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II CONGRESSO ESTADUAL DE
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Saiba como submeter trabalhos para serem apresentados no evento

Os interessados em inscrever trabalhos acadêmicos para apresentação no “II CONGRESSO
ESTADUAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA da UVV-ES”, que acontecerá entre os dias 22 e
24 de setembro, têm do dia 01 ao dia 21 de agosto, para enviar um resumo sobre o tema abordado
no estudo a ser apresentado no evento para o e-mail: congresso.saude@uvv.br
Podem submeter trabalhos para o evento tanto os pesquisadores da UVV-ES quanto de outras
IES.
As especiﬁcações para a elaboração do resumo estão disponíveis no nosso site: www.uvv.br
O “II CONGRESSO ESTADUAL DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA” é um evento que reúne
todas as graduações da área da Saúde da Universidade em diversas atividades, tais como,
palestras, minicursos, debates e apresentações de trabalhos acadêmicos que trazem o que há de
mais novo nas discussões a respeito desse campo do conhecimento.
Em breve, será divulgada toda a programação do evento e o prazo para inscrição nas atividades.
UVV.BR
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AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
E O CINEMA
Edson José Neves Júnior, professor de RI, lança, em Belo Horizonte,
livro em que é organizador

Durante o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais (Abri), o
professor do curso de RI da UVV-ES Edson José Neves Júnior lança o livro "As Relações
Internacionais e o Cinema. Volume 1: Espaços e Atores Transnacionais", em que é organizador, ao
lado da professora Cristine Koehler Zanella.
Dividido em 16 capítulos, o livro consiste em uma análise fílmica feita por proﬁssionais de RI. Além
de organizar, José Neves também escreveu um dos capítulos do livro, sobre o terrorismo e o ﬁlme
Nova Iorque Sitiada. Os demais autores atuam em várias instituições de ensino e pesquisa públicas
e privadas no Brasil, como a UFRGS, UFSC, Uniri er, UNISC, PUC-MG, Ipea.
Em breve, haverá um lançamento do livro aqui na UVV-ES.
UVV.BR
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PÓS UVV 2015/2
MATRÍCULAS ABERTAS!
Inscrições abertas para 14 cursos Lato Sensu/MBA em diversas
áreas do conhecimento
Está pensando em começar uma pós Lato Sensu em breve ou conhece alguém que está em busca de
ótimas e modernas opções de MBAs ou Especializações? A UVV-ES está com inscrições abertas
para 14 cursos de pós-graduação Lato Sensu, nas modalidades MBA e Especialização. Para se
inscrever em um dos cursos, basta acessar o site (www.uvv.br), clicar na aba “pesquisa e pósgraduação”, escolher o curso que deseja fazer e clicar nele. O início das aulas está previsto para o
ﬁnal de agosto deste ano.
“Na Pós-Graduação Lato Sensu da UVV-ES, tanto nos MBA's quanto nas especializações, o aluno
terá acesso a professores com experiência acadêmica e de mercado, e também a colegas que
trocarão experiências que o pós-graduando não esquecerá”, destaca o professor Giulianno
Bresciani, diretor da Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade.
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áreas do conhecimento
O professor aponta que isso é permitido devido à vanguarda da UVV-ES, que é “tradicionalmente
inovadora”, e está sempre melhorando e ampliando a sua infraestrutura, lançando, de forma
pioneira, novos cursos, atualizando sua equipe de professores, modernizando programas e
ferramentas didáticas, e trazendo novas tecnologias pedagógicas para os seus alunos.
“Desenvolvemos líderes através de cada um dos nossos cursos. O foco das exposições em sala de
aula é voltado para o mundo globalizado e para o dia a dia do mercado, que o proﬁssional de
sucesso necessita para crescer e se desenvolver em busca da excelência. Nossos alunos são
perspicazes, proﬁssionais que nunca estão satisfeitos com o status quo”, analisa Giulianno
Bresciani.
Quem precisar de mais informações sobre os cursos de Pós Lato Sensu da UVV-ES, pode ligar para
os números 3421-2262 ou 3421-2263, enviar e-mail para gbresciani@uvv.br, ou, ainda, visitar a
diretoria da Pós, que ﬁca no Prédio Inotec, localizado no campus Boa Vista da Universidade.

CONFIRA A LISTA DE CURSOS
Especialização em Direito Público;
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho;
Especialização em Fotograﬁa;
Especialização em Gastronomia: Culturas, Técnicas e Tendências;
Especialização em Neuropsicologia e Reabilitação Cognitiva;
Especialização em Estética no Pré e Pós Procedimentos Médicos;
MBA em Comunicação Integrada e Novas Mídias;
MBA em Gestão Pública Contemporânea e Gerenciamento de Políticas Públicas;
MBA em Controladoria e Finanças;
MBA em Gestão de Pessoas;
MBA em Gestão de Projetos;
MBA em Gestão Empresarial e Negócios;
MBA em Logística e Comércio Internacional;
MBA em Marketing.
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SEGURANÇA PÚBLICA
EM DEBATE
Professora Luciana Borges participou de evento promovido
pela Revista ES Brasil
A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UVV-ES, professora
Luciana Borges, participou, no dia 14/07, do ES Brasil Debate, que, desde 2009, traz para discussão
temas relacionados à economia e ao desenvolvimento social da população capixaba.

O evento, que promove debates entre especialistas e sociedade, teve, nesta edição, o tema
“Segurança Pública – Como obter resultados eﬁcientes no combate à violência?” e, além da
professora Luciana Borges, participaram como debatedores: o Subsecretário de Estado de
Integração Institucional, Guilherme Pacíﬁco da Silva; Marcos do Val, membro honorário da SWAT
no Texas, instrutor do D.E.A., U.S. Army e de diversas equipes das SWAT`s nos EUA; Diogenes
Lucca, Tenente Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e um dos fundadores
do Gate; e o prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda.
O professor Pablo Lira, também docente do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da
Universidade, foi quem mediou o debate, que aconteceu na noite do dia 14/07, no Bristol Century
Plaza, em Camburi. Mais informações sobre o debate, você pode conferir no site da revista:
h p://www.revistaesbrasil.com.br/esbrasildebate/
UVV.BR
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