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Ufes firma parcerias com Defensoria Pública e Instituto Frei
Manuel Simón (link is external)
seg, 23/07/2018 - 12:56
A Ufes assinou termos de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado
do Espírito Santo e com o Instituto Frei Manuel Simón (IFMS), sediado no
município de Castelo. O objetivo é estabelecer um intercâmbio mútuo didáticocientífico e cultural, com vistas ao desenvolvimento de atividades de ensino,
pesquisa, extensão, assistência e atividades culturais.
Os documentos também preveem a execução conjunta de projetos de pesquisa e
extensão, intercâmbio e reciprocidade na utilização de equipamento e
infraestrutura, participação em cursos de qualificação e capacitação e implantação
de ações conjuntas relacionadas à divulgação científica e ao intercâmbio de
pessoas, fortalecendo as atividades desenvolvidas nas áreas de atuação das
instituições.
A assinatura do termo de cooperação técnica com a Defensoria Pública (foto) foi
realizada nesta segunda-feira, 23, e contou com a presença do reitor Reinaldo
Centoducatte; da pró-reitora de Extensão da Ufes, Angélica Miranda; do
coordenador da execução do plano de trabalho no âmbito da Ufes, professor
Thiago Fabres de Carvalho; da coordenadora da execução do plano de trabalho no
âmbito da Defensoria Pública, Roberta Ferraz Barbosa Silva; e de servidores
representantes das duas instituições.
Durante a cerimônia, o reitor intensificou a importância de parcerias com órgãos
judiciais do Estado. Ele exemplificou o convênio de ressocialização de
trabalhadores apenados com a Secretaria de Estado da Justiça (Seju). “A Ufes tem
dado a possibilidade de pessoas aprenderem uma profissão e voltarem ao
mercado de trabalho. Essa ação social é essencial e relevante para sociedade
brasileira, e essa é uma das funções da Universidade”, enfatizou.
Restauração
Já assinatura com o Instituto Frei Manuel Simón (IFMS) aconteceu no dia 20, e
contou com a presença do reitor Reinaldo Centoducatte; da pró-reitora de
Extensão da Ufes, Angélica Miranda; do coordenador do Termo de Cooperação do
IFMS, Bruno Salvador Alves; e do coordenador do Termo de Cooperação da Ufes,
Júlio Fabris, além de representantes das duas instituições.
O Instituto é uma organização da sociedade civil que tem o objetivo de preservar o
patrimônio histórico e cultural de Castelo, atuando decisivamente em obras de
restauro e revitalização.
“Temos sempre que pensar em ações de cooperação com essa. A Universidade
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sempre trabalhou para preencher o vazio que ainda existe entre algumas
instituições do nosso Estado. Reconhecemos a importância que o Instituto Frei
Manuel Simón desempenha no município de Castelo, e reforçamos a importância
de compartilhar nossos conhecimentos. Há sempre uma troca”, afirmou o reitor.
Texto e foto: Jorge Medina
Edição: Thereza Marinho
Categoria: Manchete

Ufes comunica com pesar o falecimento do professor
aposentado Oliézi Modolo (link is external)
seg, 23/07/2018 - 11:53
A Administração Central da Ufes comunica com pesar o falecimento do professor
aposentado Oliézi Modolo, ocorrido neste domingo, 22. O professor era
Licenciado em Desenho pela Escola de Belas Artes e lecionou no Centro de Artes,
campus de Goiabeiras. Durante muitos anos também esteve à frente da Comissão
Coordenadora do Vestibular (CCV).
O sepultamento foi realizado às 10 horas desta segunda-feira, 23, no Cemitério
Santo Antônio, em Vitória.
Em nome de toda a comunidade acadêmica, a Administração Central da Ufes
presta sua solidariedade aos familiares e amigos do professor.
Categoria: Destaque

Alguns programas de pós-graduação encerram inscrições
nos próximos dias. Confira (link is external)
seg, 23/07/2018 - 10:45
Alguns programas de pós-graduação da Ufes encerram suas inscrições ainda neste
mês de julho. Os interessados devem estar atentos aos prazos.
Confira abaixo mais informações:
Direito Processual
Prosseguem até o dia de 27 de julho as inscrições para o curso de mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Direito Processual (PPGDIR). São ao todo 24
vagas, distribuídas entre os orientadores do programa. Os interessados devem se
inscrever até às 16h59 do dia 27, por meio do endereço http://www.direito.ufes.br
/alunoregular (link is external). Será cobrada taxa de R$ 200.
Poderão candidatar-se graduados em Direito, além de alunos do último ano desse
curso, desde que colem grau até a data definida para matrícula dos aprovados no
processo seletivo.
Para mais informações. Clique aqui (link is external).
Ciências Veterinárias
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O Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias divulgou seleção para
uma vaga de mestrado, havendo a possibilidade de abertura de novas
oportunidades, conforme os critérios do programa. Os interessados deverão se
inscrever até 31 de julho, na secretaria do programa, no campus de Alegre, ou
pelos correios.
Poderão candidatar-se egressos dos cursos de graduação em Medicina
Veterinária, Zootecnia, Agronomia, Biotecnologia, Farmácia, Ciências Biológicas
ou áreas afins, a critério do Colegiado Acadêmico do Programa.
Para mais informações, clique aqui (link is external).
Economia
Vai até o dia 31 de julho o prazo de inscrições para o Exame de Seleção Nacional
da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC),
pré-requisito para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Economia
(PPGEco), que irá oferecer 16 vagas para seu curso de mestrado, com ingresso no
1º semestre de 2019. O processo seletivo pra o mestrado destina-se a portadores
de diploma de Graduação Plena, que tenham realizado o Exame Anpec.
Mais informações sobre o ANPEC e sobre outro pré-requisitos para o ingresso no
PPGEco podem ser acessados aqui (link is external).
Engenharia Civil
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil abriu em 18 de julho
inscrições para o processo seletivo para seu curso de mestrado, com ingresso em
2019. Neste caso, os candidatos podem se inscrever até 21 de setembro, das 9 às
16 horas, na Secretaria do Programa, localizada no campus de Goiabeiras, em
Vitória.
Para mais informações, clique aqui (link is external).
Outras informações sobre os processos seletivos estão disponíveis nos editais
anexados abaixo. Possíveis alterações nesses documentos, assim como os
resultados das etapas dos processos seletivos deverão ser acompanhadas nos
endereços eletrônicos de cada programa.
Texto: Nábila Corrêa
Edição: Thereza Marinho
Categoria: EditalManchete

Ufes sedia a IV Jornada de Computação, Engenharia
Elétrica e Eletrônica (link is external)
seg, 23/07/2018 - 10:26
O Centro Tecnológico (CT), no campus de Goiabeiras da Ufes, sedia a partir desta
terça-feira, 24 de julho, a IV Jornada de Atualização em Computação, Engenharia
Elétrica e Eletrônica. O evento é organizado pelos Programas de Educação
Tutorial (PET) Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica, com o objetivo
de divulgar tecnologias e o aperfeiçoamento de conhecimentos técnico-científicos
dos graduandos por meio de palestras e minicursos. A programação é oferecida
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pelos laboratórios do CT, bem como por seus professores, estudantes e
palestrantes convidados. Serão realizadas três palestras e diversos minicursos
sobre temas como animação na computação, arduino básico, excel, controle de
drones, redes de computadores, entre outros.
As atividades ocorrem nos prédios CT-I, CT-II e CT-VII. Mais informações e a
programação completa estão disponíveis em http://www.jacee.ufes.br/ (link is
external).
Texto: Ana Paula Vieira
Edição: Thereza Marinho
Categoria: EventoManchete

13ª Semana de Engenharia de Produção recebe inscrições
(link is external)
sex, 20/07/2018 - 09:19
Estão abertas, até o dia 1 de agosto, as inscrições para a 13º Semana de
Engenharia de Produção da Ufes, que ocorrerá no campus de Goiabeiras, de 6 a 10
de agosto.
A programação do evento contará com atividades durante todo o dia, como
minicursos de Autocad, Excel, Ms Project e Bitgol 4D; mesas-redondas com as
temáticas sobre empreendedorismo, áreas de atuação na Engenharia de Produção
e transformação digital; além do Workshop “A nova era” e uma apresentação dos
projetos de extensão da Ufes. Também serão realizadas visitas técnicas a
empresas.
As inscrições devem ser realizadas no site (www.even3.com.br/sepufes (link is
external)), e custam R$ 15,00. A programação completa, com dias e horários das
oficinas, pode ser conferida no site sepufes.blogspot.com (link is external).
Texto: Karla Silveira
Edição: Ana Paula Vieira
Categoria: Manchete

Inscrições abertas para curso Educação, Pobreza e
Desigualdade Social (link is external)
qui, 19/07/2018 - 10:43
Estão abertas, até o dia 31 de julho, as inscrições para a turma 2018 do curso de
aperfeiçoamento em Educação, Pobreza e Desigualdade Social (EPDS), realizado
na modalidade a distância. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo
site epds.ufes.br (link is external).
São oferecidas 300 vagas, distribuídas entre os polos de Vitória, Vila Velha, São
Mateus, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Afonso Cláudio. O curso terá carga
horária de 180 horas, realizadas ao longo de seis meses, por meio de atividades a
distância e nos polos.
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O curso é voltado para profissionais da educação básica (gestores escolares,
professores, coordenadores pedagógicos) e outros envolvidos com políticas sociais
que estabelecem relações com a educação de crianças e adolescentes que vivem
em circunstâncias de pobreza ou extrema pobreza. O curso será restrito a
profissionais que atuam no Espírito Santo, que tenham graduação em qualquer
área do conhecimento e atendam aos requisitos previstos no edital.
O objetivo é provocar o debate e a reflexão, principalmente sobre os processos de
educação envolvendo sujeitos que vivenciam a pobreza ou a pobreza extrema. A
coordenação é do Laboratório de Gestão da Educação Básica do Espírito Santo
(Lagebes), vinculado ao Centro de Educação da Ufes.
As informações completas sobre o curso estão disponíveis no edital abaixo.
Informações adicionais também podem ser obtidas pelo telefone (27) 4009.7777
ou pelo e-mail epds [dot] ufes [at] gmail [dot] com.
Texto: Ana Paula Vieira
Categoria: MancheteAnexo: edital_aperfeicoamento_versao_final.pdf (link is
external)

Ufes publica edital de concurso para professor efetivo (link
is external)
qui, 19/07/2018 - 08:18
A Ufes divulgou edital para o preenchimento de três vagas de professor efetivo,
com lotação nos campi de Goiabeiras, Maruípe e Alegre. As oportunidades são
para as áreas/subáreas de Educação/Ensino-Aprendizagem, Ciência da
Computação/Engenharia de Software, Ciências da Saúde/Medicina/Anatomia
Patológica e Patologia Clínica.
No período de 1º a 30 de agosto, os interessados deverão entregar a
documentação especificada no edital, na secretaria do Departamento para o qual
pretende prestar o concurso, ou enviá-la pelos correios (sedex). Será cobrada taxa
de inscrição de R$ 250.
As exigências de graduação e pós-graduação para concorrer às vagas, a
documentação exigida e outros pré-requisitos, os endereços dos locais de inscrição
e os horários de funcionamento destes, além de outras informações sobre o
processo seletivo estão disponíveis no edital anexado abaixo.
Alterações desse documento, bem como os resultados das etapas do processo
seletivo devem ser acompanhadas no endereço www.progep.ufes.br (link is
external), assim como nos endereços eletrônicos dos departamentos ofertantes de
cada vaga.
Texto: Nábila Corrêa
Edição: Ana Paula Vieira
Categoria: MancheteAnexo:
publicado_em_18.07.2018_edital_nos_66_a_68-2018r_-_publicacao_no_dou.pdf (link is external)
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Divulgada 4ª convocação da Lista de Espera do Sisu 2018
(link is external)
qua, 18/07/2018 - 09:01
A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Ufes publicou nessa quarta-feira, 18, o
edital interno nº 25/2018, com a 4ª convocação da Lista de Espera do
Processo Seletivo Sisu 2018 (link is external). O edital convoca para sessão
de verificação da possibilidade de matrícula, comprovação de renda, avaliação
étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência.
A lista nominal de candidatos convocados está disponível no Anexo VII do edital.
Eles devem comparecer à Prograd, localizada no Campus de Goiabeiras, sala 6, no
dia 26 de julho, com entrada das 8h às 8h30, impreterivelmente.
Os candidatos convocados ingressarão no segundo semestre letivo de 2018.
Clique aqui (link is external) para acessar o edital.
Texto: Ana Paula Vieira
Categoria: Manchete

Mostra Centenário Ingmar Bergman começa nesta
quinta,19, no Cine Metrópolis (link is external)
qua, 18/07/2018 - 08:27
Para comemorar os 100 anos de nascimento do cineasta Ingmar Bergman, o Cine
Metrópolis traz para o Campus de Goiabeiras da Ufes a Mostra Centenário Ingmar
Bergman. O evento vai exibir, entre os dias 19 e 25 de julho, cinco filmes clássicos
realizados pelo diretor durante os anos de 1950 e 1970, além de proporcionar
debates com professores e profissionais de cinema. Os ingressos podem ser
adquiridos na bilheteria do Cine Metrópolis por R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00
(meia). Estudantes da Ufes têm entrada gratuita. Confira a programação completa
abaixo.
Dentre os filmes escolhidos para exibição na Mostra estão Persona (1966), que
retrata, de forma reflexiva e complexa, as máscaras que o ser humano usa em sua
vida, a ponto de não mais reconhecer a sua real face; Gritos e Sussurros (1972),
que trata da impotência diante da morte; O Sétimo Selo (1957), no qual Bergman
procura resgatar, na era medieval, um paralelo com o mundo moderno; Sonata de
Outono (1978), que apresenta o reencontro entre uma mãe e suas duas filhas após
anos de separação; e Morangos Silvestres (1957), clássico que gira em torno das
reflexões de um médico aposentado que faz mergulhos no passado após visitar a
casa em que viveu na juventude.
A programação conta, ainda, com debates antes de algumas sessões, nos quais
especialistas em cinema vão conversar com o público sobre o legado deixado por
Bergman. Os professores do Departamento de Comunicação Social da Ufes,
Alexandre Curtiss, Erly Vieira Jr. e Fábio Camarneiro, estão entre os debatedores,
assim como os cineastas Diego de Jesus e Saskia Sá.
Quem foi Ingmar Bergman
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Bergman nasceu em 14 de julho de 1918, na Suécia. Fez parte da geração de
cineastas que despontaram após a II Guerra Mundial e marcaram época ao criar
histórias que fugiam das conclusões óbvias. Em suas obras, temas de forte carga
emocional, como solidão, religião, morte, erotismo e racionalidade, são
recorrentes. Também é comum o uso do flashback, ferramenta que se tornou
característica de seus filmes, assim como a interação do ator diretamente com a
câmera, como se estivesse dialogando com o público.
Considerado um marco na história do cinema mundial, Bergman morreu em 30
de julho de 2007, aos 89 anos, e deixou uma extensa obra, somando mais de 50
filmes e roteiros produzidos entre os anos de 1946 e 2003, intercalados por vários
trabalhos para televisão e teatro. De seus filmes despontaram atores consagrados,
como Max von Sydow, Bibi Andersson e Liv Ullmann, artistas que ajudaram
Bergman a construir sua fama no cinema. Em 2004, seu filme Morangos
Silvestres foi considerado um dos 1000 melhores filmes já produzidos pelo jornal
norte-americano The New York Times.
A Mostra Centenário Ingmar Bergman é produzida pela FJ Cines e conta com
apoio da Secretaria de Cultura da Ufes, da Embaixada da Suécia no Brasil e do
Instituto Sueco.
Serviço:
Quinta-feira, 19:
Persona (85’), às 17h;
Introdução especial com Prof. Fábio Camarneiro, às 19h;
Morangos Silvestres (90’), às 19h15.
Sexta-feira, 20:
Sonata de Outono (99’), às 17h;
Introdução especial com Prof. Alexandre Curtiss, às 19h;
O Sétimo Selo (96’), às 19h15.
Sábado, 21:
Gritos e Sussurros (91’), às 16h45;
Introdução especial com o cineasta Diego de Jesus, às 19h;
Persona (85’), às 19h15.
Domingo, 22:
O Sétimo Selo (96’), às 16h45;
Sonata de Outono (89’), às 19h15;
Segunda-feira, 23:
Morangos Silvestres (90'), às 17h;
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Introdução especial com Prof. Erly Vieira Jr., às 19h;
Gritos e Sussurros (91'), às 19h15.
Terça-feira, 24:
O Sétimo Selo (96'), às 17h;
Sonata de Outono (89'), às 19h15;
Quarta-feira, 25:
Morangos Silvestres (90'), às 17h;
Introdução especial com a cineasta Saskia Sá, às 19h;
Persona (85'), às 19h15.
Texto: Adriana Damasceno
Edição: Ana Paula Viera
Categoria: Manchete

Aiesec Vitória recebe inscrições de novos membros
voluntários (link is external)
qua, 18/07/2018 - 07:31
A Aiesec Vitória abriu processo seletivo para o recrutamento de novos membros
voluntários. A seleção é para o trabalho nas áreas de envio e recebimento de
intercambistas para os programas: Talentos Globais, Empreendedor Global e
Voluntário Global.
Segundo a organização, os candidatos selecionados terão a oportunidade de se
desenvolver pessoal e profissionalmente gerindo projetos e pessoas em um
ambiente multicultural, além de gerar um impacto positivo na sociedade.
Referência para outros escritórios do Brasil, o foco é atrair alunos dos cursos de
Direito, Engenharias, Ciências Contábeis, Administração, Arquitetura e
Psicologia, mas os únicos pré-requisitos são: ter entre 18 e 30 anos e morar na
Grande Vitória. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de julho por meio do
link bit.ly/seletivoAIESEC (link is external)
Sobre a Aiesec
A Aiesec é uma organização voluntária e sem fins lucrativos, gerida por jovens,
que promove intercâmbios visando à paz mundial e ao preenchimento das
potencialidades humanas. Para a organização, por meio da realização de
intercâmbios sociais e de profissionais, o jovem desenvolve habilidades de
liderança e consciência global e vivencia experiências desafiadoras ao entrar em
contato com diferentes culturas.
A organização está presente em mais de 120 países e territórios e tem parceria
com a ONU e Unesco.
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O escritório da Aiesec em Vitória fica localizado no campus de Goiabeiras, no
segundo andar do Centro de Vivência, sala 203.
Para mais informações acesse bit.ly/ConheçaAIESECemVitória (link is
external) ou envie um email para vitoria [at] aiesec [dot] org [dot] br"
Texto: Divulgação
Categoria: Destaque

Ceunes realiza Feira do Agronegócio. Inscrições abertas
para workshops (link is external)
ter, 17/07/2018 - 07:45
O Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes/Ufes), localizado em São
Mateus, sediará a Feira do Agronegócio Regional (Agro+ 2018), entre os dias 26 e
28 de julho. O evento contará com exposições de várias empresas e associações
que demonstrarão as tecnologias e novidades do mercado do agronegócio.
A programação oferece três workshops. O de Sustentabilidade abordará a
preservação da água e do solo; e o de Pimenta-do-reino discutirá sobre a evolução
da cadeia produtiva frente aos desafios mercadológicos. Os interessados podem se
inscrever pelo site www.agromaissustentavel.com/agromais/index.html (link is
external), e as inscrições custam R$ 20,00 e R$ 25,00, respectivamente. O
Workshop Empresarial é gratuito, mas requer inscrição no local.
Para acessar o espaço Sabores do Café, na Área de Exposição, será preciso fazer
inscrição gratuita na hora. O evento ainda contará com programação cultural e
uma palestra magna em seu primeiro dia, com o tema “Perspectivas do
Agronegócio Brasileiro”. O acesso à feira é gratuito.
Para conferir a programação completa e se cadastrar nos workshops de
Sustentabilidade e Pimenta, acesse: www.agromaissustentavel.com/agromais
/index.html (link is external)
Texto: Karla Silveira (estagiária de Comunicação)
Edição: Ana Paula Vieira
Categoria: Manchete

Documentário sobre pesquisa da Ufes é finalista de
premiação nacional (link is external)
ter, 17/07/2018 - 07:43
O documentário "C (Elas)", parte da primeira fase do projeto de pesquisa
"Clausuras - territórios e sentidos dos claustros femininos", (link is external)
vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da
Ufes, é um dos 19 curta-metragens finalistas do Grande Prêmio de Cinema
Brasileiro, organizado pela Academia Brasileira de Cinema.
O documentário de 18 minutos faz uma reflexão sobre a maternidade no ambiente
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prisional do Espírito Santo, abordando a rotina de mulheres que vivem em regime
de privação de liberdade na Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC) e os
dilemas das grávidas e mães recentes em relação a permanecer com o filho
recém-nascido ou mandá-lo para casa aos cuidados de familiares. Clique aqui
(link is external) para assistir ao filme C(Elas). Todos os curtas finalistas do
Grande Prêmio Brasil estão disponíveis na página http://portacurtas.org.br (link
is external).
O documentário e as pesquisas sobre maternidade e cárcere foram tema de
reportagem da 8ª edição da Revista Universidade (clique aqui (link is external)
para acessar).
Sobre o prêmio
O Grande Prêmio do Cinema Brasileiro é uma premiação anual organizada pela
Academia Brasileira de Cinema e concedida ao melhor filme estrangeiro e aos
melhores do cinema brasileiro em diversas categorias. Este prêmio recebeu o
nome de Grande Otelo para homenagear o renomado ator.
O prêmio é organizado e votado pelos próprios profissionais, como forma de a
própria classe celebrar o seu trabalho e dar o devido reconhecimento ao talento de
seus profissionais.
Este ano, a cerimônia de premiação será realizada no dia 26 de agosto. O
documentário C(Elas) foi dirigido pela professora do Departamento de
Comunicação Social Gabriela Santos Alves.
Texto: Lidia Neves
Edição: Thereza Marinho
Foto: Cartaz do filme - Divulgação / C(Elas)
Categoria: Manchete

Avaliação de desempenho para servidores técnicos termina
nesta segunda, 16 (link is external)
seg, 16/07/2018 - 09:56
O prazo para os servidores técnico-administrativos da Ufes participarem do
Programa de Avaliação de Desempenho (PAD) – Ciclo 2018 termina nesta
segunda-feira, 16. O PAD é um processo pedagógico, coletivo e participativo, que
tem como objetivo promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a
definição de diretrizes para políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria
da qualidade dos serviços prestados à comunidade, o desenvolvimento pessoal do
servidor, das equipes e das chefias, além de colaborar com a melhoria das
condições de trabalho.
A Avaliação de Desempenho também é requisito para obtenção da progressão por
mérito na carreira, que ocorre a cada 18 meses de efetivo exercício, desde que o
servidor apresente média igual ou superior a 3,00 no resultado do PAD/Ufes. A
nota máxima é 5,00.
Para realizar a Avaliação de Desempenho, basta acessar o sistema por meio do
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endereço www.progepweb.ufes.br/avalia (link is external), utilizando o login e a
senha únicos (os mesmos utilizados para acessar o portal do servidor e o e-mail
institucional) e preencher os formulários da avaliação.
Deverão participar do processo todos os servidores técnico-administrativos em
educação e os servidores docentes ocupantes de função gerencial, que avaliarão os
servidores técnico-administrativos subordinados à sua chefia. O período de
trabalho e atendimento a ser considerado para a avaliação será entre 01/07/2017
a 30/06/2018.
Os servidores em exercício provisório, em colaboração técnica, afastados para pósgraduação, em licença para tratamento de saúde, em licença gestante ou cedidos
para outro órgão por mais de 180 dias no período avaliativo farão a avaliação por
meio especial. A Divisão de Avaliação/DDP/Progep entrará em contato com os
servidores nessas situações, a fim de orientar sobre os procedimentos a serem
realizados.
Este ano, docentes, técnicos, pacientes, alunos e qualquer usuário poderão,
durante o período de abertura do sistema de avaliação de desempenho, avaliar os
setores como usuário. Para isso, basta acessar o
endereço http://www.progepweb.ufes.br/avalia/usuarioAvalia.php (link is
external)
Instrumentos de avaliação
O PAD/Ufes abrange de forma integrada a avaliação das ações da Instituição, das
atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho, das atividades
individuais e a avaliação dos serviços prestados, realizada pelos usuários, através
dos seguintes instrumentos de avaliação: Diagnóstico das Condições de Trabalho;
Auto avaliação; Avaliação da Equipe de Trabalho; Avaliação do Servidor feita pela
Chefia Imediata; Avaliação da Chefia Imediata pelo Servidor TécnicoAdministrativo; e Avaliação dos Usuários.
Também haverá no sistema de avaliação campo destinado ao Levantamento das
Necessidades de Capacitação, no qual o servidor poderá sugerir cursos que
considere necessários às suas necessidades, informar sua intenção de se afastar
para qualificação ou de gozar licença para capacitação, a fim de subsidiar o
planejamento da capacitação para 2019.
No Manual da Avaliação de Desempenho, disponível no site da Progep
(www.progep.ufes.br (link is external)), estão todas as informações sobre a
finalidade do processo, o funcionamento, quem deverá participar, como acessar e
usar o sistema, como é calculada a pontuação média e outras dúvidas
relacionadas. Mais informações também podem ser obtidas na Divisão de
Avaliação do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas. Os contatos são da
[dot] ddp [dot] progep [at] ufes [dot] br (link sends e-mail) ou 4009-2266.
Confira o cronograma da Avaliação de Desempenho:
Abertura do sistema de Avaliação
02/07/2018 a 16/07/2018
Resultado Parcial

24/07/2018 10:56

Portal UFES | Campus de Alegre

12 of 15

http://www.alegre.ufes.br/aggregator/sources/2

18/07/2018
Recursos
18/07/2018 a 31/07/2018
Resultado Final
31/08/2018
Categoria: Manchete

Universidade passa por revitalização durante recesso
acadêmico (link is external)
sex, 13/07/2018 - 17:31
Com o final do primeiro semestre letivo, a Prefeitura Universitária está
intensificando o trabalho de revitalização dos campi. No campus de Goiabeiras
estão sendo repintadas as faixas de pedestres, os quebra-molas e os meio-fios. O
trabalho de pintura também deu nova decoração às mesas de convivência do
Centro Tecnológico.
As ações incluem ainda a poda de plantas, a capina e o aparo da grama nos campi
de Goiabeiras e Maruípe, bem como remoções de entulhos e mudanças de
equipamentos e mobiliário.
A revitalização feita pela Prefeitura Universitária é coordenada pela Gerência de
Manutenção e conta com o apoio de 51 trabalhadores apenados, que atuam nos
campi de Maruípe e Goiabeiras desde dezembro de 2017, por meio de um
convênio firmado entre a Ufes e a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).
Renovação dos jardins
O trabalho dos apenados nos campi da Ufes também pode ser visto por quem
transita nas áreas dos centros de Ciências Exatas (CCE), de Ciências Humanas e
Naturais (CCHN), de Educação (CE) e de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE),
onde eles estão atuando na manutenção das áreas verdes, o que inclui serviços de
capina, compostagem e paisagismo. Veja matéria publicada na edição 537
do jornal Informa (link is external).
Além disso, os trabalhadores estão participando de um projeto coordenado pelo
professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia do CCHN Mindszenty
Garozi, que prevê ações de paisagismo, compostagem, plantio de espécimes e
plantio de hortaliças para o Restaurante Universitário (RU).
Segundo a Prefeitura Universitária, o foco desse trabalho é social e, por meio dele,
busca-se a ressocialização das pessoas privadas de liberdade.
Texto: Lidia Neves
Foto: Jorge Medina
Edição: Thereza Marinho
Categoria: Manchete
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Rádio Universitária estreia programa para público infantil
neste domingo, 15 (link is external)
sex, 13/07/2018 - 16:34
A Rádio Universitária estreia neste domingo, 15, o programa No seu Abracinho.
Apresentado pelo jornalista Vitor Lopes, o novo projeto é direcionado
especialmente para crianças de até 11 anos. No repertório, clássicos como Os
Saltimbancos, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Adriana Partimpim, Arca de Noé, além
de Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e vários artistas que gravaram
canções que marcaram a vida de crianças de todas as gerações. No seu Abracinho
vai ao ar aos domingos, a partir das 9 horas.
A ação nasceu a partir de um convite feito pela Secretaria de Cultura da Ufes à
banda No seu Abracinho (foto) que, desde maio de 2017, faz shows pela Grande
Vitória, tocando clássicos da MPB com foco nas crianças. A ideia da Universidade
é criar opção de entretenimento de qualidade a esse público, visando preencher
uma lacuna de programas específicos para ele nas mídias de massa capixabas.
“Receber o convite para ocupar esse espaço numa rádio pública mostra a
preocupação da Ufes com a formação musical desde a infância. Queremos levar
diversão para toda a família, do bebê ao vovô”, diz Lopes.
Com duração de uma hora, o programa vai contar com a participação de grandes
nomes da música capixaba. Já no primeiro mês, Vitor recebe a visita do maestro
da Orquestra Vale Música e professor da Faculdade de Música do Espírito Santo
(Fames) Eduardo Lucas. Os ouvintes poderão interagir com o estúdio por meio
das redes sociais da Ufes e da banda No seu Abracinho. Ocasionalmente, o
programa vai preparar apresentações de músicas ao vivo.
O grupo No seu Abracinho é formado por Felipe Amarelo (voz e guitarra),
Caetano Monteiro (bateria), Eduardo Lucas (trompete), além do apresentador do
programa, Vitor Lopes (violão) e músicos convidados. O programa poderá ser
ouvido pela Rádio Universitária (104,7), pelo site http://universitariafm.ufes.br/
(link is external) e também nos canais da banda no Youtube e no Facebook.
Texto: Adriana Damasceno
Edição: Thereza Marinho
Categoria: Manchete

Estudantes de Ensino Médio visitam o Núcleo de Ciências da
Ufes (link is external)
sex, 13/07/2018 - 16:19
Estudantes de duas turmas da Escola Estadual de Ensino Médio Maria Ortiz
fizeram esta semana de uma visita ao Núcleo de Ciências da Ufes. Durante a visita
eles conheceram os espaços digitais e interativos, como a experimentoteca e o
Laboratório de ensino de Ciência e Biologia (LEB), e participaram de atividades
experimentais e lúdicas centradas em temas significativos para o estudo da
ciência.
O Núcleo de Ciências é um programa de popularização da Ciência da Pró-Reitoria
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de Extensão, criado com o objetivo de estudar e criar mecanismos de difusão
científica, principalmente para o público jovem e estudantes de todas as idades. O
programa oferece ainda às escolas ações e projetos na melhoria do ensino de
ciências promovendo participação, criatividade, inovação e cidadania, por meio de
mostras científicas, teatro científico, mostra de vídeos, minicursos, oficinas e
espaços interativos.
O programa tem o apoio da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência
e Ministério da Ciência e Tecnologia.
"A programação da visita é feita de acordo com a demanda da escola ou da
comunidade mas, no geral, os alunos participam de atividades experimentais e
lúdicas sobre temas relacionados a Biologia, Química e Física, com foco em
atividades interdisciplinares que possam se conectar a realidade do aluno”, afirma
um dos coordenadores do Núcleo, professor Armando Biondo Filho.
O Núcleo de Ciências fica localizado ao lado da Pró-Reitoria de Graduação
(Prograd) e as visitas são agendadas por meio do telefone 3335-2332. Para
agendar uma visita é necessário um grupo de pelo menos cinco pessoas.
As visitas foram realizadas nos dias 10 e 12 de julho, com uma média de 20 alunos
por turma. Cada visita durou cerca de quatro horas de atividades.
Texto: Danielle Gonçalves (estagiária de Comunicação)
Foto: Professo Armando Biondo
Edição: Thereza Marinho
Categoria: Manchete

Estudo sobre conflitos ambientais é premiado como melhor
tese de doutorado em Sociologia Rural (link is external)
sex, 13/07/2018 - 15:38
A tese de doutorado “Ô!! Você vai passar por cima de mim!!': desenvolvimento,
conflito ambiental e disputas por justiça no litoral sul do Espírito Santo, Brasil,
de autoria da professora do Departamento de Medicina Veterinária do Centro de
Ciências Agrárias e Engenharias (CCAE), Ana Cláudia Hebling Meira, ganhou o
Prêmio José Gomes da Silva de 2018, concedido à Melhor Tese de Doutorado em
Sociologia Rural.
A partir da construção dos terminais portuários da Itaoca Offshore, da Edison
Chouest Offshore e do Porto Central, o estudo questiona sobre a possibilidade de
se chegar a acordos pacíficos e justos com as comunidades de pescadores
artesanais das praias de Itaipava, do Pontal e de Marobá. Por meio de pesquisa de
campo e análise documental, foi possível levantar os aspectos ambientais e
econômicos dos acordos e suas consequências para a população local.
Em sua tese, a professora conclui que as disputas analisadas configuram um
conflito ambiental e cria o conceito de “cosmojustiça”. "Significa que, na
convivência humana, há grupos diversos, que constroem diferentes pontos de
vista do que é justiça. São visões diversificadas que precisam ser ouvidas,
estudadas e respeitadas", explica a professora.
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A tese foi defendida em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), com a orientação do professor Jalcione Pereira de Almeida, do
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural.
"Esse prêmio contribui para divulgar o conhecimento que a Ufes produz ", diz Ana
Cláudia. A professora continuará pesquisando justiça e acordos justos em
conflitos ambientais, agora com foco na escassez de água.
O prêmio será entregue em 1º de agosto, durante o 56º Congresso Sober, na
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Texto: Lidia Neves
Edição: Thereza Marinho
Categoria: Destaque
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