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RENOVAÇÃO DE
MATRÍCULA 2015/2
Fique por dentro dos prazos de renovação de matrícula e de outros
procedimentos acadêmicos
Final de semestre chegando e, com ele, férias à vista! Mas, para não ter dor de cabeça no retorno às
aulas, que tal veri car todos os prazos sobre a renovação de matrícula e outros prazos acadêmicos?
As aulas do segundo semestre de 2015 começam no dia 27 de julho. Além da rematrícula, con ra,
abaixo, o calendário para outros procedimentos acadêmicos como: trancamento; reabertura de
matrícula; transferência de curso, turno ou de instituição de ensino; exclusão e dispensa de
disciplinas. As datas para todos esses procedimentos, bem como formas e condições estabelecidas,
podem ser conferidas no edital 14/2015, que pode ser encontrado no nosso site, na parte de editais:
h p://www.uvv.br/servicos/editais/
PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS E FINANCEIROS
01. Pagamento do Boleto de Rematrícula

Vencimento

02. Início das Aulas do 2º Semestre de 2015
03. Renovação da Matrícula: Prazo normal (on-line) www.uvv.br
04. Renovação da Matrícula: Prazo excepcional com pagamento de multa
05. Renovação da Matrícula: Área de Saúde c/ Estágio Supervisionado ÚLTIMO DIA

LOCAL

INÍCIO

FIM

Banco

05.07.2015

UVV

27.07.2015

Intranet Acadêmica

15.07.2015

14.08.2015

Coordenação de Curso

17.08.2015

28.08.2015

Intranet Acadêmica

14.08.2015

06. Exclusão ou troca de disciplinas após renovação da matrícula

Núcleo de Atendimento

15.07.2015

14.08.2015

07. Exclusão ou troca de disciplinas após renovação da matrícula com multa

Núcleo de Atendimento

17.08.2015

28.08.2015

08. Regularização Financeira na Procuradoria Geral ÚLTIMO DIA

Procuradoria Geral

27.08.2015

1. Intranet Acadêmica
2. Núcleo de Atendimento

15.06.2015

21.08.2015

Núcleo de Atendimento

15.06.2015

21.08.2015

Intranet Acadêmica

15.06.2015

21.08.2015

Núcleo de Atendimento

01.06.2015

21.08.2015

13. Transferência para outra IES: para aluno que não renovar matrícula

Intranet Acadêmica

01.07.2015

28.08.2015

14. Trancamento de Matrícula para Aluno que não renovará a matrícula para 2015/2

Intranet Acadêmica

01.07.2015

28.08.2015

15. Trancamento de Matrícula para Alunos matriculados em 2015/2

Intranet Acadêmica

15.07.2015

30.11.2015*

09. Reabertura de Matrícula (1. destrancamento/2. reingresso)
10. Dispensa de disciplinas
11. Transferência interna de curso ou de turno
12. Transferência de outra IES: requerimento, análise, dispensa e matrícula

O aluno pode fazer a renovação de matrícula online, pelo Blog Acadêmico, ou então, pessoalmente,
no Núcleo de Atendimento ao Aluno, que ca no campus Boa Vista.
Para aqueles que, por algum motivo, desejam mudar de curso, quem atentos, pois o prazo para
esse procedimento segue até o dia 21/08/2015.
Informações pelo telefone (27) 3421.2001.
UVV.BR
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ELEIÇÕES HEXA
Nova diretoria executiva da empresa júnior da UVV-ES foi eleita
com 51,56% dos votos
Três chapas, com seis alunos cada, e, 735 votos depois, a Hexa Empresa Jr. tem a sua nova diretoria
executiva. Com 379 votos, 51,56% do total, a chapa escolhida foi a UVV Integrada , composta pelos
alunos:
Caique Laignier de Almeida, aluno de Engenharia Ambiental é o Diretor-Presidente;
João Victor Mauri, também aluno de Engenharia Ambiental, é o Diretor de Finanças;
Renan Uliana Pin, aluno de Engenharia Civil, é o Diretor de Projetos;
Carlos Alberto da Rocha Filho, aluno de Engenharia Química, é o Diretor de Administração;
Kamily Moura Silva, aluna de Engenharia de Petróleo, é a Diretora de RH;
Bárbara Chisté Teixeira, aluna de Engenharia Química, é a Diretora de Marketing
e Relacionamento.

Para a eleição, puderam se inscrever alunos de graduação regularmente matriculados na
Instituição. No dia 16/06, aconteceu a votação e, na noite do mesmo dia, foi divulgado o resultado.
Parabéns aos eleitos, neste e no próximo ano, vocês poderão colocar em prática toda a sua veia
empreendedora. Arregacem as mangas e vão à luta!
UVV.BR
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QUALIDADE DO CAFÉ
Pesquisa desenvolvida na UVV-ES, em parceria com o Laboratório
Quimiplan, aponta o aumento de 1500% na presença de agrotóxicos em
níveis irregulares em amostras de cafés produzidos no país

Uma pesquisa realizada na Universidade Vila Velha, coordenada pelo professor Dr. Rodrigo
Scherer, em parceria com o Laboratório Quimiplan de Vila Velha, constatou o aumento assustador
de 1500% nas irregularidades de agrotóxicos em amostras de cafés produzidos no país.
Os agrotóxicos monitorados foram o Flutriafol e a Piraclostrobina, que são fungicidas muito
usados na cultura do café. Essas duas substâncias são comprovadamente tóxicas e cancerígenas
pela FAO (Food and Agriculture Organization).
Ao longo dos anos de 2010, 2011 e 2012, foram analisadas mais de 10 mil amostras de café. Como esse
é um produto muito comercializável internacionalmente pelo país, os resultados obtidos pela
pesquisa despertaram a atenção de revistas cientí cas especializadas. O trabalho foi publicado em
uma das mais importantes revistas na área de alimentos do mundo, a Food Chemistry da
Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Abaixo, segue um link para a publicação:
h p://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814615007669
UVV.BR
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EDITAIS DA FAPES
Professores da UVV-ES têm 14 propostas aprovadas pelo órgão
de fomento à pesquisa
A UVV-ES teve 14 propostas nos dois editais UNIVERSAL da FAPES, integrado e isolado. O
resultado representa 70% de aprovação das propostas habilitadas pelos professores da UVV-ES que
se inscreveram, sendo que, no edital integrado, todas as propostas foram aprovadas.
O resultado serve como um demonstrativo do excelente trabalho que os programas de pósgraduação da Instituição vêm desenvolvendo ao longo dos anos. A Universidade, ainda, teve duas
propostas classi cadas como suplentes.
Parabéns, professores e equipe de pesquisadores envolvidos! Dessa forma, vocês impulsionam,
ainda mais, as pesquisas desenvolvidas na UVV-ES e mostram a importância que a Universidade
desempenha no atual cenário acadêmico do Espírito Santo e do Brasil.
Con ra a lista com os professores que tiveram as propostas aprovadas:
DOCENTES

EDITAL/PROGRAMAS

1. Carlos Eduardo Tadokoro

Integrado (PPGCF/PPGEE)

2. Elisardo Corral Vasquez

Integrado (PPGCF)

3. Levy de Carvalho Gomes

Integrado (PPGEE/PPGCF)

4. Tadeu Uggere de Andrade

(pesquisador principal de projeto de Sônia Alves
Gouveia UFES) - c/anuência da UVV

Integrado (PPGCF/PPGASFAR)

5. Vitor Amorim de Ângelo

Integrado (PPGSP)

6. Leonardo Barro Dobbs

Integrado (PPGEE)

7. Douglas Haese

Individual (PPGCA)

8. Bárbara Loureiro

Individual (PPGCA)

9. Rodrigo Scherer

Individual (PPGCF)

10. Denise Coutinho Endringer

Individual (PPGCF/PPGASFAR)

11. Márcio Fronza

Individual (PPGCF)

12. Alceu Maurício Junior

Individual (PPGSP)

13. Ana Carolina Srbek De Araújo

Individual (PPGEE)

14. Rute Beatriz Garcia Clemente

Individual (PPGEE)

SUPLENTES
1. Bianca Prandi Campagnaro

Individual (PPGCF)

2. Flávia Nico Vasconcelos

Individual (PPGSP)

Veja o Edital FAPES 006/2014 - Universal - Projeto Individual de Pesquisa 006/2014 e o Edital
FAPES 007/2014 - Universal - Projeto Integrado de Pesquisa com os resultados no site
h p://www.fapes.es.gov.br.
UVV.BR
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FORMAÇÃO DE
COORDENADORES

No mês de maio, coordenadores e seus professores assistentes
participaram de o cinas promovidas pela DGP

A UVV-ES promoveu, através da DGP Divisão de Gestão de Pessoas uma o cina para
coordenadores e professores assistentes de coordenação sobre Gestão Acadêmica e
Administrativa. Foram trabalhados assuntos administrativos relativos às normas, avaliação de
cursos, tratativas da DRA e da DPE e questões jurídicas que permeiam o relacionamento professoraluno. O evento aconteceu no dia 15 de maio.
UVV.BR
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FORMAÇÃO DE
COORDENADORES

No mês de maio, coordenadores e seus professores assistentes
participaram de o cinas promovidas pela DGP
Já no dia 29 de maio, uma consultoria externa ministrou duas o cinas de Design Thinking para
dois grupos, 25 pessoas cada, com o objetivo de desenvolver novas metodologias e estimular
práticas e construções colaborativas que proporcionem soluções inovadoras nos desa os
cotidianos da educação.

UVV.BR

EXPEDIENTE
UVV POST - JORNAL MURAL
Publicação quinzenal
Ano 3
Produto da Comunicação Institucional
UVV-ES / SEDES-UVV-ES
Presidente: José Luiz Dantas
Reitor: Manoel Ceciliano Salles de Almeida
Vice-Reitora: Luciana Dantas
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Assessor de Comunicação Institucional: Leonardo Vieira
Analista de Comunicação: João Guerra
Diagramação e Projeto Grá co:
Glauber Pinheiro e Leonardo Vieira
Fotogra a: Sarah Dias
Estagiárias: Eduarda Cunha e Roberta Fernandes

COLABORAÇÃO
Correção Ortográ ca: Professor Roberto Ferreira

www.uvv.br

www.facebook.com/UVV.OFICIAL
Twitter: @uvves
Sugestões de pautas: pauta.institucional@uvv.br
Telefone: 27 3421.2089

