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A Comissão Coordenadora da Pesqui-
sa (CCP) para indicação de nomes para a 
escolha de reitor e vice-reitor da Ufes di-
vulgou, no dia 21, as três chapas registra-
das e deferidas para participar do processo 
de votação que será realizado no dia 22 de 
setembro, em primeiro turno. Os candi-
datos ao cargo de reitor e vice-reitor são:

• Glaucia Rodrigues de Abreu (pro-
fessora do Departamento de Ciências 
Fisiológicas e atual diretora do Centro 
de Ciências da Saúde) e Sávio Silveira de 
Queiroz (professor do Departamento de 
Psicologia Social e do Desenvolvimento);

• Marcel Olivier Ferreira de Oli-
veira (professor do Departamento de 
Engenharia Civil) e Aloísio Falqueto 

Divulgadas as candidaturas 
à Reitoria da Ufes

(professor do Departamento de Medi-
cina Social);

• Reinaldo Centoducatte (professor 
do Departamento de Física e atual rei-
tor); e Ethel Leonor Noia Maciel (pro-
fessora do Departamento de Enferma-
gem e atual vice-reitora).

A pesquisa será realizada nos cam-
pi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São 
Mateus, das 7 às 21 horas. De acordo 
com a resolução dos conselhos, não ha-
verá segundo turno no caso de uma cha-
pa alcançar pontuação superior à soma 
dos pontos das demais chapas. O segun-
do turno, se ocorrer, está definido para o 
dia 6 de outubro. O resultado oficial será 
divulgado no dia 21 de outubro.

Três chapas foram registradas e deferidas para participar do processo
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Segundo a Lei nº 5.540/1969, modifica-
da pela Lei nº 9.192/1995, a nomeação de 
reitores e vice-reitores de universidades fede-
rais é realizada pelo Presidente da República 
a partir de uma lista tríplice enviada pelo mais 
alto colegiado da instituição. A Lei diz ainda 
que, no caso de ser feita uma consulta prévia 
à comunidade, o colegiado máximo é quem 
estabelece os critérios. No caso da Ufes, tais 
normas estão explicitadas na Resolução nº 
02/2015, aprovada em reunião conjunta dos 
conselhos Universitário; de Curadores; e de 
Ensino, Pesquisa e Extensão.

Quem participa da pesquisa (o voto é facul-
tativo):
• Professores ativos; 
• Estudantes de graduação, de pós-graduação 
e em residência matriculados em 2015/2, se-
jam de cursos presenciais ou a distância;  
• Servidores do corpo técnico-administrativo 
ativos. 
 
Como será a contagem dos votos:
• Será obedecida a ponderação de 1/3 para a 
categoria de professores, 1/3 para a catego-
ria de estudantes e 1/3 para a categoria de 
técnicos administrativos.
 
Calendário:
• 09/09, às 15h – Debate no campus de São 
Mateus
• 11/09, às 9h – Debate no campus de Ma-
ruípe
• 14/09, 18h – Debate no campus de Goiabeiras
• 17/09, às 15h, Debate no campus de Alegre
• 22/09 – Votação
• 23/09 – Divulgação do resultado parcial
 
Caso nenhum dos candidatos alcance mais 
da metade dos votos, haverá segundo turno 
no dia 06/10. 

Entenda o processo
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agenda acadêmica

foto do leitor

Foto de Uonis Raasch Pagel, estudante do mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável, 
produzida no campus de Goiabeiras

Este é um espaço para 
você divulgar seu olhar 
sobre a Ufes. A imagem 
deve ter alta resolução  
e formato horizontal. 
O envio pode ser feito 
para o e-mail 
fotodoleitor@ufes.br. Na 
mensagem, informe o 
local onde foi produzida 
a imagem, o nome do 
autor, sua relação com 
a Ufes (se estudante, 
técnico-administrativo,  
professor ou funcionário 
de empresa terceirizada) 
e telefone para contato.
A cada edição, uma foto 
será selecionada para 
publicação.  

Sugestões de pauta para o Informa: 4009-2383, 4009-2203 ou 4009-2204 - jornalismo.supecc@ufes.br

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Reitor: Reinaldo Centoducatte Vice-Reitora: Ethel Maciel 
Informa - Superintendente de Cultura e Comunicação: Edgard Rebouças Secretária de Comunicação e jornalista responsável: Thereza Marinho Jornalistas: Ana 

Paula Vieira, Camila Fregona, Hélio Marchioni, Jorge Lellis, Letícia Nassar e Luiz Vital Bolsistas: Ana Carolina Sabino, Betina Hatum, João Francisco Silva, Juliana do 
Amaral, Lívia Castro, Nayara Santana, Stefhani Paiva Revisão: Márcia Rocha Programação Visual: Juliana Braga e Leonardo Paiva Apoio: Aurenice Cruz, Eliza Gobira, 
Kenia Tinelli Endereço: Av. Fernando Ferrari - nº 514 - Goiabeiras - Vitória - ES - CEP: 29075-910 Tiragem: 4 mil exemplares Impressão: Scribo

Curso de Gestão Acadêmica do Ensino de 
Graduação
Realização: Pró- Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progep) e Pró-Reitoria de Graduação (Prograd)
Datas: 1ª turma - de 02 a 30 de setembro;  
2ª turma - de 01 de setembro a 01 de outubro
Local: Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas (DDP), campus de Goiabeiras.

Aula Magna com Emir Sader
Realização: DCE-Ufes 
Data: 01 de setembro, às 9h. 
Palestra: “A conjuntura político-econômica do 
Brasil e os cortes de gastos nas universidades 
federais - Um avanço do conservadorismo?”
Local: Salão Rosa do CCJE

40 anos do Centro de Educação 
Realização: Centro de Educação 
Data: 04 de setembro, às 19h. 
Palestra: “Democratização do Ensino Supe-
rior: acesso e permanência”, com a professora 
Nadir Zago (UFSC)
Local: auditório do Centro de Educação (CE)

XXXVI CBRAVIC - Congresso Brasileiro de 
Aplicações de Vácuo na Indústria e Ciência 
e I WTMS - Workshop sobre Tratamento e 
Modificações de Superfícies
 Realização: Instituto Federal do Espírito San-
to (Ifes) e Ufes
Data: 05 a 09 de setembro 
Local: auditório CCE, campus de Goiabeiras 
 
X Prêmio SEAE de Monografias - Secretaria 
de Acompanhamento Econômico
Realização: Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda e Escola 
de Administração Fazendária (Esaf)
Inscrições: até 08 de setembro
Mais informações: http://www.esaf.fazen-
da.gov.br/premios/premios-1/x-premio-se-
ae-2015

Ciclo Permanente de Palestras em Psicologia  
- Clínica Esquizoanalítica
Palestra com a professora Sônia Pinto
Realização: PET- Psicologia
Data: 10 de setembro, às 18h
Local: auditório do IC II, campus de Goiabeiras

XX Prêmio Tesouro Nacional 
Realização: Secretaria do Tesouro Nacional 
e Escola de Administração Fazendária (Esaf)
Inscrições: até 14 de setembro 
Mais informações: http://www.esaf.fazenda.
gov.br/premios/premios-1/pagina-principal
-xx-premio-tesouro-nacional-2015

VI Congresso Internacional de Filosofia da 
Psicanálise e X Simpósio de Filosofia e Psi-
canálise
Realização: Associação Nacional de Pós-Gra-
duação em Filosofia (Anpof)
Data: 14 a 18 de setembro, às 9h
Local: Centro de Ciências Humanas e Naturais 
(CCHN), campus de Goiabeiras

Curso “Novas diretrizes para formação de 
professores”
Realização: Departamento de Desenvolvi-
mento de Pessoas (DDP) da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas (Progep)
Data: 15 de setembro, das 10h às 17h
Local: Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas (DDP), campus de Goiabeiras.
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Pesquisa Reitoria

Conheça as propostas dos candidatos à Reitoria

A Chapa 1 foi formada para garantir 
um diálogo permanente entre os dife-
rentes segmentos internos da Universi-
dade Federal do Espírito Santo e entre 
a Ufes e a sociedade. Por meio de uma 
gestão compartilhada, transparente 
e equânime, pretendemos promover 
melhorias na qualidade de oferta do 
ensino, extensão e pesquisa, além de 
proporcionar crescimento e fortaleci-
mento de cada uma dessas atividades.

Para tais objetivos serem alcan-
çados, vamos construir uma gestão 
eficiente, cujo princípio democrático, 
pautado no diálogo, orientará nosso 
cotidiano. Pretendemos produzir me-
lhores condições administrativas e de 
trabalho junto aos diferentes setores 
da comunidade acadêmica.

Nossa candidatura busca respon-
der aos anseios de um grupo sig-
nificativo de professores, técnicos 
administrativos e estudantes, que 
almejam assegurar que a Ufes cresça 
e se desenvolva a cada dia com mais 
força, confiança e determinação.

Fruto de uma série de diálogos com 
toda a comunidade acadêmica, a Chapa 
1, liderada pelos professores Gláucia 
(CCS) e Sávio (CCHN), elaborou, de for-
ma compartilhada, um Plano de Gestão 
Universitária, fundamentados em cinco 
eixos de ação: Políticas Acadêmicas; 
Gestão de Pessoas; Gestão Administrati-
va e Financeira; Relações Institucionais 
e a Sociedade; e Gestão Cultural.

Para que tal projeto se concretize, 
contamos com suas ideias, sonhos e 
críticas. Vamos juntos, dialogar para 
avançar!

A pesquisa será realizada nos campi de Goiabeiras, Maruípe, Alegre e São Mateus no dia 22 de setembro, das 7 às 21 
horas. Cerca de 30 mil pessoas estão aptas a votar, entre professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. 

Reitora: Gláucia Abreu
Vice-reitor: Sávio Queiroz
Chapa: Dialogar para Avançar

1

Tornar-nos reitores não é um fim, 
é um meio. É o modo que julgamos 
ser possível fazermos UMA OUTRA 
UFES. Uma Universidade comprome-
tida com a conquista de um padrão de 
excelência. Mudanças não podem ser 
promessas, têm que ser compromisso. 
Entendemos que a transparência deve 
ser primordial da nossa gestão. Nada 
de decisões que não escutem a comu-
nidade. Participação dos vários setores 
na discussão do orçamento da Ufes; 
descentralização que proporcione a 
cada Centro autonomia orçamentá-
ria. Outro compromisso é a motivação 
e o reconhecimento dos nossos pro-
fessores e técnicos-administrativos: 
Flexibilizando a jornada de trabalho, 
assegurando a igualdade de todos nos 
limites da legislação; Com a implanta-
ção de mestrados e doutorados para 
os servidores técnico-administrati-
vos; Com o resgate das gratificações 
pendentes para os cargos de direção, 
vice-direção, CDs e FGs; Melhores con-
dições de trabalho para todos; Priorizar 
o ensino em todas as modalidades, pre-
senciais e a distância; Desburocratizar 
para atender melhor; Criar a ouvidoria 
estudantil com atendimentos on-line; 
Disponibilizar diplomas e títulos em 
sistema on-line; Queremos a Ebserh a 
serviço do Hucam. Consolidar os polos 
de Alegre e São Mateus como cam-
pus. Investir na adequação das salas de 
aula, salas de professores, laboratórios, 
departamentos, consultórios, escritó-
rios-modelos, DCE, DAs, EJs e outros. 

POR UMA OUTRA UFES!

Reitor: Marcel Olivier
Vice-reitor: Aloísio Falqueto
Chapa: Por uma outra Ufes!

2

O compromisso fundamental da 
chapa Somos Mais Ufes é trabalhar 
para ampliar e consolidar um projeto 
de Universidade democrática, inclu-
siva, plural e moderna, construído 
coletivamente por professores, téc-
nicos-administrativos e estudantes. 
Queremos avançar no ensino, na 
pesquisa, na extensão e na inovação 
tecnológica, para além das conquistas 
alcançadas nos últimos anos.

Promovemos ações direcionadas à 
valorização da atividade docente, dos 
servidores técnico-administrativos e 
da assistência estudantil; criamos as 
subprefeituras; as pró-reitorias de Ges-
tão de Pessoas e Assuntos Estudantis; 
bem como as secretarias de Relações 
Internacionais, de Ensino a Distância e 
de Avaliação Institucional.

Novas obras modernizaram a infra-
estrutura física. Dinamizamos a cultura; 
implantamos o Programa Pro-Pós; lan-
çamos as bases para o desenvolvimento 
dos cursos de graduação e ampliamos a 
presença da Ufes na sociedade.

Para seguir em frente, propomos 
implantar o Programa de Desenvol-
vimento e Aprimoramento do Ensino; 
expandir a pós-graduação e a extensão; 
qualificar as políticas de gestão de pes-
soas e de assistência estudantil; desen-
volver política institucional de esporte 
e lazer; consolidar a modernização da 
gestão administrativa, tornando-a mais 
profissional e ágil.

Todos juntos, faremos uma gestão 
participativa, com qualidade, transpa-
rência, ética e compromisso com a so-
ciedade. Somos Mais Ufes!

Reitor: Reinaldo Centoducatte
Vice-reitora: Ethel Maciel
Chapa: Somos Mais Ufes

3
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editais de 
pós-graduação

Acontece na Ufes

O evento contará com a presença de pesquisadores de vários países

A Ufes está com novos editais 
de pós-graduação abertos nas áreas 
de Oceanografia Ambiental, Arqui-
tetura e Urbanismo e Geografia.

Confira as oportunidades:

Oceanografia Ambiental - mes-
trado (16 vagas) e doutorado (9 
vagas): inscrições até 9 de outubro 
na Base Oceanográfica da Ufes, lo-
calizada em Aracruz, ou via Sedex.

Arquitetura e Urbanismo - mes-
trado (16 vagas): inscrições de 1º 
de setembro a 30 de outubro, na 
Secretaria de Pós-Graduação em Ar-
quitetura e Urbanismo, localizado no 
Centro de Artes, campus de Goiabei-
ras, ou via Sedex.

Geografia - mestrado (26 vagas) 
e doutorado (19 vagas): inscrições 
de 1º de setembro a 1º de outubro, 
na Secretaria de Pós-Graduação em 
Geografia, localizada no Centro de 
Ciências Humanas e Naturais, cam-
pus de Goiabeiras, ou via Sedex.

Administração - mestrado (35 
vagas) e doutorado (14 vagas): 
inscrições de 20 de outubro a 05 
de novembro, na Secretaria de 
Pós-Graduação em Administração, 
localizada no Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas, campus de 
Goiabeiras, ou via Sedex.

Todos os editais estão dispo-
níveis no site da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação: www.
prppg.ufes.br . Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone 
(27) 4009-2434.

“O Lugar da Educação Social, Po-
pular e Comunitária na Política Pú-
blica” é o tema do V Congresso In-
ternacional de Pedagogia Social, que 
será realizado entre os dias 1º e 3 de 
setembro, no campus de Goiabeiras. O  
evento vai discutir a regulamentação 
da Educação Social como profissão no 
Brasil, a formação do profissional e as 
áreas de atuação da Pedagogia Social. 

O credenciamento terá início às 9h30, 
no Teatro Universitário. A conferência 
de abertura, com o tema “Sociedade con-
temporânea e pedagogia social como re-
conquista e desenvolvimento do social”, 
será ministrada pelos professores Bernd 
Fichtner (Universidade de Siegen – Ale-
manha) e Erineu Foerste (Ufes). 

Nos demais dias, a programação tam-
bém será realizada no Cine Metrópolis e 
no auditório do Centro de Ciências Exa-
tas (CCE) com mesas de debate, apresen-
tações de pôsteres digitais e comunica-

Regulamentação 
profissional  
de educador 
social será 
discutida em 
congresso

ções orais, além de atividades culturais, 
lançamento de livros e apresentação de 
dois curtas-metragens.

A expectativa é que cerca de 400 
pessoas participem do congresso, que 
contará com a presença de convidados 
de vários países que abordarão temas 
como a investigação das práticas no 
campo das profissões sociais e a expan-
são dos espaços de discussão, articula-
ção e avaliação das práticas de Educa-
ção Social, popular e comunitária.

Os Congressos Internacionais de 
Pedagogia Social (CIPS) são organiza-
dos pelo Grupo de Pesquisa Pedago-
gia Social, da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo (USP), e 
pela Associação Brasileira de Pedago-
gia Social (Abrapsocial). Essa edição 
do Congresso é realizada pela Ufes, em 
parceria com a Faculdade Estácio de 
Sá, o Instituto Federal do Espírito San-
to (Ifes) e o Centro Educacional Radier.

Começa dia 5 o III Congresso de Matemática Aplicada
Entre os dias 5 e 8 de setembro a Ufes 

vai sediar o III Congresso de Matemáti-
ca Aplicada e Computacional – Sudeste 
(CMAC-SE), evento realizado pela Socie-
dade Brasileira de Matemática Aplicada 
e Computacional (SBMAC) em parceria 
com o Departamento de Informática da 
Ufes e professores dos departamentos de 

Matemática do Centro de Ciências Exatas 
(CCE) e do Centro Universitário Norte do 
Espírito Santo (Ceunes). 

A proposta do congresso é divulgar 
pesquisas realizadas na área para o pú-
blico, além da integração, da troca de ex-
periências e do intercâmbio acadêmico e 
científico entre professores e estudantes. 

A programação terá minicursos, simpó-
sios, mesas-redondas, sessões técnicas 
e conferências. 

O CMAC-SE será realizado no auditó-
rio Manoel Vereza e nas salas do ED-III 
do Centro de Ciências Jurídicas e Econô-
micas (CCJE), no campus de Goiabeiras, a 
partir de 8 horas.

V CIPS
Congresso Internacional
     de Pedagogia Social

Vitória   Espírito Santo   Brasil

1 a 3 de setembro de 2015
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A equipe atua na reciclagem e na orientação de profissionais

Acontece na Ufes

O abrigo de reciclagem do Hospital conta com novos equipamentos e estrutura
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Ufes sedia 
congresso sobre a 
Ciência do Esporte

O Centro de Artes, em parceria com 
o Laboratório de Estudos sobre Imagens 
e Cibercultura (Labic) e o Laboratório 
de Planejamento e Projeto, realiza nos 
dias 1º e 2 de setembro o I Seminário de 
Pesquisa do Centro de Artes (Sepecar).

O evento terá início às 8 horas e 
será realizado no auditório do Centro 

A Ufes sedia entre os dias 8 e 13 
de setembro o XIX Congresso Brasi-
leiro de Ciência do Esporte (Conbra-
ce) e o VI Congresso Internacional 
de Ciência do Esporte (Conice), que 
abordarão o tema “Territorialidade e 
a diversidade cultural no Brasil e na 
América Latina: conexões com a edu-
cação física e a ciência do esporte”. 

Palestras, seminários, exposi-
ção de trabalhos e apresentações 
culturais farão parte da programa-
ção que será realizada em diversas 
partes do campus de Goiabeiras e 
em outros locais de Vitória, como 
o Centro de Convenções e a Fábri-
ca de Ideias. As principais palestras 
serão transmitidas ao vivo pelo site 
www.conbrace.org.br. 

A expectativa é que cerca de 
1.200 pessoas participem do even-
to, entre pesquisadores, professores 
e estudantes. O objetivo é incen-
tivar a realização de intercâmbios 
entre os grupos de pesquisa, insti-
tuições e entidades científicas, de 
forma a ampliar as bases da sobe-
rania nacional e da cooperação in-
ternacional. Além disso, visa a uma 
aproximação com os países que 
compõem a América Latina.

O congresso é realizado pelo 
Centro de Educação Física e Des-
portos da Ufes (CEFD), em parceria 
com o Colégio Brasileiro de Ciências 
do Esporte. 

A programação completa está dis-
ponível no site www.conbrace.org.br .

Centro de Artes realiza I Seminário de Pesquisa 

Com relevante atuação para a 
preservação do meio ambiente e 
para a qualidade de vida da popula-
ção capixaba, o Programa de Geren-
ciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde  (PGRSS) do Hospital Uni-
versitário Cassiano Antonio Moraes 
(Hucam) está comemorando nove 
anos de existência.

O Programa orienta profissionais 
do Hospital sobre o manuseio dos re-
síduos hospitalares (sejam eles quími-
cos, radioativos, infectantes, perfu-
cortantes ou comuns), evitando riscos 
de contaminação. Sua equipe, forma-
da por 13 pessoas, também realiza pa-
lestras em vários setores da Ufes e em 
outras instituições.  

“O objetivo é orientar, conscien-
tizar e sensibilizar as pessoas sobre a 
importância da conservação e o res-
peito ao meio ambiente. São ques-
tões que envolvem resíduos, hábitos 
de consumo, descarte, promoção da 

Programa de Gerenciamento 
de Resíduos do Hucam 
completa nove anos

saúde, desenvolvimento sustentá-
vel e responsabilidade”, destaca a 
coordenadora do Programa, a en-
fermeira Bernadete Zandomenico. 

Abrigo – No semestre passado foi 
reinaugurado o abrigo de reciclagem 
do Hospital. O  lugar fica localizado 
na parte externa do Hucam (foto) e 
conta com uma estrutura adequada e 
com equipamentos para a realização 
do trabalho de  reciclagem.

Durante esses nove anos, o PGRSS 
trabalha na reciclagem de vários ma-
teriais, como chapas de raios-X, ma-
teriais de construção, vidros, papelão, 
revistas, jornais, TNT, pilhas, baterias, 
óleo de cozinha, plásticos, canos de 
PVC, embalagens, calçados, garrafas, 
roupas e acessórios. 

O PGRSS está recebendo volun-
tários para participar da equipe. Os 
interessados podem obter mais infor-
mações pelo telefone 3335-7484.

de Artes, no campus de Goiabeiras. O 
Sepecar tem o objetivo de apresentar 
para a comunidade acadêmica a produ-
ção científica dos pesquisadores vincu-
lados ao Centro de Artes. Além disso, 
pretende estabelecer um diálogo entre 
os projetos e as diversas áreas de pes-
quisa. Com a ideia de atribuir ao semi-

nário uma diversidade de perspectivas 
e discussões, a cada ano o evento será 
organizado por laboratórios diferentes.

Nesse primeiro seminário, será apre-
sentada a produção científica dos labo-
ratórios e de professores que publicaram 
artigos entre 2014 e 2015, por meio de 
palestras e mesas-redondas. 
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O relatório foi entregue à Reitoria no dia 19 de agosto

Acontece na Ufes

O próximo passo será a elaboração de um estudo sobre as sugestões apresentadas

GT para valorização dos 
servidores entrega relatório

O Grupo de Trabalho (GT) criado 
para elaborar o Programa de Valori-
zação dos Servidores entregou à vice
-reitora Ethel Maciel, o relatório final 
desenvolvido pelo grupo. O documento 
apresenta um diagnóstico e sugestões 
de ações que poderão contribuir para a 
valorização dos servidores da Ufes.

De acordo com o presidente do gru-
po, professor e ouvidor da Ufes, Ricar-
do Behr, as sugestões são dirigidas aos 
Conselhos Superiores e propõem uma 
atualização e revisão de normas e re-
soluções relativas a todos os trabalha-
dores da Universidade. Entre elas estão 
a revisão da resolução que regulamen-
tou o ponto eletrônico, proposta pelos 
servidores técnico-administrativos; o 
levantamento das condições de traba-
lhos dos docentes, envolvendo prédios, 

computadores, salas de aula e locais de 
pesquisa, apresentada pelos docentes; 
e o  aperfeiçoamento e consolidação do 
Programa para Aposentadoria, aponta-
do pelos servidores aposentados.

Ao receber o relatório, a vice-reitora 
Ethel Maciel afirmou que será realizado 
um estudo sobre o que foi apresentado, 
já que no documento constam algumas 
diretrizes para a criação de uma política 
de valorização dos servidores. 

Programa – O Grupo de Traba-
lho foi instalado no dia 25 de agosto 
de 2014 para desenvolver e apresen-
tar sugestões para um programa que 
integrasse ações para a promoção e a 
valorização dos servidores. 

Participaram desse GT servidores 
técnico-administrativos ativos e inativos 
e servidores docentes.

Estão abertas as inscrições para o 
vestibular da Ufes de 2016 (VestUfes 
2016). A Comissão Coordenadora do 
Vestibular (CCV) publicou, dia 22 de 
agosto, o edital de abertura do processo 
seletivo que oferta 3.834 vagas em 73 
cursos nos quatro campi. Os candidatos 
podem se inscrever até o dia 22 de se-
tembro, exclusivamente pelo site da CCV 
(www.ccv.ufes.br).

Serão utilizadas as notas das provas 
objetivas do Enem 2015 para a 1ª etapa 
do processo seletivo. As provas da 2ª eta-

Agora você pode ficar por den-
tro das notícias da Ufes, conferir as 
oportunidades de estágio, consultar 
os serviços da Biblioteca e acessar 
os portais do aluno e do servidor em 
uma única plataforma. 

Os estudantes do 7º período 
do curso de Administração Alonso 
Moro, Fabricio Plaça, Gabriel Gomes 
e Victor Gaspar desenvolveram o 
aplicativo Union-Universidade On-
line, que reúne diversos serviços e 
informações sobre a Ufes. Ele está 
disponível para download gratuito 
na Play Store para o sistema ope-
racional Android e em breve estará 
disponível também para IOS.

Benefícios – A criação do aplica-
tivo foi realizada na disciplina Tópi-
cos Avançados em Organizações e 
Sistemas I, ministrada pelo profes-
sor Alexandre Reis Rosa, e levou seis 
meses até a finalização do trabalho.

“A proposta colocada pelo pro-
fessor foi elaborar um aplicativo 
que trouxesse benefícios para a 
sociedade dentro e fora do meio 
acadêmico. O aplicativo Union re-
úne diversos conteúdos em uma 
única plataforma a fim de facilitar 
o acesso aos diversos serviços ofe-
recidos pela Ufes, tanto para estu-
dantes quanto para a comunidade 
externa”, afirma Victor Gaspar.

Entre os serviços disponíveis 
no aplicativo estão o cardápio do 
Restaurante Universitário, calendá-
rio acadêmico, mapa com todos os 
nomes e localização dos prédios do 
campus de Goiabeiras e acesso aos 
vídeos da TV Ufes. O Union também 
disponibiliza informações sobre  
serviços gratuitos de consultoria 
jurídica, atendimento psicológico e 
ensino de línguas estrangeiras, além 
de orientar sobre formas de chegar 
à Ufes por ônibus, táxi ou bicicleta.

Estudantes 
criam aplicativo 
com serviços 
ofertados pela 
Universidade

Inscrições abertas para o vestibular de 2016
pa serão realizadas nos dias 6, 7 e 8 de 
dezembro, nas cidades de Vitória, Serra, 
Vila Velha, Cariacica, Alegre, Guarapari e 
São Mateus. O resultado final está pre-
visto para o dia 22 de janeiro.

Para se inscrever, os interessados de-
vem preencher o requerimento de inscri-
ção e estar inscrito no Exame Nacional 
do Ensino Médio 2015 (Enem). A taxa, 
de R$ 80,00, pode ser paga em qualquer 
agência bancária até 23 de setembro. O 
prazo para solicitar isenção da taxa de 
inscrição vai até 8 de setembro.
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Cultura

sugestão de 
leitura

Serão levados para o evento 25 títulos publicados pela Editora

Durante dez dias a Editora da Ufes 
(Edufes) participará do maior evento li-
terário do País: a XVII Bienal Internacio-
nal do Livro Rio 2015, que será realizada 
entre os dias 3 e 13 de setembro, no Rio-
centro, na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo o coordenador da Edu-
fes, Washington Romão, a Ufes este-
ve presente em todas as edições da 
Bienal desde 1983, quando ela passou 
a ser internacional, e este ano levará 
25 títulos e 250 livros, o dobro que 
foi apresentado em 2013. “A Bienal é 
um momento único, que nos permite 
maior visibilidade entre os leitores e 
as editoras do Brasil”, ressalta.

A Argentina será o país homenage-
ado na Bienal do Livro 2015. Este ano, 

Edufes participa da XVII 
Bienal Internacional do 
Livro Rio 2015

o Prêmio José Olympio, concedido pelo 
Sindicato Nacional de Editores de Li-
vros a personalidades que promovem a 
leitura, será para o cartunista Maurício 
de Sousa, criador da Turma da Mônica, 
e que completará 80 anos.

A edição 2015 terá ainda um nú-
mero de 200 autores de diversos pa-
íses presentes, sendo que 14 são ar-
gentinos. Entre as atrações dedicadas 
ao público estão debates, bate-papos 
com escritores, além de atividades 
culturais voltadas para a leitura.

 Ao todo serão 125 horas de progra-
mação diversificada que ocupará uma 
área de 80 mil metros quadrados, com 
950 expositores. A expectativa de pú-
blico é de 660 mil pessoas.

Neste ano a Editora da Ufes (Edu-
fes) lançou o livro “Valter Bracht e a 
Educação Física: um pensamento em 
movimento”, organizado pelos profes-
sores do Centro de Educação Física e 
Desportos da Ufes (CEFD) Felipe Quin-
tão de Almeida e Ivan Marcelo Gomes. 
A publicação é uma homenagem a 
Valter Bracht e sua contribuição para 
a  reconstrução do campo acadêmico 
da Educação Física brasileira.

O livro aborda a trajetória de 
Bracht como professor, pesquisa-
dor e escritor, mostrando a partir 
de artigos as contribuições feitas 
por ele para a Educação Física. Os 
autores destacam a relevância de 
Bracht e seu papel como referência 
para todos os profissionais da área. 

Valter Bracht é graduado em 
Educação Física e especializado em 
Treinamento Desportivo pela Uni-
versidade Federal do Paraná. Ele 
é mestre em Educação Física pela 
Universidade Federal de Santa Maria 
e doutor em Sociologia do Esporte 
pela Universidade de Oldenburg/Ale-
manha. O professor atuou na Ufes 
por 19 anos. Na Universidade, criou 
o Laboratório de Es-
tudos em Educação 
Física, foi diretor e 
coordenador do Pro-
grama de Pós-Gra-
duação do CEFD.

O livro está dis-
ponível na Livraria da 
Ufes por R$ 35,00.
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Cultura

As sessões serão realizadas às 16h30, e os ingressos terão preço único

Reunir a família e ampliar seu 
acesso ao cinema é uma das pro-
postas da Sessão Família que agora 
integra a programação do Cine Me-
trópolis. 

“A sessão tem por objetivo promo-
ver exibições de filmes que dialogam 
com públicos de todas as faixas etá-
rias, além de estimular o acesso ao ci-
nema brasileiro”, afirma o programa-
dor do Cine Metrópolis, Vitor Graize.

O filme que será apresenta-
do entre os dias 5 e 8 de setembro 
será “O Segredo dos Diamantes”, 
de Helvécio Ratton. O longa narra 
a história de Ângelo, um garoto de 
14 anos que descobre uma antiga 
lenda sobre diamantes perdidos e 
parte em busca desse tesouro para 

Sessão Família é novidade 
no Cine Metrópolis

salvar a vida do seu pai. Para isso, 
ele e seus amigos Júlia e Carlinhos 
terão de decifrar um enigma supos-
tamente deixado por um padre que 
teria escondido o tesouro. 

As sessões serão às 16h30, e os 
ingressos poderão ser adquiridos na 
bilheteria do cinema ao preço único 
de R$ 5,00, no campus de Goiabeiras. 

Para o secretário de Cultura da 
Ufes, Rogério Borges, a Sessão Fa-
mília possibilita uma integração 
maior com a comunidade universi-
tária, além de trazer para o cinema 
um novo público.

Mais informações sobre a pro-
gramação do Cine Metrópolis po-
dem ser obtidas em sua página do 
Facebook.

Teatro Universitário

O Teatro Universitário recebe, no dia 
12 de setembro, o espetáculo “Nessa 
Mesa de Bar”. A comédia é interpretada 
pelos atores Fabiana Karla e Leandro 
da Mata e faz uma leitura do ambiente 
cheio de música dos barzinhos e o seu 
lado divertido que atrai a todos.

A apresentação será no sábado, às 
21 horas, e os ingressos podem ser ad-
quiridos no site www.ingresso.com ou na 
bilheteria do Teatro. Informações pelo 
telefone 4009-2953.

Cine Metrópolis

Toda quinta-feira, às 9 horas, será re-
alizada no Cine Metrópolis o curso “Uma 
História do Cinema Brasileiro”. No dia 3 
de setembro, o filme que será apresen-
tado é “Desafio”, de Paulo Cesar Sarace-
ni. “Desafio” é de 1965 e foi o primeiro 
longa-metragem a ser censurado pelo 
regime militar de 1964. O curso é aberto 
ao público e tem entrada gratuita.

Mais informações sobre a programa-
ção do Metrópolis estão disponíveis na 
sua página do Facebook: www.facebook.
com/cinemetropolisufes . 

Ufes no Porto Especial

O grupo de teatro Galpão, de Belo 
Horizonte, fará duas apresentações na 
cidade de São Mateus. A primeira será o 
espetáculo “Os Gigantes da Montanha”, 
no dia 1º de setembro. Já no dia 2 de 
setembro será a vez da peça “E de Tem-
pos Somos”. As apresentações serão no 
Sítio Histórico do Porto de São Mateus, 
às 19h30, e a entrada é gratuita. 

O evento Ufes no Porto Especial faz 
parte do Circuito Multicultural da Ufes, 
que tem o apoio do Ministério da Cultura.

Divulgação

O filme “O Segredo dos Diamantes” será apresentado entre os dias 5 e 8 de setebmro


