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SOU UVV

O Serviço é um projeto que a UVV-ES oferece aos alunos
O Serviço de Orientação ao Universitário (SOU UVV) é um projeto do curso de Psicologia da
UVV-ES que tem como missão oferecer a melhor experiência acadêmica possível para o
aluno. Isso é realizado por meio do desenvolvimento de ações de integração e de
acompanhamento acadêmico dos graduandos.
O objetivo é apoiar o desenvolvimento acadêmico, pessoal, social e pro ssional dos alunos
ao longo de sua trajetória acadêmica por meio de ações de acolhimento e orientação
psicopedagógica. O projeto atende, todo semestre, a mais de 700 alunos de diversos
cursos.
O SOU UVV procura intervir de maneira a potencializar habilidades que são importantes
para o processo de aprendizagem, como: concentração, rotina de estudo organizada e
sistemática, habilidades para falar em público, entre outras.
Todos os alunos da UVV-ES podem participar gratuitamente!
ATENDIMENTO DO SOU UVV
Horário: manhã, tarde e noite
Dias: segunda a sexta-feira
Local: Clínica de Psicologia, na Policlínica de Referência, campus Biopráticas.

Ligue para 3421-2161 ou 3421-2123, tire suas dúvidas!
A equipe do SOU UVV está pronta para ajudá-lo!
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CURSO GRATUITO
DE BARTENDER
As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de abril

Estão abertas, até o dia 06/04, as inscrições para o curso de capacitação de bartender,
oferecido gratuitamente, por meio de uma parceria entre a Universidade Vila Velha e a
Diageo, maior distribuidora de bebidas do mundo. As inscrições podem ser feitas,
pessoalmente, na Pró-reitoria de Extensão e Cultura, que ca na Unidade Acadêmica III, no
campus Boa Vista.
O Projeto Bartender irá proporcionar a capacitação de 40 jovens para o mercado de
trabalho de bartender. A iniciativa faz parte do Programa Learning for Life , lançado pela
Diageo.
O objetivo é capacitar jovens, de ambos os sexos, na faixa etária de 18 a 34 anos, para
lidar, de forma responsável, com bebidas alcoólicas e seus usuários, de modo a
desempenhar as atividades pro ssionais com competência técnica, equilíbrio emocional e
consciência responsável. Os jovens podem desempenhar várias atividades após o curso:
Bartender, Garçom, Cumin, Auxiliar, Ajudante, Back Bar, Barista, etc.
Para imprimir o formulário de inscrição, acesse o nosso site: www.uvv.br.
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CURSO GRATUITO
DE BARTENDER
As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de abril

PÚBLICO-ALVO
Podem se inscrever para participar do curso jovens que tenham cursado ou estejam
cursando o último ano do ensino médio, com renda familiar de até três salários mínimos,
que vivam com a família e apresentem per l para trabalhar no segmento de serviços.
O candidato deve satisfazer os seguintes requisitos:
a) idade entre 18 e 34 anos;
b) ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio;
c) disponibilidade para cursar as aulas de segunda à sexta-feira, no período vespertino
(13h às 18h), e sábados (se necessário);
d) atender aos pré-requisitos do curso escolhido (apresentar per l para trabalhar no
segmento de serviços).

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas de 09/03 a 06/04, pessoalmente, na Pró-reitoria de
Extensão e Cultura (Rua Comissário José Dantas de Melo, nº 21, bairro Boa Vista, Vila
Velha), de 8h às 12h e de 14h às 17h, de segunda a Sexta. No momento da inscrição, os
candidatos deverão trazer, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
- Comprovante de Escolaridade: Histórico Escolar original e cópia e/ou Declaração
Escolar (original);
- Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de Residência original e cópia.
RESULTADO E MATRÍCULA
A relação dos selecionados será divulgada no dia 08/04, no site da UVV-ES (www.uvv.br),
pelo telefone (27) 3421-2097, e também, no Facebook e no Twitter o ciais da
Universidade. As aulas terão início no dia 14 /04.
MAIS INFORMAÇÕES: 27 3421-2097
UVV.BR
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MICROSOFT
DREAMSPARK

Parceria entre a UVV-ES e a Microso resulta em pacote de so wares
gratuitos para alunos de diversos cursos da Instituição
Alunos de 20 cursos de graduação da UVV-ES (áreas de Tecnologia e Saúde) e dos
Programas de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas e Assistência Farmacêutica
têm acesso gratuito a um pacote de softwares gratuitos da Microsoft como: Windows 8,
Visual Studios, SQL Server, OneNote, Ms Project e muito mais, através da iniciativa
Microsoft DreamSpark.
Essas vantagens são frutos de uma parceria que a UVV-ES desenvolve com a
Microsoft.
Para baixar os programas gratuitamente, acesse a sua conta através do portal
webmail.uvvnet.com.br e veri que o e-mail que contém o link de acesso ao DreamSpark.
Of ce 365
Ainda não adquiriu a sua licença gratuita do pacote Of ce365 que a UVV-ES, também
através de uma parceria com a Microsoft, disponibilizou para todos os seus alunos,
professores e colaboradores administrativos? Então, acesse
http://www.uvv.br/servicos/informatica/, clique na aba Of ce 365 e saiba como adquirir.

Case de
Sucesso
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2ª VIA DA
CARTEIRINHA

Perdeu a sua Carteirinha de Acesso Institucional? Saiba como conseguir uma nova
Ei, aluno! Perdeu a sua carteirinha de acesso à UVV-ES? Não se desespere, estamos aqui
para lhe mostrar o caminho para conseguir uma nova.

1

2

O primeiro passo é ir ao Núcleo de
Atendimento, que ca no prédio
Inotec, ao lado da Biblioteca no
campus Boa Vista. Lá, você deve
pegar as informações de como
proceder para solicitar uma nova via
e sobre o pagamento a ser efetuado.

A taxa a ser paga é de R$ 22,00, que
deve ser depositada em uma conta
que será informada no Núcleo de
Atendimento. Ah! O pagamento deve
ser feito através de deposito direto
no caixa ou por transferência online.
Depósitos por DOC ou ENVELOPE
não são aceitos.

3

4

Com o comprovante de depósito em
mãos, você deve preencher o
requerimento geral, assinalar a opção
(1) (Carteirinha de Acesso
Institucional).

Após esse passo, o Núcleo de
Atendimento envia a solicitação da
sua nova carteirinha para a PróReitoria Administrativa.
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2ª VIA DA
CARTEIRINHA

Perdeu a sua Carteirinha de Acesso Institucional? Saiba como conseguir uma nova

5

6

Após fazer o depósito, retorne ao
Núcleo com o comprovante do
depósito à Pró-Reitoria Administrativa,
que faz a solicitação da 2ª via do aluno
através do sistema de
consulta/pedidos de carteirinha.

Os pedidos de novas vias de
carteirinhas são, então, enviados a
uma empresa de São Paulo (pelo
Banco Santander) que confecciona
as carteirinhas.

7
O último passo é aguardar a entrega
da nova via, que pode ser entregue ao
aluno em ações do Banco Santander
nas semanas iniciais dos semestres
letivos ou, caso o aluno não faça a
retirada nessa ação, o Santander
encaminha à Pró Reitoria
Administrativa, que direciona as
carteirinhas às coordenações de
curso.
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{ {
Não custa lembrar. A
carteirinha é a forma que
você se identi ca na
Instituição e, com ela,
conseguirá ter acesso às
dependências da UVV-ES.
Cuide muito bem dela.
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