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GESTÃO 2015/2019
Em cerimônia, no dia 21/08, a UVV-ES conheceu seus novos
dirigentes para os próximos anos

No dia 21/08, aconteceu a posse oficial da direção da Universidade responsável pela gestão
2015-2019. Estiveram presentes na mesa para dar posse aos professores em seus novos cargos,
o Presidente da Sedes/UVV-ES, José Luiz Dantas, o agora Chanceler da UVV-ES, professor
Manoel Ceciliano Salles de Almeida, o Magnífico Reitor da Universidade Federal do Espírito
Santo, professor Reinaldo Centoducatte, e, representando o Governador do Estado, Paulo Hartung, esteve presente a Secretária de Estado de Governo, Ângela Silvares.
O professor Heraclito Amancio Pereira Junior, que ocupava a Pró-Reitoria Acadêmica, é o
novo Reitor da UVV-ES. Em seu antigo cargo, está a professora Leda Maria Couto Nogueira. Já
o professor Tadeu Uggere de Andrade, agora é o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, enquanto que liderando a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração segue Edson
Franco Immaginário.
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GESTÃO 2015/2019
Em cerimônia, no dia 21/08, a UVV-ES conheceu seus novos
dirigentes para os próximos anos
O professor Manoel Ceciliano Salles de Almeida, que ocupava a cadeira de Magnífico Reitor
da Instituição, agora é o Chanceler da Universidade. Ele, agora, tem como uma de suas principais missões, trabalhar para aumentar, ainda mais, o processo de internacionalização da
Universidade.
A professora Marly Imperial é a Diretora de Pesquisa e Extensão, enquanto que a professora
Gesiane Silveira Pereira é a Diretora de Planejamento e Ensino e Marcelo Cardoso Moreira é o
Diretor Administrativo Financeiro da Universidade. Um ótimo trabalho aos novos dirigentes!
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JULGAMENTO HISTÓRICO
NO CINETEATRO
Júri popular sobre o caso da morte do Juiz Alexandre
Martins de Castro Filho movimentou a Universidade
O que foi chamado pela imprensa de “O Julgamento da Década” movimentou o campus Boa
Vista da Universidade. Desde a manhã da segunda-feira (24/08), já pôde se observar uma extensa fila de estudantes da Universidade e de pessoas da sociedade interessados pelos acontecimentos do Júri Popular realizado na UVV-ES.

O entorno do Cineteatro, também, foi local de muita movimentação, sobretudo de profissionais
da imprensa que cobriram a história para jornais impressos, rádios, TVs e sites de notícias. O
assunto foi motivo de atenção até mesmo do Jornal Nacional, que, na edição da noite da segunda-feira (24/08), noticiou o tema. A matéria pode ser lida e assistida no site da emissora.
Além disso, o julgamento histórico foi motivo de ampla cobertura dos veículos locais, motivado, principalmente, pela comoção que o crime causou na sociedade capixaba, em 2003.
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Diariamente, cerca de 30 jornalistas circularam, por turno, na “Sala de Imprensa” planejada
pela Sedes/UVV-ES, na sala 2 do Nupratec, e operacionalizada pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, pela Comunicação Institucional e pela Comunicação Mercadológica.
No local, foi montado um ambiente climatizado, com lanche e a tecnologia necessária para facilitar os trabalhos dos jornalistas, que necessitaram de comodidade e praticidade para agirem
de forma rápida no envio de informações para as redações.

O JÚRI
O Cineteatro da UVV-ES foi o local de realização do júri popular por solicitação do Juiz Dr.
Marcelo Soares Cunha, magistrado que presidiu o julgamento. Ele observou que pelo tamanho
do interesse da sociedade capixaba no caso, as dependências do Poder Judiciário em Vila Velha não atenderiam por tamanha demanda. Por isso, o Cineteatro da UVV-ES, por ter amplas e
modernas instalações, foi escolhido o local para sediar o júri popular.
Desde então, a Universidade passou a ser o centro de atenção de uma parte massiva da mídia da região, interessados em saber sobre o local, que tem uma capacidade de receber até 500
pessoas.
Os réus desse Júri popular, Walter Gomes Ferreira, coronel da reserva da Polícia Militar, e
Cláudio Luiz Andrade Baptista, ex-policial civil, foram acusados de serem dois dentre os três
que eram considerados os mandantes da morte do Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.
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MANIFESTAÇÃO 16/8
Pesquisadores da UVV-ES foram a campo em protesto
realizado na capital capixaba
55 pessoas envolvidas, entre professores e estudantes da UVV-ES, com uma missão: traçar o
perfil socioeconômico dos manifestantes, as motivações para participação na manifestação do
dia 16/08/2015 e suas percepções acerca de temas políticos e sociais mais amplos e de problemas da atual conjuntura nacional. Esses foram os objetivos dos pesquisadores, que entrevistaram 377 pessoas para traçar o perfil dos manifestantes da capital capixaba.

Crédito: Michelly Ramos de Angelo

A pesquisa é uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política e a graduação em Marketing da Universidade, e contou com o apoio técnico da Merccato Inteligência
Competitiva.
Os questionários foram aplicados entre 15h e 17h, com pequenas variações. As questões presentes no formulário estavam divididas em dois blocos: perfil do público e diagnóstico. Na primeira
parte do questionário, buscou-se estabelecer, estatisticamente, a distribuição dos manifestantes
por gênero; faixa etária; estado civil; ocupação produtiva principal; média de renda familiar; escolaridade; e local de moradia na Grande Vitória. Com isso, a pesquisa visou estabelecer a média
socioeconômica dos presentes e suas variações, no intuito de subsidiar análises posteriores.
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No segundo bloco, que constituía a parte mais extensa do questionário, o objetivo foi estabelecer as opiniões com respeito a temas políticos e sociais e medir sua variação entre os presentes,
estabelecendo, a partir disso, padrões de preferências político-ideológicas.
Na mesma noite do protesto, os pesquisadores já publicaram um relatório com os dados obtidos, que pode ser conferido em www.uvv.br. O relatório foi motivo de ampla cobertura da
imprensa regional e chegou até a atingir veículos de comunicação com abrangência nacional.
Além disso, nas redes sociais, o assunto foi motivo de muitos debates.

