UVV POST | Nº99 | 09/11 a 22/11 de 2015

Publicação quinzenal interna Universidade Vila Velha - ES
Produto da Comunicação Institucional

UVV POST | Nº99 | 09/11 a 22/11 de 2015

RESULTADO DO ENADE 2014
Cursos da UVV-ES alcançam excelentes resultados no Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes
Os cursos da UVV-ES, por mais um ano, fazem bonito no Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade). O Ministério da Educação (MEC) divulgou as notas obtidas pelas graduações que fizeram a prova em 2014.
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Um dia após a realização do exame no último ano, o então pró-reitor acadêmico, hoje Excelentíssimo Reitor, professor Heraclito Amancio Pereira Junior comentou sobre o empenho dos
estudantes e professores que fizeram a prova.
“Creio que, no mínimo, 95% dos alunos de cada curso ficaram três ou mais horas fazendo a
prova e muitos ficaram até o final e, nisso, a presença dos coordenadores e professores foi fundamental. Dava para ver que os alunos tinham se esforçado, principalmente, pelos seus professores (muitos alunos, na saída, abraçaram os seus coordenadores e professores e falavam: ‘eu
fiz o meu máximo’, ‘caiu aquilo que você mais me ensinou’, etc.)”.
A UVV-ES obteve a nota máxima (cinco) nos seguintes cursos: Arquitetura; Biologia; Pedagogia; Ciência da Computação; e Sistemas de Informação;
Além disso, três outros cursos tiveram excelentes notas. São eles: Engenharia Civil; Engenharia Mecânica; e Engenharia Química.
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DIVERSIDADES E EXCLUSÕES
Congresso Internacional de Políticas de Segurança Pública, Violência e
Direitos Humanos da UVV-ES acontece nos dias 23 e 24 de novembro

“Diversidades e Exclusões”, esse é o tema do II Congresso Internacional de Políticas de Segurança Pública, Violência e Direitos Humanos da UVV-ES, evento promovido pelo Mestrado
Profissional de Segurança Pública da Instituição, que acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro,
no campus Boa Vista da Universidade.
Os interessados em participar do Congresso podem se inscrever através do site http://seminariosegpubuvv.wix.com/congressointer. No site, também, são encontradas todas as informações sobre o evento, os palestrantes e toda a programação.
PROPOSTA DE TRABALHOS
Já os interessados em enviar trabalhos para serem apresentados no evento, na modalidade
“pôster”, têm até o dia 13 de novembro para enviar a proposta para o e-mail poster.congressointer@gmail.com. As regras para submissão de trabalhos podem ser encontradas aqui: http://
seminariosegpubuvv.wix.com.
LANÇAMENTO DE LIVRO
Na noite do primeiro dia do evento (23/11), a partir das 20h, será lançado o livro “Questões fundamentais para prevenção à tortura no Brasil”.
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DR. MARCELO SCHULMAN
Presidente da Vita Derm veio à UVV-ES para ministrar uma palestra para
estudantes e professores do curso
No dia 28/10, o Dr. Marcelo Schulman, fundador e presidente do Instituto Schulman de Investigação Científica (ISIC) e da Vita Derm Hipoalergênica, esteve no Cineteatro da UVV-ES para
uma palestra com estudantes e professores do curso de Estética e Cosmética da Universidade.

O tema da palestra foi “LABORATÓRIO AO VIVO - DESCONSTRUÇÃO DE FÓRMULAS: BASES
COSMECÊUTICAS E SEUS DIFERENCIAIS NA PRODUÇÃO E VISUALIZAÇÃO PRÁTICA NA
FABRICAÇÃO DE CREME, GEL E CREME-GEL”. Ele abordou sobre a fabricação de cosméticos e
a importância de se conhecer tudo do cosmético e não apenas para que ele serve e os seus ativos.
Sobre essa visita, a coordenadora do curso de Estética e Cosmética da UVV-ES, professora
Priscila Harckbart Costa, falou sobre a importância dessa visita do Dr. Marcelo Schulman. “Foi
importantíssimo para nós de uma forma geral, pois mostra a importância do curso de Estética e
da Instituição no mercado nacional, uma vez que ele está no mercado há mais de 30 anos, ajudou a fundar o primeiro curso superior em Estética do Brasil e é presidente de uma das maiores
empresas de cosméticos do país, a Vita Derm. Além disso, ele tem um conhecimento profundo
na área e muita vontade de compartilhá-lo com as alunas do curso”, explicou.
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IV ABERTURA DE PROCESSOS
DE CRIAÇÃO CÊNICA
Curso de Artes Cênicas da UVV-ES promove conjunto de atividades para
mostrar o que os alunos produzem na graduação

Tem início 16/11, e segue até o dia 20/11, a “IV Abertura de Processos de Criação Cênica”, promovida pelo curso de Artes Cênicas da UVV-ES. A “mostra” tem por objetivo proporcionar ao
aluno uma maior aprendizagem, apropriação dos procedimentos e perspectiva de teorização,
debate, reflexão. Além disso, objetiva divulgar o curso de Artes Cênicas da Universidade e suas
atividades artístico-pedagógicas com caráter científico, reflexivo e acadêmico.
A maior parte das atividades da mostra será realizada no Estúdio, mas haverá também fragmentos de cenas no Centro de Vivência do campus Boa Vista, no Laboratório de Moda, na Sala
de Dança, na frente da Unidade Acadêmica I (Prédio Branco), no saguão da Biblioteca e, também, na Praia de Itaparica.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
16/11 – Segunda-feira: 15h – Estúdio - Apresentação do projeto JOGO TEATRAL; 16h – Estúdio - Apresentação do projeto SURDOS,
UM TEATRO EXPRESSIVO; 17h – Estúdio - Work-in-progress MAUVAIS MOTS: NAVALHA NA CARNE; 18h – Estúdio - Apresentação do projeto TEATRO DE GIGANTES; 21h – Centro de Vivência – Apresentação de Dança CONSCIÊNCIA
17/11 – Terça-feira: 15h – Estúdio - Apresentação do projeto TEATRO COM CRIANÇAS I; 16h – Estúdio - Apresentação do projeto PLAY FULL ENGLISH; 17h – Estúdio - Apresentação do projeto TEATRO PARA A LIBERDADE; 18h – Estúdio - Apresentação
da oficina de FORRÓ; 19h - Sala 29 Prédio Branco - Mesa Redonda O HIBRIDISMO NA DIREÇÃO TEATRAL; 21h - Laboratório de
Moda - EXPOSIÇÃO DE FIGURINOS;
18/11 – Quarta-feira: 15h – Estúdio - Apresentação do projeto SING, A MÚSICA DA VIDA; 16h – Estúdio - Apresentação do
projeto TEATRO COM CRIANÇAS II; 17h – Estúdio - Apresentação do projeto TEATRO JOVEM; 17h30 – Estúdio - Apresentação do
projeto CRIANÇAS DE UM CONTO; 18h - Saguão da Biblioteca - Performance MARGINAL/Exposição CORPO DILATADO; 19h –
Estúdio - Esquetes A VIDA COMO ELA É; 21h - Frente Prédio Branco - Performance MNENÓSINE;
19/11 – Quinta-feira: 15h – Estúdio - Apresentação do projeto TEATRO COM CRIANÇAS III; 16h - Estúdio - Work-in-progress
MAUVAIS MOTS: AS CRIADAS; 17h – Estúdio - Vídeos do projeto Ateliê Cênico-cinematográfico; 18h – Estúdio - Work-in-progress
MEDÉIA; 19h - Sala de Dança - Aula Aberta de PRÁTICAS DE CORPO e O JOGO EM CENA; 21h – Estúdio - Espetáculo QUEM TEM
MEDO DE PLINIO MARCOS?;
20/11 – Sexta-feira: 15h – Estúdio - Apresentação projeto VI VER TEATRO; 16h – Estúdio - Apresentação do projeto CORPUS
VOX; 19h – Estúdio – Almanaque Teatral MOSTRA PRÉ-MODERNISTA e GRANDES ENCENADORES; 22h – Praia de Itaparica –
Sarau da Abertura.
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CONPEDI 2015
Professores e alunas do curso de Direito da UVV-ES apresentam
trabalhos em evento nacional
A UVV-ES estará presente no XXIV Congresso do CONPEDI (Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito), que terá como tema “Direito e Política: da Vulnerabilidade à
Sustentabilidade”. O evento ocorrerá entre os dias 11 e 14 de novembro de 2015, na cidade de
Belo Horizonte, Minas Gerais. O Congresso, neste ano, será realizado em parceria com os Programas de Pós-graduação em Direito da UFMG, Universidade Fumec e Escola Superior Dom
Helder Câmara, todos localizados na capital mineira.

O Congresso do CONPEDI (Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito) é o
maior evento de pesquisa brasileiro em Direito reunindo pesquisadores jurídicos do Brasil inteiro.
A UVV-ES será representada pelos professores Alceu Mauricio Junior, Francisco de Assis
Basílio de Moraes, Cláudio Jannotti da Rocha e pelas alunas Juliana do Nascimento Hernandez
e Ana Carolina Gorrera França. Os docentes participarão no evento apresentando seus respectivos artigos, escritos em coautoria e as alunas apresentando seus pôsteres individuais.
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CONPEDI 2015
Professores e alunas do curso de Direito da UVV-ES apresentam
trabalhos em evento nacional
O Professor Doutor Alceu Mauricio Junior e o Professor Mestre Francisco de Assis Basílio de
Moraes escreveram e tiveram aprovado o artigo: Aplicação da teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, com observância do novo código de processo civil, ante a responsabilidade dos administradores, sócios ou não, na execução fiscal.

Já o Professor Doutorando Cláudio Jannotti da Rocha escreveu, junto à Professora Doutora da
PUC-Minas, Maria Cecilia Máximo Teodoro, e tiveram aprovado o seguinte artigo: O cumprimento dos direitos trabalhistas e a teoria do reconhecimento de Axel Honneth.
A aluna Juliana do Nascimento Hernandez teve seu pôster aceito para a apresentação: As
Comissões de Conciliação Prévia à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Enquanto
que a estudante Ana Carolina Gorrera França teve seu pôster aprovado com o título de “Redistribuição e reconhecimento: a legitimidade de políticas afirmativas para a população afrodescendente”.
Por fim, destaca-se a importância da vitória alcançada pelos Professores e alunos da
UVV-ES, que colocaram a Universidade no maior evento de pesquisa jurídica nacional, pois
esse congresso recebeu 2.216 artigos através do “Sistema Publica Direito”, e desses, 1.732 foram
aprovados para o evento, enquanto que, após a análise e avaliação dos 362 pôsteres submetidos para apresentação, foram aprovados 300 pôsteres.

Reitor: Heraclito Amancio Pereira Junior

