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UM UNIVERSO DE
POSSIBILIDADES
Disciplinas livres e trocas de curso.
Na UVV-ES, uma escolha não anula a outra!

Tatiane Ximenes, este semestre, tem aulas no Prédio Rosa e nas cozinhas que cam lá no
campus Nossa Senhora da Penha. Já Pedro Lobo, costumava ter aulas no Prédio Azul e
agora tem aulas no Prédio Branco. Tatiane está quase acabando o curso de Arquitetura e
Urbanismo; já Pedro, está no primeiro período do curso de Relações Internacionais. Ele, no
semestre passado, nalizou o terceiro período de Jornalismo.
O que os dois têm em comum, além de serem estudantes da UVV-ES? Eles perceberam
que, diferente do que muita gente pensa, escolher um caminho não, necessariamente,
implica em excluir todos os outros. Daqui a pouco, falaremos mais do Pedro. Agora, vamos
falar da Tatiane.
Ela, atualmente, faz duas disciplinas livres no curso de Gastronomia aqui da Universidade:
História da Gastronomia e Confeitaria Básica. A primeira, ela está cursando porque sempre
se interessou por História e agora tem a oportunidade de ver como as sociedades se
desenvolveram sob o olhar dos gastrônomos. Já a segunda, Tatiane está fazendo, de acordo
com ela, para desopilar .

Tatiane Ximenes
abraçou o Universo
de Possibilidades
da UVV-ES
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Escolhi a Arquitetura por minhas aptidões e
por incentivo de familiares e amigos, mas
sempre fui metida também com a
Gastronomia. Só que, quando tive que
escolher uma graduação, não tinha tanta
opção para esse curso, diferente de hoje. A
partir daí, sempre pensei: será que desisto da
Arquitetura e começo Gastronomia? .
A solução para essa dúvida veio neste
período. Ela, que veio de transferência para a
UVV-ES, está pegando poucas disciplinas na
Arquitetura. Então, pensou na primeira semana de aula: já que estou com tempo livre, por
que não tento pegar umas aulas na Gastronomia? .
Fui atrás disso. Me informei com a minha coordenação sobre essa possibilidade e
eles me disseram que isso seria possível, sim. Entrei em contato, então, com a
coordenação de Gastronomia e vi as disciplinas que me interessavam e que dariam
para encaixar no meu horário .
Tatiane disse que quando conta aos colegas sobre as disciplinas livres que está cursando,
eles cam surpresos, mas logo entendem quando ela explica as relações entre as duas áreas
e como pretende utilizar isso em seu TCC, pois, no Trabalho de Conclusão de Curso, ela
pretende analisar o ambiente que circunda a mesa. Preciso aprofundar mais, mas quero ver
como esse ambiente ao redor da mesa proporciona sensações nas pessoas, pois quero me
especializar nessa área de cozinhas no modo geral, cozinhas de casa, de empresas, de
hospitais. Acho que essa é uma área pouco explorada pelos arquitetos .
DISCIPLINAS LIVRES
Todo aluno da UVV-ES pode cursar disciplinas livres em outra graduação que não seja a que
ele está regularmente matriculado. Para isso, precisa encaminhar uma solicitação à
coordenação do seu curso. Aí, então, é veri cada se não há necessidade de pré-requisitos
para aquela disciplina desejada e se há vaga. Se isso der certo, o aluno pode se matricular
nas matérias pretendidas.
A Universidade oferece essa possibilidade ao aluno para ele, se achar necessário, ampliar ou
consolidar conhecimento em outras áreas que podem ajudá-lo na futura atividade
pro ssional ou, até mesmo, se é algo que ele curte, e que não faz parte direta da opção de
curso que ele escolheu.
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A grande gama de cursos que a UVV-ES oferece aos seus alunos permite muitas
possibilidades de disciplinas livres. O aluno que usa esse recurso está enriquecendo
sua formação. Geralmente, quando escolhe a disciplina livre, faz isso para ter algo que
lhe dê prazer. Aquilo que a gente curte, custa pouco , comentou a Diretora de
Planejamento e Ensino da UVV-ES, Leda Couto Nogueira.
Trocar quando
for preciso...

Agora, é hora de falar do Pedro, que fez três períodos de Jornalismo aqui na Universidade antes de optar
pela troca para Relações Internacionais. Para isso, ele fez uma solicitação, que pode ser feita online, no Blog
Acadêmico, no prazo determinado pelo cronograma acadêmico.
A partir daí, foi veri cado se havia vaga no novo curso que ele optou. Houve. Então, ele deixou de ser um
futuro jornalista para ser um futuro internacionalista. A troca de curso foi relativamente fácil, bastou
fazer o requerimento e pagar uma pequena taxa. Não encontrei di culdades nesse aspecto ,
comentou Pedro.
Ele avaliou a sua situação para mudar de curso através de uma preferência acadêmica. Pois, a nova
graduação é mais voltada para áreas do saber que mais lhe interessam, como a História e a Economia.
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Para mim, o estudo dessas áreas é prazeroso, é como se eu tivesse saído do ensino médio e desse
continuidade apenas àquilo que me interessava mais. É uma área nova, repleta de possibilidades.
Pelo fato do curso de R.I. se fundar em disciplinas das quais eu julgo mais interessantes, a escolha
foi fácil. Além disso, o corpo docente é muito bom, a estrutura da UVV-ES oferece todas as
ferramentas que o estudante necessita para adentrar no mundo das Relações Internacionais, com
destaque para o excelente acervo da biblioteca , disse.
PERDA DE TEMPO?
Ao contrário do que muita gente pensa, quando o estudante decide iniciar uma nova graduação e não dar
continuidade àquela que ele cursava, isso não é perda de tempo, é o que explica o Pró-Reitor Acadêmico da
UVV-ES, o professor Heraclito Amancio Pereira Junior.
Toda vez que o aluno percebe que ele tem mais vocação ou interesse em outra área e muda de
curso ainda na vida universitária, ele nunca perde tempo. No novo curso, em muitos casos, ele tem a
possibilidade de reaproveitar disciplinas do seu currículo acadêmico .
Se a mudança é mais brusca, por exemplo, de Humanas para Tecnologia, explica o professor, ainda assim,
não há tempo perdido. Primeiro, porque o aluno, quando faz essa mudança, ainda na Universidade,
economiza tempo; caso ele fosse fazer essa mudança de rumo já na vida pro ssional, sem o ritmo de
estudo, seria mais complicado. Além disso, aprendizado, em qualquer área, é sempre útil. As habilidades
de uma área podem ser aplicadas na outra. A outra vantagem é poder ver as coisas de uma perspectiva
diferente e ter uma visão mais holística da sua formação , destacou o professor.
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ESTACIONAMENTO GRATUITO
Shopping Vila Velha anuncia a gratuidade do seu estacionamento para toda a
comunidade
É o cial! Depois de muitas discussões, o estacionamento do Shopping Vila Velha é gratuito. No dia
17/04, em uma reunião com lojistas do shopping, estudantes da UVV-ES, o DCE, professores,
colaboradores administrativos da Universidade, o Pró-Reitor Administrativo e o Presidente da
Sedes UVV-ES, a notícia foi anunciada, com destaque para o grupo de trabalho que se formou,
justamente após uma manifestação de estudantes reivindicando vagas de estacionamento para os
seus veículos.
A notícia foi apresentada como sendo uma conquista de todos, dos estudantes, da Universidade,
dos lojistas e da comunidade que utiliza os serviços ofertados pelo centro comercial.
Só tenho a agradecer a Associação de Lojistas do Shopping Vila Velha, aos empreendedores e ao
nosso Comitê de Gestão de Crises, composto por alunos, pelo DCE, professores e colaboradores
da Instituição, capitaneados pelo professor Jefferson Cabral que, em seis meses, transformou uma
manifestação, um sentimento ruim, em uma coisa excepcional, a gratuidade, não só para a
comunidade acadêmica da UVV-ES, mas para qualquer usuário do shopping. Isso é um marco para
nós, que temos um uxo de, em média, dois mil carros por turno, com uma comunidade de 14 mil
pessoas , destacou José Luiz Dantas, o presidente da Sedes/UVV-ES.
Para o estudante André Abreu, presidente do DCE da UVV-ES, a notícia foi muito grati cante.
Sobretudo, pela quantidade de pessoas que zeram parte para que essa novidade chegasse.
Foram seis meses de diálogo com o shopping, mas o que foi bom de ver foi a quantidade de
atores envolvidos nesse processo. O estacionamento gratuito vai funcionar no horário
estabelecido por eles. Vamos negociar, a partir da próxima semana, para que o aluno da UVVES já possa estacionar na hora que ele chega para a aula do matutino, por volta das 07
horas .
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Já o professor Jefferson Cabral, diretor da UVV Business School e quem coordena as atividades do
Comitê de Gestão de Crises, comentou sobre a lição que essa conquista demonstrou.
Vejo como saldo positivo de todo esse movimento, o nível de maturidade da Universidade
na questão do relacionamento com o seu estudante, o seu professor e o seu colaborador
administrativo, que conquista um novo patamar a partir de agora. Há um peso muito grande
nessa decisão do shopping e nas reivindicações que zemos. Esse foi apenas um dos
pontos que avançamos em uma das frentes de trabalho que estamos atuando no Comitê de
SEGURANÇA
Gestão de Crise , contou.
HISTÓRICO
O Comitê de Gestão de Crises da UVV-ES foi criado para debater importantes questões que afetam
o dia a dia da Universidade e o seu entorno. Ele é composto por estudantes da UVV-ES, por alunos
da atual gestão do DCE, por professores e colaboradores administrativos; e começou a se reunir
desde outubro do ano passado.
O grupo que forma o Comitê tem se concentrado em três eixos a serem solucionados:
infraestrutura, mobilidade e segurança.
NÃO PODE PARAR
A estudante do 8º período do curso de Medicina Veterinária da UVV-ES, Bruna dos Santos Neves,
que faz parte das reuniões do Comitê, se disse bem realizada com a gratuidade do estacionamento.
Estou muito feliz, pois tivemos a coragem de ir atrás de uma reivindicação que todos
poderão aproveitar. Agora é continuar com a conversa para que o os alunos da manhã sejam
atendidos no momento em que eles chegam para a primeira aula .
Para Nahara Murta, aluna do 7º período de Arquitetura e Urbanismo, e que fez parte das reuniões do
comitê desde a sua formação, disse que ainda há muito trabalho a ser feito. Não podemos parar
por aí. Já conquistamos muita coisa boa em relação à infraestrutura, mas ainda há muito a
ser feito. A Universidade tem nos escutado. Isso só prova que reivindicar, debater em
conjunto e demandar melhorias é o caminho. Se a gente reivindica, consegue de maneira
mais rápida .
MAIS MELHORIAS
Além da notícia da gratuidade do estacionamento do Shopping Vila Velha, o Presidente da
Sedes/UVV-ES, José Luiz Dantas, apontou outras melhorias para os alunos, professores e
colaboradores da UVV-ES que chegam à Universidade de bicicleta. Em julho, o bicicletário da
portaria principal (frente para o Shopping Vila Velha) será duplicado. Já o bicicletário da
portaria de frente para o Fórum será totalmente coberto , declarou.
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