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DRA

Aluno, conheça o setor que é responsável por reunir toda a sua vida
acadêmica
Aluno da UVV-ES, certamente, quando você veio à UVV-ES fazer sua matrícula, você
precisou dos serviços de um setor aqui da Instituição que vai precisar utilizar durante toda a
sua graduação aqui na Universidade. Sabe que setor é esse? É a Divisão de Registros
Acadêmicos ou, simplesmente, DRA.
A Divisão é dividida entre o Núcleo de Atendimento, cartão de visita da Instituição,
responsável por receber, através das atendentes, as solicitações que vocês protocolam.
Esses atendimentos vão, desde a matrícula inicial, solicitações acadêmicas, solicitação de
diploma e outros documentos, até o retorno dos ex-alunos através da opção de um Novo
Curso.
Faz parte da DRA também o Call Center, responsável por atender todas as ligações
recebidas no telefone geral da UVV-ES e, em seguida, pela secretaria interna, através de
um grupo de auxiliares de cursos, que operacionam as solicitações dos estudantes no
sistema acadêmico, desde a tramitação das solicitações pela IES, lançamento no sistema,
registro de diploma e nalização do processo com a digitalização na pasta digital de cada
aluno da Universidade.

UVV.BR

UVV POST | Nº83 | 09 a 22/03 de 2015

DRA

Aluno, conheça o setor que é responsável por reunir toda a sua vida
acadêmica
Há ainda, no setor, uma equipe que trabalha com o registro do diploma, que é responsável
pela montagem do processo de confecção de diploma, pelo envio para grá ca e pelo
registro, tudo isso num prazo de apenas 30 dias, um grande diferencial diante das outras
IES do Estado.
Você sabia que todos os alunos da UVV-ES, desde 2012, ao invés de possuir a
documentação acadêmica em caráter físico, é tudo digitalizado? A vida acadêmica de
cada um dos estudantes da Universidade está numa pasta digital com o seu nome e os
seus dados e todas as solicitações que você fez ao setor.
Então, se você precisar dos serviços da DRA, saiba os horários de funcionamento do setor:
Núcleo de Atendimento (Atendimento ao público): de segunda a quinta-feira, das 8h
às 21h, sexta-feira, das 8h às 20h;
* Call Center: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h15;
* Diploma: de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e sexta-feira, das 8h às 17h.
Dúvidas? Acesse o Blog Acadêmico. Lá, você consegue resolver, online, boa parte
das suas solicitações acadêmicas á DRA.
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ACADEMIA UVV

As atividades do Centro de Condicionamento Físico da Universidade
começaram no dia 02/03
Para que seus alunos, professores e colaboradores administrativos possam cuidar da
saúde de forma integral, a UVV-ES oferta os serviços do Centro de Condicionamento Físico
Academia UVV.
O grande diferencial da Academia UVV é a metodologia de trabalho, já que as aulas
práticas, com prescrição individual de exercícios, de acordo com avaliação física criteriosa,
são orientadas por professores e monitores do curso de Educação Física da UVV-ES.
O Centro de Condicionamento Físico Academia UVV ca localizado no térreo do Inotec,
ao lado do Ginásio de Esportes, no campus Boa Vista. As atividades da Academia UVV
começaram no dia 02 de março e tem um custo de R$ 70,00 o semestre.
Ficou interessado? Saiba mais sobre como aproveitar esse serviço:
www.uvv.br
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REUNIÃO DE
ACOLHIDA
Saiba um pouco sobre o evento que movimentou o Cineteatro na última
semana de fevereiro
Nos dias 24 e 25 de fevereiro, os calouros deste semestre puderam participar de uma série
de palestras com pro ssionais da UVV-ES para saber mais sobre o funcionamento da
Instituição e os serviços aos quais eles precisarão ter acesso durante a sua vida
acadêmica.
A Reunião de Acolhida de Calouros, que foi um evento organizado pela Pró-Reitoria
Acadêmica, em parceria com a Comunicação Institucional, lotou o Cineteatro, tanto nos
horários matutinos quanto nos noturnos, nos dois dias em que aconteceu.
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O evento contou, ainda, com a participação mais do que especial de alunos do curso de
Artes Cênicas da UVV-ES na interação com os calouros, através de encenações da vida
diária dos estudantes universitários, e na distribuição de brindes para os novos alunos da
Universidade. Calouros, sejam bem-vindos!
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