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CINOFILIA EM FOCO
Projeto de extensão voltado para a criação de cães será realizado pela
UVV-ES em parceria com a UFMG

Durante um ano, com início neste mês (dezembro/14) até dezembro de 2015, será
desenvolvido o projeto de extensão Cino lia em Foco , realizado pela UVV-ES em parceria
com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O projeto tem por objetivo fomentar
a evolução técnica e responsável da cino lia no Espírito Santo, por meio de articulação de
projetos de pesquisa e palestras educativas sobre temas importantes para a criação de
cães de raça. Serão, ao todo, sete palestras apresentadas, entre elas: Doenças
importantes em canis de cães de raça e Doenças genéticas: como identi car e
eliminar? .
O projeto de pesquisa intitulado Diagnóstico de doenças relacionadas à mortalidade fetal
e neonatal canina , será articulado junto à comunidade do Espírito Santo pelo projeto de
extensão Cino lia em Foco . Desenvolvida pela UFMG em parceria com a UVV-ES, esta
pesquisa é um estudo inédito que terá como alvo a investigação de doenças que
acometem os lhotes de cães. A pesquisa será viabilizada pela cooperação entre
pesquisadores da UFMG, da UVV-ES, criadores de cães de raça e médicos veterinários,
com a participação de alunos jovens cientistas, estudantes dos cursos de Medicina
Veterinária e Medicina.
Os projetos de extensão e pesquisa contam com o apoio dos clubes cinó los do Espírito
Santo: o Kennel Clube Capixaba (KCC) e o Kennel Clube da Grande Vitória (KCGV), que
viabilizarão o contato entre os pesquisadores e os criadores de cães para a divulgação das
palestras e o cadastramento para a pesquisa. Empresas ligadas ao mercado pet serão
convidadas a participar do projeto de extensão como patrocinadores, com a oportunidade
de se vincular a este momento de crescimento da cino lia e de divulgação de seus
produtos a criadores de cães de raça.
UVV.BR
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O TEMPERO DA EXPERIÊNCIA

Egressa de gastronomia conta o que levou da UVV-ES para a sua pousada

Cuidar de uma pousada com espaço para mais de duzentas pessoas já virou
rotina para Mercedes Alva Nicoline, 68 anos, que recebe todos os hóspedes com
a garantia de comida boa e muito conforto. Comida boa e cuidado que se deve,
em parte, ao curso de Gastronomia que Mercedes cursou na UVV-ES, com a
idade de 65 anos, provando que não existe época certa para aprender.
Em uma entrevista, ela contou que ser uma gastrônoma era um sonho que
possuía desde que era criança. Quando eu tinha 10 anos, fui para um internato
e, lá, já me interessava por receitas. Eu não podia ver uma receita que queria
anotar, não podia ver comida diferente que procurava saber o sabor, o aroma.
Sempre fui assim , lembrou Mercedes.
Depois de alguns anos, já casada, ela e o marido decidiram cursar uma
graduação. Ao optar por Gastronomia, hoje, ela realça que foi um dos melhores
períodos de sua vida, pois foi uma oportunidade de fazer vários amigos e
aprender diversas coisas. O melhor pra mim foi que, por eu ter a pousada e
gostar de fazer essas comidas, me senti muito segura no que estava fazendo e
isso me ajudou muito , destacou.
UVV.BR
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O TEMPERO DA EXPERIÊNCIA

Egressa de gastronomia conta o que levou da UVV-ES para a sua pousada

Mesmo tendo ingressado na universidade depois de uma idade mais avançada,
ela esclareceu que os professores não a tratavam de modo diferente dos outros
alunos e que eram muito exigentes. Além disso, ainda depois de ter concluído o
curso, eles a visitam na pousada sempre que possível. Mercedes a rma que são
excelentes professores e que todos a inspiraram, principalmente os professores
Thiago Correa e Giovana Moyzes.

A pousada, que era inicialmente uma casa para ela e o marido passarem o nal de
semana, hoje recebe hóspedes de diversos lugares e sempre é lembrada pela
boa comida que oferece. Mercedes explicou, orgulhosa, que todos os
funcionários da cozinha foram treinados por ela mesma, tudo que se faz aqui é
passado por mim, ensino e aí eles vão fazendo . Toda comida servida é feita na
própria pousada, dos pães até as massas, e muitos classi cam as refeições
como inesquecíveis.
Durante sua graduação, Mercedes estagiou no Salsa da Praia. Mesmo sem ter a
necessidade de um estágio, ela fez questão de ter a experiência. Agora, ela
assina o estágio de alguns estudantes de Gastronomia que procuram pela sua
pousada.
Hoje, Mercedes se lembra com alegria de sua formatura, em que toda família
estava presente. A graduação, mesmo depois de certa idade, é algo que ela
recomenda a todos e enfatiza: e pensar que, numa hora dessas, a gente
também consegue as coisas. É só ter vontade .
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1° ENCONTRO NACIONAL
EXTRAORDINÁRIO DE CEP
Coordenadora e Secretária Executiva do CEP-UVV viajaram para
São Paulo para participar do evento

Durante os dias 17, 18 e 19 de novembro, foi realizado o 1º Encontro Nacional
Extraordinário de Comitês de Ética em Pesquisa CEP/CONEP/CNS/MS
PLATAFORMA BRASIL. A coordenadora do CEP-UVV, Valéria Rosseto Lemos, e
a representante de usuários e secretária executiva do CEP-UVV, Andrea
Sarmento Araújo, viajaram para São Paulo para participar do evento.
O Encontro, que foi realizado no Hotel Tauá e Convention Atibaia, contou com a
participação do Dr. Jorge Alves de Almeida Venâncio, coordenador da CONEP,
que coordenou diversas apresentações durante os dias do evento. Em 2014, a
CONEP iniciou um amplo programa de atualização e capacitação de Comitês de
Ética em Pesquisa, procurando atingir o maior número de CEP em todas as
regiões brasileiras.
As atividades foram planejadas para terem duração de dois dias, com temas
como: Preceitos Éticos, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, Biobancos
e Biorrepositórios, além de formação especí ca sobre a Plataforma Brasil.
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DIA DO FONOAUDIÓLOGO
Professores e alunos do curso promovem ação de
solidariedade com a comunidade

Para comemorar o Dia do Fonoaudiólogo (9/12), quatro professores e 45 alunos do
curso de Fonoaudiologia da UVV-ES promoveram uma ação social externa no dia 5/12
(sexta-feira). A ação foi realizada no Projeto Pão e Vida, da Associação de Meninos e
Meninas de Rua (Assemer), em Vila Velha. O projeto conta com cerca de 50 crianças.
O Pão e Vida é um projeto permanente que funciona por meio da doação de
pessoas, empresas, voluntariado, acolhendo crianças carentes no contra turno
escolar. A ação promoveu brincadeiras e o cinas com a criançada. A turma da UVV-ES
doou material escolar, kits de higiene oral, alimentos não perecíveis e muitos presentes
de Natal para as crianças.
A coordenadora do curso de Fonoaudiologia da UVV-ES, Alessandra Salles Machado,
conta que o evento foi um grande sucesso. Os alunos adoraram participar, já
disseram que querem que vire tradição comemorarmos o Dia do Fonoaudiólogo
assim, doando. Tradicionalmente, o dia era comemorado com atividades internas,
voltadas apenas para os alunos. Inovamos no sentido de 'vamos fazer para os outros',
com base num projeto muito interessante da disciplina de Ética. Os alunos planejaram
as atividades durante a disciplina, pondo em prática os conceitos estimulados em sala:
união, ética, solidariedade, honestidade, altruísmo, etc. .
Fizemos, então, muitas brincadeiras, como pique bandeira, corridas, gincana. Os
alunos brincaram com as crianças e se divertiram muito. Fizemos, ainda, uma o cina
que chamamos de "mini-chef", na qual as crianças enrolaram e confeitaram docinhos
que rapidamente eram devorados. Eles amaram! As crianças zeram uma
apresentação no nal, com um pequeno coral e foi uma choradeira só. Valeu muito a
pena. Os alunos e professores caram muito satisfeitos , conta a coordenadora.
UVV.BR
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BOAS FESTAS
Para você que está se formando, desejamos vê-lo novamente em uma de
nossas especializações. Para você que concluiu mais um período,
desejamos férias incríveis. Nos vemos em 2015. Boas Festas!
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