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UVV SOLIDÁRIA
Alimentos foram entregues na sexta-feira, 25/09
Por mais um ano, alunos, professores e colaboradores administrativos da UVV-ES fizeram bonito no quesito solidariedade. Conseguimos arrecadar 1.218 kg de alimentos não perecíveis,
divididos entre arroz, feijão, açúcar e latas de leite, que foram entregues em instituições beneficentes de Vila Velha.

A doação de alimentos durou cerca de um mês, com postos de arrecadação nos apoios das Unidades Acadêmica I, II e III, respectivamente: Prédio Branco, Prédio Rosa e Prédio Azul.
Na sexta-feira, dia 25/09, a equipe da Comunicação Institucional da UVV-ES foi até as instituições beneficentes Casa Lar Walter Barcellos, APAE, FAAVE, ACOLE e ASCER entregar os
alimentos.
Para o assessor de comunicação institucional da Universidade, Leonardo Gomes Vieira, a
campanha foi muito importante para sensibilizar a comunidade acadêmica em ajudar o próximo. “Percebemos que causas sociais como essa são essenciais para construir uma sociedade
mais igualitária e justa; por isso, essa será uma prática cada vez mais encorajada pela Instituição”. Um viva à solidariedade!
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II CONGRESSO ESTADUAL DE
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Evento movimentou a UVV-ES entre os dias 22/09 e 24/09
com diversas atividades

Entre os dias 22/09 e 24/09, a área de Saúde da UVV-ES realizou o “II Congresso Estadual de
Saúde e Qualidade de Vida da UVV-ES: Sustentabilidade”. O evento foi aberto para participação de estudantes, professores e pesquisadores da Universidade e de outras instituições, e teve
apresentações de trabalhos científicos, debates, palestras e oficinas em torno do tema “Sustentabilidade”. Ao todo, o evento recebeu cerca de 800 inscritos.
O congresso, que teve suas atividades realizadas nas instalações do campus Boa Vista da
UVV-ES e do campus Nossa Senhora da Penha (Biopráticas), foi patrocinado pelo Fundo de
Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES). Parabéns a todos os envolvidos!
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AGENDA PORTUÁRIA I
Evento aconteceu no dia 02/09 e tratou sobre temas pertinentes
ao setor portuário

No dia 02/09, no Anfiteatro do campus Boa Vista da UVV-ES, aconteceu o AGENDA PORTUÁRIA I, evento que promoveu uma rodada de palestras em que empresários, terminais portuários e autoridades portuárias puderam dividir com os alunos do curso de Gestão Portuária
da Universidade os temas mais atuais do setor.
O evento contou com palestras e os seguintes temas: “Terminais de Contêineres e Navegação”; “Portos de Rotterdan e Antuérpia”; e “Cabotagem nos Portos Brasileiros”. Marcio Shigueru Suzuki, professor da UVV-ES, e Enildo Moreira Ferreira, da CODESA, foram os palestrantes da noite.
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ESTUDANTES PREMIADOS
Alunos do curso de Marketing são premiados em desafio nacional
de empresa francesa
Você sabe o que é Design Thinking? Três dos alunos do curso de Marketing, Marcelly Ribeiro
de Oliveira, Glauton Costa Miranda e Amanda Costa Paixão, matriculados na disciplina Inovação e Design, utilizaram essa ferramenta e faturaram o segundo lugar no desafio da Saint
Gobain (multinacional francesa), recebendo, com isso, um prêmio de R$1.500,00.

O desafio foi promovido pela plataforma Battle of Concepts Brasil, onde eles precisavam de
uma ideia, de soluções inovadoras e de alto desempenho para habitat e vida diária. A “batalha”
reuniu estudantes de IES de todo o Brasil, tais como USP, Unicamp, FGV-SP, ESPM, Cásper
Líbero, dentre outras.
“Nossa ideia foi de investir em algo sustentável para que economizasse no bolso das pessoas
e preservasse o meio ambiente. De início, foi o conhecimento, e depois a surpresa do prêmio,
que foi a consequência dessa ideia. E uma boa iniciativa para explorar nossos conhecimentos”,
explicou Marcelly Ribeiro de Oliveira, uma das alunas do grupo premiado.
O professor Jefferson Cabral, coordenador do curso de Marketing da UVV-ES, salienta que
atividades como a participação do desafio são uma característica da graduação que coordena.
“Nós conseguimos fazer com que nosso aluno de Marketing, nas diversas disciplinas que compõem a grade do curso, possam exercitar, na prática, o que têm ouvido conceitualmente, é mão
na massa mesmo”.
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ARTIGO EM REVISTA
INTERNACIONAL
Professores do curso de Ciências Contábeis da UVV-ES têm artigo
publicado em revista colombiana

Os professores do curso de Ciências Contábeis da UVV-ES, Arquimedes de Jesus Moraes, Eduardo José Pinheiro e Alexsandro Ronchi Negrelli, publicaram o artigo “Determinantes de costos de auditoría – non audit fee”, no número 39 da renomada revista científica da Colômbia
Cuadernos de Contabilidad, uma publicação do Departamento de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Javeriana (Sede Bogotá).
O objetivo da pesquisa em que o artigo se baseou para ser elaborado pelos autores foi identificar determinantes dos custos de auditoria (non audit FEE) das empresas brasileiras. A amostra incluiu informações das empresas na BM&FBOVESPA, que resulta da fusão entre a São
Paulo Stock Exchange (Bovespa) e a Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F), entre
2009 e 2012.
Os resultados indicam que o comprimento da empresa auditada no final do ano fiscal é
relacionado positivamente com as despesas de consultoria; os honorários de consultoria não
possuem relacionamento significativo. Em contrapartida, os clientes de menor comprimento
terão custos menores de honorários de consultoria. Parabéns aos professores!
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RUF 2015
Ranking Universitário da Folha coloca a UVV-ES na 37ª posição entre
as melhores Universidades privadas do Brasil

Em apenas um ano, a UVV-ES subiu 27 posições no Ranking Universitário da Folha (RUF).
Em 2014, a Instituição figurava na 64ª posição entre as melhores universidades privadas do
país; neste ano, foi conquistado o 37º lugar. No ranking geral, que avaliou tanto as particulares
quanto as públicas, a UVV-ES deu mais um salto, saiu da 150ª para a 105ª posição.
O Magnífico Reitor da UVV-ES, professor Heraclito Amancio Pereira Junior, disserta sobre
o resultado do RUF.
“É com grande satisfação que recebemos o resultado dessa pesquisa, pois somos uma das
mais jovens universidades entre as 192 pesquisadas, e já ultrapassamos muitas instituições de
renome e tradição no mercado, incluindo, nesse pacote, diversas universidades públicas.
Tivemos uma melhora substancial em nosso ranking. Saímos da posição 150ª para a 105ª colocação no ranking geral e, entre as privadas, saímos da 64ª posição para 37ª. É uma evolução
muito grande em um curto espaço de tempo.
Nós reputamos isso ao avanço de nosso ensino, com grandes investimentos em nosso corpo
docente, nos projetos pedagógicos, na introdução de novos laboratórios e técnicas de ensino.
Nesse quesito (ensino), passamos da posição 157ª para a posição 72ª. Além disso, tivemos melhorias em todas as outras dimensões pesquisadas.
Continuaremos com esse trabalho para, certamente, evoluirmos ainda mais nos próximos
anos, pois nossa meta é figurar entre as 100 melhores IES no ranking geral e, entre as instituições privadas, estar entre as 30 mais conceituadas”. Confira o RUF através do link: http://ruf.
folha.uol.com.br/2015/.
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