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CAPACITAÇÃO DE DOCENTES
Curso de Medicina realiza capacitação semestral com seus professores

No dia 22 de novembro, foi realizada a capacitação semestral direcionada ao
corpo docente do curso de Medicina da UVV-ES. O treinamento aconteceu na
Policlínica, no campus Nossa Senhora da Penha Biopráticas.
Os objetivos foram apresentar ao corpo docente a nova diretriz organizativa
pedagógica da UVV-ES arquitetura de aprendizagem; sensibilizar o docente do
curso de Medicina sobre a importância da etapa da formulação de hipóteses na
sessão tutorial; e identi car aspectos psicossociais, com interface com o Pisec, a
serem abordados na análise dos problemas nas sessões tutoriais.
A coordenadora pedagógica do curso de Medicina, professora Mônica Cola,
explica que a capacitação é uma importante forma de garantir a integração entre
os diversos componentes curriculares do curso de Medicina, bem como permite
a vitalização dos docentes quanto aos princípios losó cos e metodológicos do
método PBL .
Neste semestre, a capacitação teve uma novidade: uma mostra de trabalhos
desenvolvidos no Pisec, que objetivam propiciar a aproximação da
problematização vivenciada pelo aluno nos módulos práticos e os problemas
discutidos nas sessões tutoriais.
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UVV-ES NO PROGRAMA
ERASMUS EBW
Estudantes e ex-estudantes da Instituição dos cursos de Engenharias
e Tecnologias podem ganhar bolsas de estudo para fazer Doutorado
em universidades europeias

A UVV-ES é, agora, associada ao Programa Erasmus EBW+, um
empreendimento da Comissão Europeia, que oferece bolsas a estudantes do
Brasil que desejam realizar uma formação integral em algumas das melhores
universidades da Europa.
QUEM PODE PARTICIPAR
Estudantes das áreas de Engenharia e de Tecnologia que:
a. Têm formatura prevista para o semestre 2014/2;
b. Têm formatura prevista para o semestre 2015/1;
c. São graduados pela UVV-ES nos cursos das áreas mencionadas.
BENEFÍCIOS
·Cursar Doutorado em universidades tradicionais da Europa (duração de 32
meses);
·Bolsa mensal de 1.500 Euros;
·Passagens aéreas de ida e volta pagas pelo programa;
·Além do seguro e as taxas de matrícula.
Observação: uma graduação de cinco anos no Brasil equivale na Europa a uma
graduação + mestrado. Por isso, para entrar no doutorado Erasmus, não precisa de
mestrado.
UVV.BR
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INSCRIÇÕES
As inscrições seguem abertas até o dia 15/12/2014. Para se candidatar a essa
oportunidade ou obter mais informações, entre em contato com a Assessoria
Internacional da UVV-ES, pelo e-mail: evelyn.opsommer@uvv.br ou pelo telefone
3421-2102. O resultado da seleção sairá em abril de 2015 e os aprovados
começam a estudar em setembro do mesmo ano. Aproveite essa oportunidade!
INSTITUIÇÕES PARCEIRAS
Universidade do Porto / Portugal
Universidad Politècnica de Valencia / Espanha
Université Lille 3 / França
Université de Rouen / França
Università Degli Studi Roma La Sapienza / Itália
Rigas Tehniska Universitate / Letônia
Uppsala Universitet / Suécia
Università ta' Malta / Malta
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Portugal
Technische Universität Dresden / Alemanha
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SIMCITY NO ENSINO DA
ARQUITETURA E URBANISMO
Professor da UVV-ES usa o jogo como ferramenta para aliar teoria e
prática na sala de aula

O professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UVV-ES, Pablo Silva Lira,
trouxe uma inovação para as aulas rotineiras do curso: o uso do jogo SimCity
para auxiliar na compreensão de disciplinas, como, por exemplo, Fundamentos
Sociais, Econômicos e Ambientais. O projeto piloto, chamado CidadES Virtuais,
está sendo incorporado em aulas da turma de 5º período e está gerando bons
resultados.
Pablo comenta que a ideia do projeto surgiu em um dos treinamentos da UVVES, no qual o corpo docente foi instigado a pensar em práticas inovadoras de
ensino-aprendizagem. Devemos sempre lembrar que o modelo mental dos
estudantes do século XXI possui as suas especi cidades e exige de nós,
professores, formas didático-pedagógicas cativantes , explica.
Os alunos simulam, com a orientação do professor, possíveis alternativas para
mitigar ou resolver questões sociais, econômicas e ambientais nas cidades.
Quando o jogo é utilizado, em dias de dinâmica, os alunos costumam car em
sala além do horário programado. Os alunos cam entretidos buscando
construir a cidade mais perfeita possível , esclarece o professor.
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O CidadES Virtuais possibilita ao aluno a chance de obter um conhecimento mais
amplo em questões de emprego, renda, setores econômicos e sua relação
espacial com a cidade, segurança pública, saúde, educação e outros temas
relacionados a políticas públicas diversi cadas. Nossos futuros arquitetos e
urbanistas também exercitam e desenvolvem suas competências técnicas de
liderança, gestão e trabalho em equipe , conta Pablo.
SimCity
O jogo SimCity possui interface com a disciplina de Conforto, Saúde e
Segurança; Teoria e História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, dentre
outras. Na sala de aula, a versão SimCity 4 é a utilizada. Essa versão traz uma
série de ferramentas que tornam a simulação do planejamento e gestão das
cidades bem realista , justi ca o professor.

SimCity foi lançado em 1989, mas continua sendo popular nos dias atuais,
contando com versões mais recentes e cada vez mais realistas. O professor
conta que os alunos criam uma cidade e passam a administrá-la de acordo com
os instrumentos e mecanismos da política urbana e políticas setoriais:
zoneamento urbanístico, de nição de índices de urbanismos, uso e ocupação do
espaço urbano, etc. .
Esta atividade lúdica e inovadora está contribuindo para aprimorar o ensinoaprendizagem na disciplina de Fundamentos do curso de Arquitetura e
Urbanismo da UVV-ES. O diferencial, neste projeto reside na inovação de atrelar a
teoria com a prática , completa o professor.
UVV.BR
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GASTROLAR
Projeto de Extensão do curso de Gastronomia capacita jovens de baixa renda

A Gastronomia, nos dias atuais, é uma área que está em constante expansão.
Com isso em vista, a professora do curso de Gastronomia da UVV-ES, Cinthia
Paixão, desenvolveu um Projeto de Extensão em conjunto com os alunos do
quinto período do curso: o Gastrolar: Gastronomia Social da UVV , que
encerrou as atividades no dia 28 de novembro.
O Projeto tem o objetivo de capacitar jovens de baixa renda, que gostem da
área e que precisam de uma oportunidade. Lá, os alunos do curso de
graduação ministraram aulas de noções e segurança alimentar, organização e
serviço de mesa, práticas básicas de cozinha (saladas e massas) e confeitaria,
sob a supervisão de uma professora responsável. O Gastrolar aconteceu às
sextas-feiras, durante quatro horas, totalizando, no nal, 60 horas de curso. Os
participantes ganharam um certi cado de participação e poderão ser
indicados para estágios em restaurantes.
O curso de Gastronomia da UVV-ES é
um curso tecnológico (de curta
duração) que tem a necessidade de
se inserir no contexto social e
trabalhar o seu papel de agente
transformador, ajudando muitas
pessoas que estão precisando de um
direcionamento pro ssional.
A realização do Projeto, além de
bene ciar os jovens interessados,
bene cia, também, os alunos de
Gastronomia de modo que eles
revisam o conteúdo aprendido em
sala de aula durante o preparo das
aulas, onde testam suas capacidades
e habilidades.
UVV.BR

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

