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MESTRADOS E DOUTORADOS
Quatro programas de pós-graduação Stricto Sensu da UVV-ES
estão com inscrições abertas
Ei, aluno! Está se formando e sonha em seguir na vida acadêmica já no primeiro semestre do
próximo ano?! Então, anota na sua agenda. Quatro programas de pós-graduação Stricto Sensu
da UVV-ES estão com inscrições abertas para processo seletivo: Mestrado em Ciência Animal,
Mestrado em Sociologia Política, Mestrado em Segurança Pública e Mestrado e Doutorado em
Ecologia de Ecossistemas.
As inscrições podem ser feitas no site da UVV-ES: www.uvv.br.
As informações completas dos processos seletivos podem ser encontradas em http://www.
uvv.br/servicos/Editais. Saiba um pouco mais sobre cada uma das seleções:
MESTRADO EM CIÊNCIA ANIMAL
Até o dia 30 de novembro, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo para
preenchimento de vagas de alunos regulares do curso de Mestrado do Programa de
Pós-graduação Stricto Sensu em Ciência Animal (PPGCA). A seleção para o curso de
Mestrado será realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2015.
MESTRADO EM SOCIOLOGIA POLÍTICA
Para o Mestrado de Sociologia Política, as inscrições para o processo seletivo vão
até o dia 25 de novembro. A seleção será realizada nos dias 30 de novembro e 1º de
dezembro.

MESTRADO EM SEGURANÇA PÚBLICA
Quem deseja fazer um mestrado profissional, as inscrições para o processo seletivo
do Programa de Pós-graduação em Segurança Pública (PPGSPo) seguem abertas até
o dia 30/10. A seleção acontecerá nos dias 03 e 06 de novembro.

MESTRADO E DOUTORADO EM ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS
Já as inscrições para a seleção de Mestrado e de Doutorado em Ecologia de Ecossistemas estarão abertas até o dia 27 de novembro. Serão 15 vagas para o curso de
Mestrado e 10 vagas para o curso de Doutorado. A seleção acontecerá entre os dias
03 e 11 de dezembro.

UVV POST | Nº97 | 13/10 a 25/10 de 2015

PRÊMIO SANTANDER
EMPREENDEDORISMO
Aluna de Engenharia Civil da UVV-ES é aprovada para a próxima fase

Ludimila Ribeiro Peloso, aluna do 6º período de Engenharia Civil, foi selecionada para a próxima fase do “Prêmio Santander Empreendedorismo – Edição 2015”. Ela está entre os 150 projetos empreendedores selecionados dentre os mais de 10 mil que se inscreveram no prêmio. Ela
participa com um projeto que já desenvolve na Instituição com o apoio da professora Flávia
Giacomin.
Para a próxima fase, Ludimila tem que construir o “Projeto da Oportunidade Empreendedora” para seguir na disputa. Sobre essa participação, ela diz que é uma tamanha realização pessoal, com um incentivo ainda maior para dar continuidade aos seus estudos e projetos.
Quando abordada sobre o que o seu curso ajudou na participação desse prêmio, ela respondeu que ajudou muito. “Cito aqui as disciplinas ministradas pelas prof. Araguacy, Edinha e Aline Pignaton como meu ponto de partida. Fora isso, uma palestra ministrada na UVV-ES em que
o palestrante disse: ‘O BOM ALUNO NÃO É O QUE TIRA 10, MAS SIM, AQUELE QUE LÊ, NO
MÍNIMO, EM TORNO DE 200 LIVROS POR ANO’. E eu li, no ano de 2014, 187 livros relacionados à Administração, Empreendedorismo, Concreto, Materiais, Engenharia Civil e atualidades”.
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BISTURI: ATOR E CINEMA
Coordenadora do curso de Artes Cênicas lança livro de sua autoria
Rejane K. Arruda, professora e coordenadora do curso de Artes Cênicas da UVV-ES lança o
livro de sua autoria “BISTURI: ATOR E CINEMA” durante o Festival Nacional de Teatro de
Vitória, que começa no dia 13/10. O lançamento acontecerá em dois momentos: no dia 17/10,
às 18h, no Teatro Carlos Gomes, e no dia 18/10, a partir das 19h, na OFF Mostra Capixaba de
Teatro de Grupo.

A professora trabalhou no conteúdo do livro por dois anos e meio, entre 2011 e 2013. Ela tem
muitos artigos publicados em revistas especializadas (Urdimento, Pitágoras 500, etc.) e capítulos de livro já publicados, mas “Bisturi” é o seu primeiro livro solo.
A obra, de acordo com a sua sinopse, é uma compilação de comentários sobre performances
de atores no cinema, assinados pela professora. Com cunho crítico-poético-reflexivo, traz o
debate sobre métodos de atuação para cinema, apontando para um caminho de construção
do trabalho do ator, com princípios e procedimentos demonstráveis. Dentre as performances
comentadas, estão: Emma Thompson em Tinha que ser Você, Jack Nicholson em Five Easy
Pieces, Gianni Schichi em Irmãs Jamais, Lilian Gish em O Vento, Margarita Therékova em O
Espelho, Mônica Vitti em O Deserto Vermelho, Gena Rowlands em Uma Mulher Sob Influência, Odete Lara em Boca de Ouro. O professor da UFES Fabio Camarneiro apresenta o livro e
o cineasta capixaba Rodrigo de Oliveira assina a orelha.
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AS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS E O CINEMA
Professor de RI lança livro nesta sexta-feira
Na manhã do dia 09/10, durante o encontro do CINE RI (projeto do curso de Relações Internacionais da UVV-ES que debate filmes que trazem assuntos pertinentes para a área), o professor
Edson José Neves lançou, na Universidade, o livro “As Relações Internacionais e o Cinema.
Volume 1: Espaços e Atores Transnacionais”, no qual foi co-organizador, ao lado da professora
Cristine Koehler Zanella. O evento aconteceu no Anfiteatro.

Dividido em 16 capítulos, o livro consiste em uma análise fílmica feita por profissionais de
RI. Além de organizar, Edson 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, Uniritter, UNISC,
PUC-MG e Ipea.
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CAMPANHA DE PREVENÇÃO
Estudantes de Publicidade e Propaganda criam ações de conscientização
sobre o câncer de mama

Ellen Sant’Anna e Sérgio Stein, monitores voluntários do Nacom, agência experimental do
curso de Publicidade e Propaganda da UVV-ES, são os responsáveis por uma iniciativa de
apoio ao movimento Outubro Rosa, que está sendo realizada na UVV-ES, cujo tema é “Ela
raspou por opção, outras mulheres não”. A ação foi sugerida pelos próprios alunos, no final de
agosto. Ellen, então, resolveu raspar o cabelo para a campanha com o objetivo de conscientizar
os alunos da Universidade sobre os cuidados necessários para a prevenção do câncer de mama.
A ação consiste em motivar o autoexame por meio de cartazes que estão espalhados nos
banheiros da Instituição. Outra atividade da campanha é incentivar a participação dos alunos
da UVV-ES a escreverem elogios pessoais em cartazes que têm a frase: “Elogie-se aqui... todas
as mulheres com câncer também merecem esses elogios”. No final da iniciativa, os alunos têm
a intenção de entregar os cartazes no Hospital do Cancêr.
Ellen disse que raspar o cabelo foi uma forma de deixar a campanha mais viva. Os familiares
e amigos apoiaram a iniciativa da aluna. “Eu raspei para mostrar que o cabelo não muda a beleza de uma mulher e também para apoiar quem tem que passar por esse momento delicado”,
afirmou a aluna.
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II SIMPÓSIO DE
ENGENHARIA QUÍMICA
Evento teve como tema “A Engenharia Química e a Indústria
de Cosméticos: Desafios e Oportunidades”
No dia 07/10, o Anfiteatro da UVV-ES foi o palco do II Simpósio de Engenharia Química que,
nesta edição, teve como tema “A Engenharia Química e a Indústria de Cosméticos: Desafios e
Oportunidades”.
Como parte da programação do evento, nos dias 06/10 e 07/10, na parte da tarde, das 13h
às 19h, os estudantes do curso puderam fazer o minicurso “Produção de Cosméticos”, que foi
dividido em duas turmas, uma para cada dia de minicurso. Confira as imagens do simpósio:
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