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PARCERIA UVV-ES E ARCELORMITTAL
A Universidade assinou um protocolo de intenções com a multinacional
para o desenvolvimento de ações em conjunto

A UVV-ES e a ArcelorMittal Brasil assinaram um protocolo de intenções com o objetivo de
fomentar parcerias para o desenvolvimento de pesquisas cientí cas e tecnológicas, projetos
de extensão, promoção, em conjunto, de eventos cientí cos e culturais e oferta de estágios
para estudantes.
A solenidade
O evento em que foi assinado o termo, aconteceu na manhã do dia 30/04, na sede da
ArcelorMittal Tubarão. O Magní co Reitor da Universidade, Prof. Dr. Manoel Ceciliano Salles
de Almeida, esteve presente na solenidade representando a UVV-ES, ao lado da Pró-reitora
de Extensão e Cultura, Prof.ª Marly Imperial, e do Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prof. Tadeu Uggere de Andrade, além de representantes de outras IES do Estado.
Na ocasião, também, aconteceu o lançamento do VII Concurso de Monogra as e Trabalhos
de Iniciação Cientí ca e Artigos, que tem como tema As Pro ssões e a Construção da
Sustentabilidade em suas Dimensões: Ambiental, Social, Econômica, Cultural, Política e
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Espiritual . O concurso tem como objetivo estimular e apoiar as ações e os processos de
educação nas Instituições de Ensino Superior para contribuir na construção de sociedades
sustentáveis, construindo valores, ampliando as relações sociais, os conhecimentos, as
habilidades, as competências e as atitudes da comunidade universitária e de todas as partes
envolvidas.
Podem participar do concurso estudantes de graduação e de pós-graduação, de qualquer
curso da UVV-ES. O regulamento completo pode ser encontrado no site:
http://tubarao.arcelormittal.com/.
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MELHOR
NO
ESTADO
Curso de Arquitetura e Urbanismo da UVV-ES é eleito o melhor
pelo Prêmio Art et Décor

O curso de Arquitetura e Urbanismo da UVV-ES foi reconhecido, no site Folha Vitória, como o
melhor em Ensino Superior no Estado, durante a divulgação do resultado do Prêmio Art et
Décor, da Rede Vitória.
Para a coordenadora do curso, professora Priscilla Loureiro, o prêmio é motivo de orgulho
por ser re exo da imagem do curso no mercado local. Este é o resultado de um bom
trabalho conjunto entre Instituição, professores e alunos, que o mercado reconhece como
diferenciado. Então, parabéns a todos nós , comemorou.
O prêmio Art et Décor destaca os melhores pro ssionais de Arquitetura, Urbanismo, Design e
Paisagismo do Espírito Santo em 43 categorias e a votação é online pelo Folha Vitória. Além
dos nossos alunos e professores, costumam votar nas categorias elencadas os pro ssionais
da área, agentes da construção civil, do mercado imobiliário, fornecedores e a comunidade
que tem a nidade com o tema. Somos, portanto, referência no nosso mercado , explicou a
professora.
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INOVA-UVV

Pró-reitoria Acadêmica e DGP lançam a 1ª edição do PRÊMIO
INOVAÇÃO ACADÊMICA- Dr. Aly da Silva

Em 2015, a Pró-reitoria Acadêmica da UVV-ES, em parceria com a Divisão de Gestão de
Pessoas, promove a 1ª edição do Projeto Inova-UVV, PRÊMIO INOVAÇÃO ACADÊMICADr. Aly da Silva , que tem como objetivo identi car e estimular o desenvolvimento de práticas
diferenciadas, empreendedoras e inovadoras aplicadas ao ensino nos cursos superiores da
Instituição.
As premiações variam desde viagens para conhecer instituições de ensino superior da
Europa ou da América do Sul a computadores pessoais e tablets de última geração.
TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO NO EDITAL DO CONCURSO: http://intranet/
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Receberão destaques as iniciativas que modernizem e propiciem melhorias signi cativas no
processo ensino-aprendizagem da UVV-ES e, consequentemente, transformem a realidade
e a vida dos alunos, docentes e colaboradores administrativos da comunidade acadêmica
da Universidade.
Os projetos inscritos serão avaliados por uma comissão examinadora composta pelo Reitor,
pelo Pró-Reitor Acadêmico, pelo Diretor da DPE e Coordenadores Gerais das áreas de
Humanas, Saúde e Tecnológica.
Quem pode participar?
Podem participar do INOVA-UVV os projetos desenvolvidos por docentes, individualmente
ou em grupos de até 03 (três) professores, e já implantados na UVV-ES há, pelo menos, 01
(um) semestre letivo.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas através do Formulário de Inscrição (disponível na
intranet http://intranet/), até às 18h do dia 31/08/2015. Junto a esse formulário,
deve ser entregue, também, um relatório (modelo também disponível na intranet)
que descreva as práticas propostas no projeto, evidenciando sua inovação e que
demonstre os resultados, por meio de indicadores, inclusive das competências,
habilidades e atitudes que o projeto permitirá desenvolver, além de documentação
complementar que respalde o que está descrito no relatório. Os documentos
preenchidos devem ser entregues à Ana Cristina Rodrigues, na Pró-Reitoria
Acadêmica.

Processo de Avaliação
O processo de avaliação será dividido em três etapas:
1ª etapa (ELIMINATÓRIA) Avaliação do projeto através do formulário de inscrição,
do relatório sobre o projeto e material complementar, que foram entregues no ato da
inscrição, para veri car se o projeto atende a elegibilidade;
2ª etapa - Avaliação in loco dos projetos classi cados. O(s) docente(s)
responsável(eis) pelo projeto terá(ão) 20 minutos para apresentar e defender os seus
projetos;
3ª etapa (CLASSIFICATÓRIA) - Análise dos projetos de acordo com o material
entregue na inscrição e nas informações coletadas na Avalição in loco .
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VIAGEM AO CANADÁ
Coordenadora de Relações Internacionais fez estágio técnico-cientí co
no país norte-americano

A coordenadora do curso de Relações Internacionais da UVV-ES, professora Flávia Nico Vasconcelos,
esteve, em novembro do ano passado, no Canadá, para participar de um estágio técnico-cientí co,
nanciado pela Fapes. Abaixo, a professora compartilha um pouco das experiências que vivenciou no país
norte-americano e o que trouxe de lá para a graduação que coordena na Universidade.
Ela montou um projeto para estudar o Porto de Vancouver, no Canadá. Nessa cidade, há um projeto
portuário bem avançado no que diz respeito à sua relação com a cidade em vários aspectos, tais como
político, social, estrutural e ambiental.
SEGURANÇA
Eles têm uma forma de categorizar os navios de acordo com as medidas sustentáveis que essas
embarcações possuem. Por exemplo, o navio que gera a própria energia, ao fazer isso, adota uma atitude
sustentável. Então, ele tem vantagens econômicas ao atracar no porto , destacou Flávia.
Durante a sua estada em Toronto, e com o apoio do professor Peter Hall, da Simon Fraser University, que
supervisionou o trabalho dela no Canadá, a professora teve a oportunidade de entrevistar diversas
personalidades que trabalham nas questões portuárias na cidade. Ela conversou, inclusive, com o gestor
dos portos da cidade e com membros de ONG's que chamam a atenção para as questões da sociedade
que sofrem os impactos das atividades portuárias.
Resultados
Com a experiência adquirida com a viagem, a professora Flávia Nico Vasconcelos começou a desenvolver
um estudo dentro do Observatório Cidade e Porto sobre o impacto do trabalhador portuário nas medidas
sustentáveis dentro do porto, em parceria com uma aluna de mestrado da Simon Fraser University.
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