecimento de problemas, re exão e busca de soluções e
melhorias contínuas. Nesse sentido, buscamos a manutenção de um diálogo
sempre aberto com a comunidade acadêmica para que possam, de forma
transparente, expressar suas opiniões sobre os múltiplos serviços prestados.
Portanto, gostaríamos de contar com a sua participação no preenchimento
coerente do formulário de avaliação que em breve será entregue pela
coordenação do seu curso. Gostaríamos de ressaltar que o formulário de
avaliação foi totalmente reformulado. Isso foi feito visando captar a sua
percepção da melhor maneira sobre itens essenciais para a construção
de um processo de ensino aprendizado consistente, sustentável e de
qualidade.
DESDE JÁ AGRADECEMOS A SUA ATENÇÃO E
PARTICIPAÇÃO,
Equipe CPA
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