UVV POST | Nº81 | 09 a 22/02 de 2015

UVV

PO ST
Publicação semanal interna
Universidade Vila Velha - ES

Produto da Comunicação Institucional

UVV POST | Nº81 | 09 a 22/02 de 2015

CONSERVAR É PRECISO
UVV-ES lança campanha interna de conscientização para a preservação da sua
estrutura física por parte das suas comunidades acadêmica e administrativa

Na última edição, falamos um pouco das obras de melhorias que foram realizadas na
Universidade para auxiliar o desenvolvimento dos estudantes e pro ssionais que utilizam
as dependências da UVV-ES nos seus estudos e trabalhos.
Para que essas melhorias durem, para que a estrutura da Instituição seja preservada e
continue a servir o seu propósito de ser um ambiente adequado para seus alunos,
professores e colaboradores administrativos, a UVV-ES inicia uma campanha de
preservação dos seus espaços físicos.
Com o tema Conservação Gera Bem-Estar , a UVV-ES convoca as suas
comunidades acadêmica e administrativa a adotarem, cada vez mais, uma postura cidadã,
sustentável e social para preservar um espaço que é utilizado por inúmeras pessoas e que
fazem e farão parte da transformação do mundo para algo melhor. Que tal começar aqui
mesmo na Universidade?
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CONSERVAR É PRECISO
UVV-ES lança campanha interna de conscientização para a preservação da sua
estrutura física por parte das suas comunidades acadêmica e administrativa

Uma Universidade tem suas responsabilidades no que diz respeito à manutenção
da infraestrutura que obedece a um calendário e a um plano periódico. Só que, se o
professor, o colaborador administrativo ou o aluno não tiverem a consciência de que
a preservação do banheiro que ele usa, por exemplo, serve para o meu bem e para o
bem de toda uma comunidade, ele está deixando de exercitar sua condição e
consciência de cidadão e prejudicando todo um coletivo , alerta o professor Jefferson
Cabral, Diretor Executivo da Business School.
Ele destaca também que, para o aluno que está em processo de formação, o exercício
dessa consciência dentro da Universidade vai ajudá-lo a exercitar um comportamento
adequado dentro da sua casa, do trabalho e nos demais espaços de convívio social.

Portanto, lembre-se: o bem-estar de todos depende da contribuição de
cada um de nós. Vamos conservar e crescer juntos!
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PRAZOS FINAIS PARA
REMATRÍCULA
A renovação da matrícula ainda pode ser efetuada, mas o tempo é curto!
Con ra o necessário.
Alunos que ainda estão com a cabeça nas férias, lembrem-se que o prazo para efetuar a
rematrícula é até o dia 13 de fevereiro, quem atentos! Mas, para aqueles que, por algum
motivo, não conseguirem se rematricular nesse prazo nal, a partir de 19 de fevereiro ainda
será possível realizar a renovação da matricula, porém com pagamento de multa, até o dia
27.
Atenção aos prazos que seguem na tabela abaixo.
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS E FINANCEIROS

LOCAL

INÍCIO

FIM

01. Renovação da Matrícula: prazo normal (on-line)
Intranet Acadêmica 07.01.2015 13.02.2015
www.uvv.br
02. Renovação da Matrícula: prazo excepcional com pagamento de Coord. de Curso 19.02.2015 27.02.2015
multa - último dia
03. Renovação da matrícula: área de Saúde c/ estágio
13.02.2015
Intranet Acadêmica
supervisionado - último dia
04. Exclusão ou troca de disciplina após renovação da matrícula
05. Exclusão ou troca de disciplina após renovação da matrícula
com multa
06. Regularização nanceira na Procuradoria Geral - último dia

Núcleo de
Atendimento
Núcleo de
Atendimento
Procuradoria Geral
Núcleo de
Atendimento
Núcleo de
Atendimento
Núcleo de
Atendimento
Núcleo de
Atendimento

07.01.2015

13.02.2015

19.02.2015

27.02.2015

27.02.2015
24.11.2014

27.02.2015

24.11.2014

27.02.2015

24.11.2014
09. Transferência interna de curso ou de turno
10. Transferência para outra IES; requerimento, análise, dispensa e
20.10.2014
matrícula
11. Transferência para outra IES: para aluno que não renovar
Intranet Acadêmica 01.01.2015
matrícula
12. Trancamento de matrícula para aluno que não renovará a
Intranet Acadêmica 01.01.2015
matrícula para 2015/1
13. Trancamento de matrícula para alunos matriculados em 2015/1 Intranet Acadêmica 01.01.2015

27.02.2015

07. Reabertura de matrícula (destrancamento/reingresso)
08. Dispensa de disciplina

20.02.2015
27.02.2015
27.02.2015
27.02.2015*

*Desde que não haja aproveitamento acadêmico.

A rematrícula é simples e fácil de ser efetuada. Basta cumprir alguns requisitos básicos,
como: ter se matriculado, anteriormente, no 2º semestre de 2014; ter regularidade
acadêmica e nanceira; e ter pago a 1ª parcela do semestre de 2015. Tudo pode ser
conferido no Edital 43_2014, no nosso site: www.uvv.br.
A renovação de matrícula pode ser realizada online, pela Intranet Acadêmica, no site da
UVV-ES. Lembre-se de conferir e atualizar os dados pessoais, selecionar as disciplinas
ofertadas, con rmar a operação e imprimir o comprovante. Antes de concluir, veja se está
de acordo com a grade curricular escolhida, o horário de aulas e os valores das
mensalidades geradas.
UVV.BR
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CARNAVAL À VISTA
Separamos algumas atividades carnavalescas para você curtir o feriado
com muita diversão, saúde e segurança.

Olha o carnaval aí, gente! Preparamos uma lista com algumas programações
carnavalescas que a Grande Vitória reserva para nós aproveitarmos o feriado com muita
diversão e segurança.
Entre 15 e 17 de fevereiro, o grupo Somos Amigos irá foliar por vários bairros de Itapuã, em
Vila Velha, a partir das 16h. Em Vitória, durante os dias 15 e 16 de fevereiro, acontecerá o
des le dos blocos de rua, a partir das 20h, na Av. Jerônimo Monteiro, no Centro. Cariacica
também não ca de fora da agitação, os blocos da cidade possuem anos de tradição,
sempre levando samba e alegria para moradores e visitantes.
Uma dica: que atento aos sites das prefeituras dos municípios capixabas para car por
dentro de toda a programação gratuita para os dias de Momo.
Tranquilidade
Para aqueles que preferem passar o feriado de forma sossegada, longe das multidões das
praias e des les, várias opções de lmes entrarão em cartaz nos cinemas durante o
carnaval. Con ra se o cinema que você pretende ir terá promoção de ingressos para o
carnaval.
Que tal, ainda, aproveitar a folga para começar a ler um livro? Ou terminar de assistir àquele
seriado que você acompanhava? Ou, ainda, fazer uma viagem para um lugar sossegado
para longe da badalação e recarregar as energias para o resto do ano? A nal, como dizem,
o ano começa depois do carnaval.
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ENGENHARIA CIVIL
UVV-ES formou sua primeira turma de engenheiros civis na última quinta-feira

Imagine a alegria do dia da formatura. Imagine, então, se você foi um pioneiro no curso em
que está se formando. Na quinta-feira passada (05/02), foi a cerimônia de colação de grau
da primeira turma de Engenharia Civil da UVV-ES. Um momento de grande emoção para
todos os envolvidos. Para a Universidade, que rea rma, mais uma vez, o seu papel de
formar cidadãos e pro ssionais aptos a atuar em no mercado de trabalho e contribuirem
para a sociedade; para os professores, que sentem o orgulho do dever cumprido; e para os
alunos que, com certeza, saem da Instituição preparados para exercer a pro ssão que
escolheram.
A coordenadora do curso e escolhida paraninfa da turma, professora Flavia Giacomin
Pimentel de Almeida, aponta as importâncias dessa formatura. É mais um curso da UVVES que se consolida. A nossa missão é a excelência no ensino, que é con rmada com o
reconhecimento do curso pelo MEC e o registro no órgão regulamentador, o CREA (em
fase de nalização).
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ENGENHARIA CIVIL
UVV-ES formou sua primeira turma de engenheiros civis na última quinta-feira

Para os alunos que ainda estudam, ver a primeira turma se formando é uma grande alegria
e incentivo para nalizar os seus estudos. Para mim, é uma honra, alegria e emoção
participar desse momento, já que eu estive à frente do curso desde o início,
acompanhando cada professor, visita técnica, nascimento dos laboratórios... É mesmo
um mix de emoções .
Para a professora Gesiane Pereira Silveira, coordenadora geral dos cursos da área de
Tecnologia da UVV-ES, o papel que o curso de Engenharia Civil tem para a área de
Tecnologia é de destaque. É um curso de muito sucesso. Entre as Engenharias da
Universidade, é o que tem mais alunos. Ao longo da implantação da graduação,
conseguimos construir laboratórios que vieram atender a todos os cursos da área que
coordeno. Ou seja, trouxe um ganho muito grande para a área de Tecnologia da UVV-ES .
Escolha certa
Mas, o que leva um estudante a se matricular em uma primeira turma de um curso
universitário? Perguntamos isso a Maria Spala, uma das novas engenheiras civis que a
UVV-ES formou na última semana. Conhecendo a tradição da primeira e única
Universidade particular do Estado, mesmo entrando para o quadro de alunos da primeira
turma do curso, sabia que aprenderia, em sua maioria, com professores mestres e
doutores e que possuem vivência, além da sala de aula, no mercado de trabalho, e isso
seria re etido em nossas aulas através de compartilhamentos de conhecimentos,
experiências e debates proveitosos .
Maria, parabéns a você e a todos os seus colegas de turma que nos deram a honra
de contribuir para a sua caminhada acadêmica!
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