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OFICINA DE TEATRO DE RUA
Atividade gratuita e aberta à comunidade começa no dia 03/11.
Faça a sua inscrição
O curso de Artes Cênicas da UVV-ES promove, entre os dias 03/11 e 10/12, a Oficina de Teatro
de Rua. A atividade é aberta à comunidade e acontecerá na parte da tarde, das 15h às 17h, nas
terças e quintas-feiras, no Gímnicas, que fica no campus Boa Vista da UVV-ES.

Na oficina, os participantes terão a oportunidade de aprender procedimentos voltados ao teatro de rua, visando a montagem de cenas, trabalhando a visualidade da cor, a plasticidade
corporal, números circenses, a música e o jogo como linguagem teatral.
A oficina é gratuita e os interessados podem se inscrever no site da UVV-ES: www.uvv.br.
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DESAFIO FOTOGRÁFICO 2015
Equipe Comunica ComFoto promoveu a 10ª edição do evento
O Desafio Fotográfico deste ano foi realizado dia 21/10, no Cineteatro da UVV-ES. Durante o
evento, os trabalhos fotográficos realizados pelos alunos foram exibidos para o voto do júri popular. O concurso, que esteve em sua 10ª edição, foi promovido pela equipe do Comunica ComFoto, com a orientação da professora Elizabeth Nader, e se dividiu em duas partes, uma de manhã e outra à noite, ambas no mesmo local. O tema deste ano foi “Desafio Retrô”. Os trabalhos
vencedores desta edição e os alunos responsáveis por eles foram:
“Despertar para novos olhares” – Amanda Câmara e Jordana Estevão;
“Recortes” – Antônio Aguino;
“Time Lapse” – Luis Neves;
“Retrô” – Luis Neves;
“Menção Honrosa Retrô” - Antônio Aguino.
Além disso, o destaque da 10ª edição foi o bate-papo com egressos que tiveram experiências
em desafios anteriores: Hid Saib, formado em Publicidade e Propaganda, Paulo Silva, em Fotografia, e Marcelo Andrade, ex-aluno do curso de Jornalismo da UVV-ES. Eles falaram sobre
o mercado de trabalho e a importância que o Desafio Fotográfico teve na carreira de cada um.
Confira imagens do evento:

UVV POST | Nº98 | 26/10 a 08/11 de 2015

II MOSTRA DE DANÇA UVV-ES
O tema deste ano foi “Gente do Bem”

Nos dias 20 e 22/10, no Cineteatro da Universidade, aconteceu a II MOSTRA DE DANÇA
UVV-ES, com o tema “Gente do Bem”.
Esse foi um evento de dança de caráter artístico e pedagógico, que fez parte da Semana da
Cultura da Instituição. A “Mostra” teve como meta compartilhar produções de danças dos
estudantes com a comunidade acadêmica, bem como oportunizar aos alunos experiências
significativas com essa arte.
A “Mostra” foi toda produzida por estudantes dos cursos de Educação Física e Artes Cênicas da Instituição, sob orientação da professora Bethânia Alves.
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TRABALHO DE SUCESSO
Curso de Fonoaudiologia tem projeto premiado em Congresso
Brasileiro da área

O pessoal do curso de Fonoaudiologia da UVV-ES fez bonito no XXIII Congresso Brasileiro e
IX Congresso Internacional de Fonoaudiologia realizado simultaneamente em Salvador entre
os dias 14 e 16 de outubro.
Depois da inscrição de 17 trabalhos, o projeto “Formação ética em Fonoaudiologia. Vamos
além da ética profissional? Ética de relacionamentos e responsabilidade social”, de autoria da
professora Alessandra Salles Machado, que coordena o curso de Fonoaudiologia da Instituição, foi premiado na categoria de Ensino do Congresso Brasileiro da área.
O trabalho relata um projeto desenvolvido em 2014/2 sobre um formato inovador para uma
disciplina do curso, voltada para a ética de relacionamentos e responsabilidade social, que nos
leva a refletir sobre o poder que temos de interferir positivamente na vida do outro, pessoal ou
profissionalmente, de forma individual ou coletiva. Parabéns, professora!
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CONVÊNIO VALE E UVV-ES
Parceria foi formalizada em evento no dia 19/10, no Cineteatro
Na noite do dia 19/10, aconteceu a formalidade de assinatura do convênio mútuo entre a Vale e
a UVV-ES. O evento, que foi realizado no Cineteatro da Instituição, contou com as presenças de
dirigentes da Universidade e da empresa.

O convênio firmado tem como objetivo proporcionar intercâmbio técnico-científico entre a Instituição e a empresa. Dessa forma, alguns alunos dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia
Metalúrgica e Engenharia Mecânica realizam iniciação científica nas Usinas de Pelotização da
Vale. Além disso, a empresa fornece treinamentos gratuitos e a possibilidade da realização de
trabalhos de conclusão de curso, bem como de aulas técnicas in loco.
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IMAGENS E MEMÓRIA
Projeto de pesquisa do curso de Fotografia estuda
a fotografia documental capixaba

Quais as especificidades da Fotografia documental do Espírito Santo? Essa é a pergunta que
norteia o projeto “Imagens e Memória: a fotografia documental capixaba”, coordenado pelo
professor Virgílio Libardi e com o aluno Herone Fernandes Filho como bolsista de Iniciação
Científica.
Essa pesquisa é a primeira do curso de Fotografia da UVV-ES a ser contemplada pelo Programa Institucional de Bolsas da Universidade, o PIBIC/UVV-ES. Para o desenvolvimento do
estudo, o primeiro passo foi realizar uma pesquisa no Arquivo Público e, já aí, muita coisa importante apareceu. “O Herone encontrou fotografias do Imperador D. Pedro II, que era fotógrafo, quando ele veio ao Estado acompanhar a instalação de uma família de suíços na região de
Domingos Martins. Outra coisa interessante encontrada foi um material do Walter Garbe, que
veio aqui, na primeira metade do século XX, fazer um levantamento zoológico e, dois anos depois, voltou porque tomou conhecimento dos índios botocudos, com os quais, posteriormente,
fez um registro que é motivo de estudo de pesquisadores do mundo todo”, explica Virgílio.
Além disso, a ideia do projeto também é garimpar fotógrafos documentais não tão conhecidos assim para sistematizar a fotografia documental. “Temos muito material bom. Já mantemos contato com fotógrafos que ainda estão vivos e com as famílias dos que já faleceram”,
destaca o professor.

Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior

