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2º SIMPÓSIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO DA UVV-ES
Em mais um ano, o evento movimentou o campus Boa Vista da
Universidade com uma série de atividades
Debates, palestras, apresentações de trabalhos cientí cos e minicursos sobre formas de
pensar e aplicar a tecnologia, de forma inovadora e sustentável, foram as atrações da
programação do 2º Simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação da UVV-ES, que foi realizado
nos dias 12 e 13 de maio, nos turnos matutino e noturno, no campus Boa Vista da
Universidade.
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2º SIMPÓSIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO DA UVV-ES
Em mais um ano, o evento movimentou o campus Boa Vista da
Universidade com uma série de atividades
O evento, que foi aberto tanto para a comunidade interna, quanto para a externa, contou
com sete sessões gerais divididas em áreas de interesses de cursos especí cos da área de
Tecnologia da Instituição. Os palestrantes escolhidos foram pro ssionais de renome das
áreas em que atuam. Já as sessões técnicas, foram 20 e, também, eram de interesses de
cursos especí cos.
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DIA NACIONAL DE AÇÃO VOLUNTÁRIA
UVV-ES participa de evento promovido pela
Escola da Fundação Bradesco

No dia 16 de maio, por meio da Extensão, três cursos da UVV-ES participaram do Dia
Nacional de Ação Voluntária na Escola da Fundação Bradesco 2015 . No evento, alunos de
Fonoaudiologia, Nutrição e Farmácia, sob a supervisão de professores, realizaram
atendimentos, em suas respectivas áreas, para o público que participou da ação: crianças,
jovens e adultos.
No evento, que aconteceu na Escola da Fundação Bradesco, em Vila Velha, foram realizados
os seguintes atendimentos:
NUTRIÇÃO
Realizou mais de 80 atendimentos de avaliação nutricional antropometria. Além disso,
atendeu 60 crianças, jovens e adultos na área de educação alimentar e nutricional.
FONOAUDIOLOGIA
Foram orientadas 89 pessoas nas áreas de voz, gagueira, respiração oral, Ortodontia e
Fonoaudiologia, linguagem oral e escrita, audição: exames auditivos, zumbido, teste da
orelhinha.
FARMÁCIA
Os professores e alunos do curso, presentes no dia, atenderam 190 pessoas; além disso,
realizaram 165 testes de tipagem sanguínea e 179 testes para dosagem de glicemia.
UVV.BR
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CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
UVV-ES inaugura as novas instalações do espaço para
melhorar o atendimento do público e para aprimorar o aprendizado
dos estudantes de Odontologia

No dia 21 de maio, as novas instalações da Clínica Odontológica da UVV-ES foram
inauguradas em clima de muita alegria. Na ocasião, estiveram presentes no evento, além de
alunos e professores do curso, o presidente da mantenedora da UVV-ES, José Luiz Dantas,
o Reitor da Universidade, Professor Manoel Ceciliano Salles de Almeida e a presidente do
Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro.
As novas instalações da Clínica Odontológica contam com 27 consultórios, todos prontos
para o atendimento da comunidade que utiliza os serviços do local. Além disso, a
coordenadora das atividades dos estudantes e professores na clínica, que também é a
coordenadora do curso de Odontologia da UVV-ES, professora Priscilla Coppo, destacou os
novos equipamentos adquiridos, como: os três aparelhos de raios-x modernos, com
tecnologia para obtenção de radiologia digital; os cinco motores para realização de
obturações endodônticas com técnicas rotatórias, o que normalmente não existe em muitas
universidades e faculdades pelo país; e os novos e modernos aparelhos para serem
utilizados durante a realização dos procedimentos restauradores.
UVV.BR
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CLÍNICA
ODONTOLÓGICA
UVV-ES inaugura as novas instalações do espaço para
melhorar o atendimento do público e para aprimorar o aprendizado
dos estudantes de Odontologia
A professora falou também sobre os ganhos que essas novas instalações trazem para a
formação do aluno de Odontologia da UVV-ES e os impactos que trarão para a vida
pro ssional desses estudantes.
A clínica cou com instalações físicas que possibilitam um processo de ensinoaprendizagem ativo, integrado, com participação conjunta de todos os alunos, de cada
turma, e professores. Esse aprendizado pode ser direto ou indireto. Pela estrutura visual
limpa como foi planejada, é possível que todo o procedimento realizado nos pacientes seja
visto e monitorado pelos professores, que exigem do aluno a excelência na condução dos
casos. Sem dúvidas, a clínica ampla é uma sala de aula viva, com aprendizados complexos,
tanto para o aluno, quanto para o professor, que vão desde a forma de receber o indivíduo
que necessita de um tratamento, até a nalização do tratamento projetado , destacou.
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HORIZON 2020

Professores e coordenadores da área de Tecnologia da UVV-ES participam
de evento promovido pela União Europeia
No dia 21 de maio, professores e coordenadores da área de Tecnologia da UVV-ES
participaram do evento Cooperação em Inovação Tecnológica entre Brasil e União Europeia ,
que faz parte do tour Brasil do programa HORIZON 2020, uma iniciativa da U.E. de apoio à
pesquisa, inovação e cooperação internacional, que visa fortalecer as relações bilaterais entre
Brasil e Europa, com o objetivo de ampliar as ações de cooperação internacional e
participação Brasileira no âmbito do HORIZON 2020.
O programa, ainda, promove a transferência
de tecnologia e inovação e sinergias entre
SEGURANÇA
Academia e a Indústria. Perto de 80 bilhões de euros de nanciamento estão disponíveis ao
longo de sete anos de atuação da iniciativa (2014 a 2020), para além do investimento privado
e público nacional, e co- nanciamentos disponibilizados pela UE.
No evento, os professores e coordenadores da área de Tecnologia da UVV-ES tiveram a
oportunidade de saber mais sobre essas possibilidades de parcerias viabilizadas pelo
programa com representantes da U.E. da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação do Espírito Santo (SECTTI) e da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Espírito Santo (FAPES).
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Na foto, professores e coordenadores dos cursos de tecnologia
da UVV-ES e membros da delegação da União Europeia.
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