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PRIMEIRA TESE DE DOUTORADO
UVV-ES comemora a apresentação da primeira defesa do Programa de
Doutorado em Ecologia de Ecossistemas

O dia 24/11/2014 teve um signi cado especial para a UVV-ES: a primeira tese do
Doutorado em Ecologia de Ecossistemas foi defendida. O doutorando Cesar Abel
Krohling é o primeiro doutor formado na UVV-ES.
Hoje (24/11), é um momento histórico para o Programa de Pós-graduação em
Ecologia de Ecossistemas da UVV-ES, pois temos a primeira apresentação de tese
do doutorado e, também, para a Universidade, porque é a primeira apresentação de
tese da UVV-ES , conta o professor Charles Duca, coordenador do Programa.
Ele explica ainda que a consolidação do Programa de Doutorado é fundamental
para consolidar, também, o título de universidade que a UVV-ES recebeu
recentemente. É mais um passo para con rmarmos esse título de universidade,
possibilitando à UVV-ES abrir novos cursos de doutorado . Alessandro Coutinho,
orientador do doutorando e ex-coordenador do Doutorado em Ecologia de
Ecossistemas da UVV-ES, relembra sobre o Programa, que começou em setembro
de 2007, com a primeira turma de mestrado. Em 2011, foi a vez do curso de
doutorado. E hoje (24/11), acontece a primeira defesa de doutorado de uma
universidade privada do Espírito Santo. Um marco importante, já que aconteceu
antes do tempo previsto .
O trabalho do Cesar é muito importante por causa da aplicabilidade muito prática,
de entender como a poluição por ferro pode afetar a agricultura, nesse caso, as
lavouras de café, que é uma parte signi cativa da economia do nosso Estado ,
esclarece Alessandro.
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A TESE
A primeira tese do doutorado foi defendida por Cesar Abel Krohling, que é agrônomo
e mestre em Ecologia de Ecossistemas pela UVV-ES. O título do trabalho é
Crescimento, nutrição e eco siologia de plantas de co ea arabia L. e co ea
canefora L. sob condições de toxidez por ferro .
Cesar comenta que resolveu fazer esse estudo em lavouras de café conilon para
veri car a in uência da toxidez do ferro nas lavouras nos tabuleiros costeiros do
Espírito Santo. Fiz uma comprovação do resultado de campo em casa de
vegetação para veri car como ocorre essa toxidez de ferro .
Considero que o trabalho foi um sucesso. Tudo o que a gente projetou e planejou,
aconteceu. A contribuição que esse trabalho tem para a sociedade, dentro da
disciplina Ecologia, é um alerta para os produtores de café conilon que trabalham
nessas regiões de tabuleiros costeiros, onde pode ter, por um determinado período
de ano, um excesso de água. O produtor tem que saber trabalhar com esses solos
para não ter problema com menor produtividade, menor vida útil dessas plantações
e ter prejuízo signi cativo na produção , esclarece o doutorando.
No meu projeto, trabalhei com três propriedades no norte e com três propriedades
no sul do Espírito Santo. Fiz o estudo em 3,5 anos, um semestre a menos. Trabalhos
semelhantes a esse já foram realizados em outras culturas. No entanto, com o café é
a primeira vez. É um trabalho inédito , justi ca Cesar.
UVV.BR
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ENADE 2014

Alunos de 12 cursos da UVV-ES zeram a prova no Domingo

No domingo (23/11), alunos de 12 graduações da UVV-ES zeram a prova do
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). De acordo com
estimativas da comissão da Universidade que orientou as atividades de
preparação para a avaliação, quase a totalidade dos estudantes da Instituição
que estavam convocados para o Enade compareceram para fazer o exame.
Creio que, no mínimo, 95% dos alunos de cada curso caram três ou mais horas
fazendo a prova e muitos caram até o nal e, nisso, a presença dos
coordenadores e professores foi fundamental. Foi bacana que a grande maioria
de nossos alunos estava vestindo a camisa azul feita para o Enade e isso
destacou a nossa presença , comentou o Pró-reitor Acadêmico da UVV-ES,
Heráclito Amancio Pereira Junior.

Para a professora Gesiane Silveira Pereira, coordenadora da área de Tecnologia
da UVV-ES e quem coordenou as atividades relativas ao Enade este ano, a
participação da UVV-ES já pode ser considerada um sucesso. De acordo com
ela, os estudantes dos cursos que zeram o exame não só compareceram em
massa, como também, comprometeram-se em fazer uma boa prova. Além disso,
ela pontuou que os coordenadores e professores dos cursos se empenharam
muito nas atividades preparatórias para o Enade este ano. Foi um trabalho
conjunto e o sucesso que vimos no domingo foi fruto desse trabalho. O mérito é
de toda a equipe .
UVV.BR
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ODONTOLOGIA VETERINÁRIA
UVV-ES é a única instituição do estado a oferecer o serviço
A Odontologia Veterinária é uma área especializada da Medicina Veterinária que
busca cuidar da cavidade oral dos animais domésticos e selvagens que vivem em
zoológicos e na natureza. A especialidade cresce cada vez mais no Estado, no País e
no mundo. O professor do curso de Medicina Veterinária da UVV-ES, João Luiz Rossi
Junior, explica que essa área surgiu na China há mais de três mil anos e, em meados
do século XX, obteve um incremento pelo mundo, ganhando mais destaque e
reconhecimento, pois é de suma importância para maior compreensão das doenças
que acometem a boca dos animais.

O surgimento de problemas na cavidade oral, por ser uma das áreas de maior
atuação no corpo, seja de humanos ou de animais, podem causar má alimentação e,
consequentemente, doenças piores, como: problemas nos rins, coração e
articulações. O professor doutor aconselha que a boca dos animais deve ser
inspecionada por um médico veterinário sempre que o animal passar por uma
consulta de rotina, que deve ser realizada pelo menos uma vez por ano .
Pelo fato dos proprietários de animais só conseguirem perceber dois fatores que os
incomodam (halitose, o famoso bafo e as placas mineralizadas sobre os dentes, o
tártaro), muitos problemas que estão em estágio inicial podem passar despercebidos,
sendo vista somente a ponta do iceberg .
UVV.BR
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Então, a prevenção só pode ser feita com observação constante dos animais, feita
pelos proprietários, que deverão perceber se ocorre alguma mudança de
comportamento dos animais, como: a seleção de itens alimentares mais macios,
di culdade de mastigação, entre outros , explica o professor.
Alguns cuidados podem ser tomados, como a escovação dos dentes dos animais
pelo menos três vezes por semana, que pode e deve ser realizada pelos proprietários
com produtos especí cos vendidos em pet shops, nunca usando produtos de
higiene bucal destinado a humanos. Porém, apesar desses cuidados, existem raças
de cães que possuem predisposição para problemas orais, principalmente aqueles
de pequeno porte. No caso, acompanhamento pro ssional é indispensável ,
esclarece João Luiz.
São poucas as instituições de ensino brasileiras que atuam em pesquisa e
atendimento na área de Odontologia Veterinária. No Espírito Santo, só a UVV-ES
possui assistência na área. Trata-se de um serviço prestado pelo próprio docente no
Hospital Veterinário.
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RECEITAS QUE SÃO ARTE

Receitas de alunos de Gastronomia fazem parte de cartilha com pratos
à base de carne suína
Na última terça-feira (25/11), durante a Feira Sabores, no Centro de Convenções de
Vitória, foi realizada a apresentação das receitas vencedoras do 2º Concurso
Acadêmico Receitas que São Arte e o lançamento da cartilha de receitas com os
pratos desenvolvidos por alunos da UVV-ES para a competição.
Ao todo, mais de 90 estudantes de Gastronomia da UVV-ES se inscreveram na
competição, que foi organizada pela graduação da Universidade com a Associação
de Suinocultores do Espírito Santo (Ases) e em parceria com o Sebrae/ES e o Projeto
Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura (PNDS). Os critérios para avaliação das
receitas foram: apresentação do prato, criatividade, sabor, aroma, cortes e
praticidade. Abaixo, você confere as três duplas que caram em primeiro, segundo e
terceiro lugares no concurso. Os três primeiros colocados e as demais duplas tiveram
receitas publicadas na cartilha
1º lugar: Guilherme Real e Melissa Farias
2º lugar: Rosemar Demuner e Sabrina Bobbio
3º lugar: Victor Ribeiro e Giziglyespye de Mattos
Teoda Lucia e Marcos Antoniazzi
Fernanda Rossi e Fátima Roberta
Jucilaine Figueiredo e Vanessa Conrado
Catia Cristina e Wagner Barbosa
Roseli Fernandes e Marluce Luiz
Monica Moreno e Denise Carnielli
Monica Paiva e Sonia Maria
UVV.BR

Mayara Laurindo e Maria das Graças
André Pandellis e Elens Veronez
Elena Klein e Paola Tatiana
Flavia Guimarães e Polyanne Cristina
Maria das Graças e Hellen Miranda
Fabio Paganotti e Anna Paula
Vivian Rafela e Natalia Luchini
Isabela Vial e Jenniffer Morosini
Camila de Oliveira e Antonio Carlos
Karla Brandão e Alessandra Santana

EXPEDIENTE
UVV POST - JORNAL MURAL
Publicação semanal
Ano 2
Produto da Comunicação Institucional
UVV-ES / SEDES-UVV-ES
Presidente: José Luiz Dantas
Reitor: Manoel Ceciliano Salles de Almeida
Vice-Reitora: Luciana Dantas

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Assessora de Comunicação Institucional: Daniela Almeida
Jornalistas: Izabella Sossai Altoé e João Guerra
Diagramação e Projeto Gráﬁco: Nilton Alves Domethildes Júnior
Fotograﬁa: Sarah Dias

COLABORAÇÃO
Correção Ortográﬁca: Professor Roberto Ferreira

www.uvv.br
www.facebook.com/UVV.OFICIAL
Twitter: @uvves
Sugestões de pautas: pauta.institucional@uvv.br
Telefone: 27 3421-2089

