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Escola recebe nome de 
Cida Barreto

Pág. 3

História das Doenças é 
tema de colóquio
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A Ufes conta atualmente com 750 projetos de extensão em desenvolvimento
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Ufes tem 14 ações de 
extensão aprovadas com 
recursos no Proext 2015
O resultado representa quase R$ 3 milhões em recursos

O Ministério da Educação, por 
meio da Secretaria de Educação 
Superior (Sesu), divulgou no dia 18 
de julho o resultado final do edital 
Proext 2015. A Ufes foi contemplada 
com oito programas e seis projetos, 
totalizando uma quantia de quase 
R$ 3 milhões em recursos.

Os seis projetos somaram R$ 
550.898,58 em recursos que pode-
rão ser utilizados para pagamento de 
bolsas a alunos, compra de material, 
além de diárias e passagens para rea-
lização de atividades dos professores 
envolvidos no projeto. Já os oito pro-
gramas, que deverão ser desenvolvi-
dos no período de dois anos, foram 
contemplados com R$ 2.271.272,00, 
sendo que R$ 1.398.272,40 serão re-
passados já em 2015.

Segundo a pró-reitora de Extensão, 
Angélica Espinosa Barbosa Miranda, 
o resultado foi positivo para a Ufes: 

“Este ano enviamos inicialmente 48 
propostas, entre programas e projetos, 
ter praticamente 30% dessas propostas 
aprovadas com recursos é um passo 
importante para a extensão da nossa 
universidade. Com certeza os recursos 
trarão avanços para os programas e 
projetos contemplados, e possibilita-
rão o desenvolvimento e a continui-
dade das atividades extensionistas”.

O Proext é um edital de fomento 
que abrange programas e projetos de 
extensão universitária, com ênfase 
na formação dos alunos e na inclu-
são social nas suas mais diversas di-
mensões, visando aprofundar ações 
políticas que venham fortalecer a 
institucionalização da extensão.

Os coordenadores das propostas 
contempladas poderão obter mais 
informações pelo telefone 3335-2550 
ou através do e-mail fomento@proex.
ufes.br.

Conselho 
Universitário 
cria Programa
de Estágio 

O Conselho Universitário aprovou 
na última quinta-feira, dia 24, a reso-
lução que institui e regulamenta o Pro-
grama de Estágio Supervisionado Não 
Obrigatório na Ufes, que será aberto 
não apenas aos alunos da Universi-
dade, mas também a estudantes de 
outras instituições de ensino superior 
e médio, educação profissional, educa-
ção especial e ensino fundamental, na 
modalidade profissional da Educação 
de Jovens e Adultos.

O programa poderá ser implemen-
tado a partir de 2015 e o número de 
vagas é flexível, sendo definido em 
função da demanda e da disponibili-
dade orçamentária.

O estágio será coordenado pela 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progep) e será assegurado aos porta-
dores de necessidades especiais 10% 
das vagas oferecidas. Terão prioridade 
no processo de seleção os alunos ins-
critos nos programas de Assistência 
Estudantil da Ufes, Universidade para 
Todos e Financiamento Estudantil.

O Programa também é aberto ao 
servidor efetivo e aos estudantes es-
trangeiros da Ufes. A carga horária será 
de 20 horas semanais.



2 | Informa 3 | Informa

Vagas abertas 
para mestrado 
e doutorado 
em Doenças 
Infecciosas

O Programa de Pós-Graduação em 
Doenças Infecciosas (PPGDI), do Centro 
de Ciências da Saúde da Ufes, está com 
inscrições abertas para o processo se-
letivo para novas turmas de mestrado 
e doutorado em Doenças Infecciosas, 
com ingresso para o segundo semestre 
de 2014.

São oferecidas 15 vagas para o mes-
trado e cinco para o doutorado. Ambos 
os cursos seguem a mesma linha de 
pesquisa, aprofundando os estudos nas 
áreas de Diagnóstico, Clínica e Terapêu-
tica das Doenças Infecciosas, Imunolo-
gia, Patogenia e Biologia dos Agentes 
Infecciosos, e Epidemiologia Clássica 
e Molecular das Doenças Infecciosas.

O programa ainda disponibilizará 
bolsas de estudos para alunos com 
dedicação exclusiva à pós-graduação 
e que não tenham vínculo empregatício 
ou outra fonte de renda. 

As inscrições podem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 11h30 às 
17 horas, diretamente na secretaria do 
PPPGDI, situada no campus de Maruípe, 
em Vitória, ou via correios.

Todos os documentos e procedi-
mentos necessários para a inscrição 
estão discriminados no edital dispo-
nível no site do Núcleo de Doenças 
Infecciosas: http://www.ndi.ufes.br/.

Ceunes promove III Simpósio do Produtor de Conilon
O Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes) realizará no dia 7 de agosto o III Simpósio do Produtor de 

Conilon, no Auditório Central do campus de São Mateus, a partir das 8 horas. O evento pretende mostrar experiências 
de sucesso de cafeicultores e tem como tema central “Tendência de Mercado e Mecanização”. 

A programação do evento contará com palestras e debates sobre assuntos como, por exemplo, as tendências do 
mercado e qualidade do conilon, manejo dos implementos agrícolas e colheita mecanizada. Também haverá debates 
e mesas-redondas com produtores para compartilhar suas experiências no campo. 

As inscrições poderão ser feitas no dia do evento e têm o valor de R$10,00. Durante o evento serão sorteados dois 
pulverizadores costais motorizados e os inscritos ainda terão direito a um livro sobre o simpósio. Mais informações 
podem ser obtidas no endereço eletrônico www.ceunes.ufes.br ou pelo e-mail partelli@yahoo.com.br. 

Divulgação

D
ivulgação

Ufes promove o II Colóquio 
de História das Doenças
O encontro vai abordar o surgimento 
de epidemias de doenças no Brasil 
nos séculos 19 e 20

O Programa de Pós-Graduação 
em História (PPGHIS) e o Labora-
tório de História, Poder e Lingua-
gens (LHPL) promovem, entre os 
dias 11 a 13 de agosto, o II Colóquio 
de História das Doenças. O even-
to será realizado no auditório do 
IC-II, campus de Goiabeiras, sem-
pre a partir das 14 horas, e conta-
rá com a presença de professores e 
pesquisadores de várias universi-
dades do país, além da Fundação 
Oswaldo Cruz. 

Por meio de mesas-redondas, o 
encontro irá abordar o surgimen-
to de epidemias de doenças no Bra-
sil, nos séculos 19 e 20. Também 
irá possibilitar uma troca de ex-
periências por meio de pesquisas 
que serão apresentadas durante o 
colóquio. 

“A proposta da segunda edição 
do evento é incentivar os partici-
pantes a formarem núcleos de estu-
dos a partir dessa temática, já que 
existem poucos nessa área no Espí-
rito Santo”, afirma o coordenador do 
evento, professor Sebastião Pimen-
tel Franco. 

Os interessados em participar 
do encontro podem se inscrever de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 16 
horas, no Núcleo de Pesquisa em 
Informação Histórica ou pelo te-
lefone 99905-7370. O valor da ins-
crição é R$ 30,00 e os participantes 
receberão certificado de 25 horas.

Outras informações sobre o co-
lóquio podem ser obtidas no ende-
reço eletrônico www.historia.ufes.
br/conteudo/ii-colóquio-de-histó-
ria-das-doenças ou pelo telefone 
4009-7605.
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Congresso Brasileiro 
de Geógrafos vai 
reunir mais de 3 mil 
pessoas

Cerca de 3.300 geógrafos de todo o País já 
se inscreveram para participar do VII Congresso 
Brasileiro de Geógrafos (CBG), a ser realizado na 
Ufes entre os dias 10 e 16 de agosto para debater 
os rumos da geografia brasileira e da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros (AGB). 

Realizado a cada 10 anos, desde 1954, o CGB 
vai abordar o tema “A AGB e a Geografia Brasileira 
no contexto das lutas sociais frente aos projetos 
hegemônicos”.

A programação terá trabalhos de campo, plenárias políticas, grupos de trabalhos entre 
outras atividades. As inscrições podem ser feitas, até o dia 10 de agosto, no endereço 
eletrônico http://www.cbg2014.agb.org.br/ e custam de R$100,00 a R$ 400,00. Para 
participar das atividades de campo é necessário fazer uma outra inscrição com valores 
de R$ 5,00 a R$ 20,00. 

Os congressistas que não tiverem hospedagem poderão ficar num alojamento da 
organização do evento localizado no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Os preços variam 
de R$ 20,00 a R$ 80,00. 

Homenagem foi uma iniciativa do vereador Reinaldo Bolão

Centro de Educação 
Infantil de Vitória recebe 
nome de Cida Barreto

O novo Centro Municipal de Educa-
ção Infantil (Cmei), inaugurado no dia 
15 de julho no bairro Jardim da Penha, 
foi batizado de Cida Barreto. O nome 
da escola é uma homenagem à ex-vice-
-reitora da Ufes, Maria Aparecida San-
tos Corrêa Barreto, carinhosamente 
conhecida por Cida Barreto, falecida 
em setembro de 2013.

A iniciativa de homenagear a ex-
-vice-reitora foi do vereador Reinal-
do Bolão. 

“Fui amigo de Cida Barreto. Ela 
teve origem popular e sua trajetória 
de lutas pessoais e profissionais deram 
uma enorme contribuição para a Ufes e 
para a área de educação do município 

O reitor Reinaldo Centoducatte participa 
esta semana do III Encontro Internacional de 
Reitores Universia. Com o tema “A universidade 
do século XXI: uma reflexão a partir da Ibero-
-América", o encontro reúne mais de mil reitores 
e presidentes de universidades de 46 países 
para analisar a formação dos jovens. 

A terceira edição do encontro acontece entre 
os dias 27 e 29 de julho, no Rio de Janeiro, e tem 
o objetivo de promover discussões sobre o futuro 
da universidade, sua capacidade de resposta às 
demandas da sociedade atual e a projeção da uni-
versidade ibero-americana no contexto mundial.

No dia 29, o reitor participará também a 
106ª reunião extraordinária do Conselho Pleno 
da Associação Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (Andifes), 
na qual haverá a apresentação do Programa 
Nacional de Plataformas do Conhecimento.

Ufes presente 
no III Encontro 
Internacional de 
Reitores 

Cida Barreto foi vice-reitora da Ufes no 
período de abril de 2012 a setembro de 2013

de Vitória, por isso considero uma jus-
ta homenagem”, destacou o vereador. 

Antes de assumir o cargo de vi-
ce-reitora da Ufes, em abril de 2012, 
Cida atuou como professora no cur-
so de Pedagogia por quase 20 anos. 
Sua trajetória foi marcada princi-
palmente pela defesa de temas rela-
cionados aos Direitos Humanos e à 
Igualdade Racial, sempre trabalhan-
do de forma a difundir uma cultura 
de respeito às diferenças.

Funcionamento - O novo Cmei 
funciona nas dependências da Igre-
ja Evangélica Batista de Vitória, que 
recebeu as adaptações necessárias 

Foto: D
ivulgação

para atender 300 crianças com ida-
de entre 2 e 5 anos. 

O espaço conta com salas de aula, 
banheiros, cozinha, refeitório, pátio, 
área de serviço, espaço lúdico, salas 
administrativas, parquinho, quadra e 
estacionamento.

Divulgação
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Cine Metrópolis exibe terceira mostra 
"Próximos Olhares" nesta quinta

Na quinta-feira, dia 31, a partir das 18 horas, o Cine Metrópolis recebe a terceira edição 
da mostra “Próximo Olhares” que vai apresentar ficções e documentários realizados pelos 
alunos dos cursos de Audiovisual e Música da Ufes. Com entrada gratuita, a mostra faz parte 
do programa de extensão universitária dos departamentos de Comunicação Social (DepCom) 
e Teoria da Arte e Música (DTAM), e tem como objetivo integrar as produções dos cursos, 
além de apresentar os trabalhos desenvolvidos para o público.

As duas edições anteriores da mostra, ocorridas em setembro de 2013 e fevereiro de 
2014, contaram com a exibição de videoclipes, ficções e documentários, alguns seleciona-
dos e premiados em outras mostras e festivais como o 20°Vitória Cine-Vídeo e a IX Mostra 
Produção Independente. 

Nesta edição, a mostra contará com duas sessões distintas, começando com a sessão 
Curta e Grosso, que apresenta vídeos de 1 a 5 minutos produzidos pelos alunos do 2° e 4° 
períodos. A segunda sessão, Encontros, terá quatro documentários de 10 a 15 minutos de 
duração, com estilos e temáticas distintas: “Anchieta – Nossa História”, dirigido por Hegli 
Lotério; “Entre Rocks e Ruínas”, dirigido por Thiago Tenório e Lucas Danto; “Desfragmentos”, 
dirigido por Melina Leal Galante; e o documentário poético de Lívia Gegenheimer, “Calado”. 

Os documentários são frutos do programa de extensão “Próximos Olhares”. 

Lançamento
Fernando Zorzal, um dos repre-

sentantes da movimentada cena au-
toral do Estado, lança seu primeiro 
disco no dia 31 de julho, às 21 horas, 
no Teatro Universitário.  O show con-
tará com a participação dos convida-
dos SILVA, Pó De Ser Emoriô, Paulo 
Prot e Edu Szamjbrum.

Os ingressos vão de R$ 17,25 a R$ 
34,50 no site www.ingresso.com , e R$ 15 
reais na bilheteria do teatro. Compran-
do o ingresso antecipado, o espectador 
ganha o disco tema do show.  

Teatro 
O espetáculo “Lotação Quase Es-

gotada” chega ao Teatro Universitá-
rio nos dias 2 e 3 de agosto.  Sozinho 
em cena, o ator e comediante Rodrigo 
Sant ánna dá vida a 18 personagens e 
desfila o comportamento e os absur-
dos cometidos por eles. 

Apresentações no sábado, às 21 
horas, e no domingo, às 19 horas. Os 
ingressos vão de R$ 40,25 a R$ 92 no 
site www.ingresso.com , e de R$ 35 a 
R$ 80 reais na bilheteria do teatro. 

Cinema
O filme “Cazuza - O tempo não 

para” está em exibição no Cine Me-
trópolis até 31 de julho. O longa re-
trata a vida do compositor e cantor 
Cazuza. As sessões são diárias, às 
18h30 e 20 horas.

A partir do dia 1 de agosto, o fil-
me “Lira Paulistana, a vanguarda 
paulista” entra em cartaz. As ses-
sões fazem parte do projeto “Som 
na Tela”, promovido pela Superin-
tendência de Cultura e Comunicação 
da Ufes. A entrada é gratuita.

Agenda Cultural

Foto: Divulgação

Coral da Ufes inicia Projeto Recitais na Vila 
Na próxima quinta-feira, 31, o Coral da Ufes vai se apresentar na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, na Praia da Costa, às 20 horas. O evento será a estreia do Projeto Recitais na Vila, que foi criado a 
partir de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha e a Superintendência de Cultura 
e Comunicação da Ufes, além do Departamento de Música da Ufes. 

Composto por conjuntos musicais formados no curso de Música da Ufes, o projeto pretende per-
correr cinco igrejas da região até o mês de novembro, com apresentações que acontecerão na última 
quinta-feira de cada mês. A proposta é ocupar os espaços públicos e estimular a população para a mo-
vimentação cultural, com grupos musicais que apresentarão música erudita, choro, instrumental e jazz. 

A mostra contará com duas sessões distintas, que apresentarão vídeos e documentários


