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Núcleo de Restauração 
promove seminário
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Reitoria inicia projeto 
Gabinete Itinerante
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VestUfes 2015 vai 
ofertar 4.178 vagas 
em 77 cursos

Vai até o dia 27 de outubro o pe-
ríodo de inscrições para o VestUfes 
2015, que este ano vai ofertar 4.178 
vagas em 77 cursos da instituição. 
A taxa de inscrição, no valor de R$ 
80,00, pode ser paga em qualquer 
agência bancária até o dia 28 de ou-
tubro, e o prazo para solicitar a isen-
ção vai até 9 de outubro.

Todas as informações estão pu-
blicadas no edital de abertura di-
vulgado na última quinta-feira no 
site da Comissão Coordenadora do 
Vestibular (CCV): www.ccv.ufes.br. 

Para este processo seletivo, a no-
vidade é a criação de oito novas vagas 
para o curso de Direito da Ufes, sendo 
quatro para o primeiro semestre e 

quatro para o se-
gundo. A decisão 
amplia de 56 para 60 o núme-
ro total de vagas ofertadas no 
curso por semestre. Também foram 
ampliadas de 26 para 50 as vagas no 
curso de Letras/Português (Notur-
no). Isso porque este ano não haverá 
a oferta de vagas para cursos de lín-
guas neolatinas.

Inscrições – A inscrição para o 
VestUfes 2015 é feita exclusivamente 
pela internet. O candidato deve pre-
encher o requerimento de inscrição 
e estar inscrito no Exame Nacional 
do Ensino Médio 2014 (Enem), cujas 
notas serão utilizadas como a 1ª eta-

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas 
no site da Comissão Coordenadora do Vestibular

Prograd realiza seminários sobre o Enade

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Secretaria de Avaliação Institucional iniciam nesta segunda- 
feira, 29, um ciclo de seminários sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 
2014.  Os seminários acontecerão até o dia 15 de outubro e têm o objetivo de orientar coordenadores 
de curso e  estudantes concluintes inscritos sobre os procedimentos relativos ao exame preenchimento 
do Questionário do Estudante.  Os encontros serão realizados nos campi de Vitória, Alegre e São Mateus. 

O Enade busca avaliar o rendimento dos alunos no curso de graduação de todo o País em relação 
ao conteúdo programático, habilidades e competências. Este ano, a prova será aplicada no dia 23 
de novembro para estudantes concluintes de 33 graduações, selecionadas pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC).  

A participação do estudante inscrito é fundamental para a conclusão da graduação e a ob-
tenção do diploma. 

O Manual do Enade 2014 com a lista de todas as graduações incluídas e informações gerais 
sobre a avaliação está disponível no site do Inep no endereço http://portal.inep.gov.br/enade. Já a 
programação completa dos seminários pode ser verificada no site da Prograd: www.prograd.ufes.br. 

 

Estudantes são destaque 
em nível nacional
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pa do processo seletivo. As provas da 
2ª etapa serão realizadas nos dias 14, 
15 e 16 de dezembro. 

A coordenadora administrativa 
da CCV, Ana Cláudia Locateli, lem-
bra que, como o Vestibular da Ufes 
será realizado antes da divulgação 
do resultado do Enem (prevista para 
janeiro), todos os candidatos deve-
rão realizar as provas correspon-
dentes à 2ª fase. 

A divulgação do resultado final 
está prevista para o dia 28 de janei-
ro de 2015.
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Universidade abre  
145 vagas para  
pós-graduação

Estão abertos seis editais de se-
leção para cursos de mestrado e dou-
torado na Ufes. São 145 vagas nas 
áreas de História (52 vagas), Educa-
ção Básica (29), Biologia Animal (35) 
e Engenharia Civil (29).  

Conheça as oportunidades:

História – mestrado e doutorado
Inscrições até 2 de outubro para o 

mestrado e até 10 de outubro para o 
doutorado, na Secretaria do Programa 
de Pós-Graduação em História, locali-
zada no Centro de Ciências Humanas e 
Naturais, campus de Goiabeiras. 

A taxa de inscrição é de R$ 100,00 
para o mestrado e de R$ 150,00 para 
o doutorado.

Educação Básica – mestrado
Inscrições até 21 de outubro na Se-

cretaria Única de Pós-Graduação do Cen-
tro Universitário Norte do Espírito Santo 
(Ceunes). As inscrições são gratuitas.

Biologia Animal – mestrado e 
doutorado

Inscrições de 1º a 17 de outubro 
para os dois cursos na Secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Biológicas, no Centro de Ciências 
Humanas e Naturais, campus de Goia-
beiras. As inscrições são gratuitas.

Engenharia Civil – mestrado 
Inscrições de 1º a 31 de outubro,  

na Secretaria do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Civil, no Centro 
Tecnológico, campus de Goiabeiras. As 
inscrições são gratuitas.

Estudantes 
da Ufes são 
destaque em 
nível nacional
As distinções são nas áreas  
de Jornalismo, Odontologia  
e Computação

Seis estudantes da Ufes estão en-
tre os finalistas de dois prêmios em 
nível nacional nas áreas de Com-
putação e Jornalismo. Além deles, 
um aluno foi contemplado com uma 
menção honrosa na área de Odonto-
logia. Conheça os destaques:

6º Prêmio Jovem Jornalista – 
organizado pelo Instituto Vladimir 
Herzog, a edição de 2014 teve 136 
projetos de pauta inscritos de to-
das as universidades de Jornalismo 
do Brasil. Foram escolhidas cinco 
equipes finalistas, entre elas o pro-
jeto das estudantes Jéssyka Saquet-
to, Lais  Rocio e Rafaela Guimarães.

31ª Reunião Anual da Socieda-
de Brasileira de Pesquisa Odon-
tológica – o congresso é o maior 
evento de pesquisa Odontológica do 
País e, anualmente, conta com mais 
de quatro mil apresentações de tra-
balhos. O aluno Manoelito Ferreira 
Silva Junior recebeu menção hon-
rosa pelo Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) intitulado “Avaliação 
in situ do efeito do gel clareador ca-

seiro e dentifrícios sobre a dureza e 
morfologia de superfície do esmal-
te dental”.

19ª edição da Maratona de Pro-
gramação – evento organizado pela 
Sociedade Brasileira de Computação, 
que este ano recebeu a inscrição de 
643 times. Os estudantes do Centro 
Universitário Norte do Espírito San-
to (Ceunes) Ayer de Souza Neto, Pau-
lo Vasconcelos e Wagner Venturini 
venceram a etapa regional e agora 
competirão como finalistas na etapa 
nacional, em Fortaleza (CE).

"Esses destaques mostram a 
boa formação oferecida pela Ufes a 
seus estudantes, que competem em 
igualdade de condições com alunos 
de outras universidades públicas do 
Brasil. É o compromisso da Ufes com 
o ensino público, gratuito e de qua-
lidade", afirma a pró-reitora de Gra-
duação, Maria Auxiliadora Corassa.

DDP realiza integração para novos servidores
O Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), 

realiza a partir do dia 6 de outubro seminários de integração para os servidores admitidos na Ufes a partir 
de dezembro de 2013. 

Para os que atuam em Vitória, o seminário será no dia 6 de outubro, das 8h40 às 17h40, no auditório do DDP, no 
campus de Goiabeiras.  Já para os servidores de São Mateus, o evento acontecerá nos dias 7 e 8, no Centro Universitário 
Norte do Espírito Santo (Ceunes). E no Centro de Ciências Agrárias (CCA),  em Alegre, o seminário será nos dias 13 e 14.

 O Seminário de Integração é um evento de recepção em que os novos servidores poderão tirar dúvidas. 
Informações pelo telefone 4009-2272 ou pelo site www.progep.ufes.br.

O projeto de pauta das estudantes de 
Jornalismo foi concretizado no jornal O Velho 
Oeste. O resultado do prêmio será divulgado 

no dia 29 de outubro

Divulgação

Foto: Jéssyka Saquetto
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A proposta é levar serviços para os campi de Alegre, São Mateus e Maruípe

Reitoria inicia em outubro 
projeto Gabinete Itinerante

A Administração Central da Ufes 
implantará, a partir de outubro, o 
projeto Gabinete Itinerante da Rei-
toria, que tem o objetivo de aproxi-
mar os serviços da Administração 
das unidades acadêmicas localizadas 
fora do campus de Goiabeiras, em Vi-
tória, além de discutir as demandas 
da comunidade universitária nestes 
locais e apresentar as ações, projetos 
e programas realizados. 

Por meio do projeto, o reitor Rei-
naldo Centoducatte, a vice-reitora 
Ethel Maciel, pró-reitores, superin-
tendente e secretárias despacharão 
por um ou dois dias nos campi, com 
periodicidade bimestral. 

O primeiro Centro a receber o Ga-
binete Itinerante será o Centro Uni-
versitário Norte do Espírito Santo 
(Ceunes), em São Mateus, nos dias 
7 e 8 de outubro. Nos dias 13 e 14 
de outubro, o Gabinete Itinerante 
será realizado no Cen-
tro de Ciências Agrá-
rias (CCA), em Alegre.

Já o Centro de Ciên-
cias da Saúde, no cam-
pus de Maruípe,  em 
Vitória, receberá o Ga-

binete em data ainda a ser agendada.

PDI – O reitor destaca que o pro-
jeto Gabinete Itinerante foi indicado 
pela Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional, em 
relatório parcial apresentado no mês 
de setembro pelo Núcleo Estratégico 
do Plano de Desenvolvimento Insti-
tucional da Ufes. 

“As ações da gestão precisam 
refletir os anseios da comunida-
de universitária e a Administração 
Central deve estar presente em to-
das as unidades acadêmicas para 
acompanhar a gestão das unidades 
e conhecer as demandas existen-
tes”, ressalta Centoducatte.

Nos dias 8 e 13, o reitor e a vi-
ce-reitora participarão também do 
Seminário de Integração para No-
vos Servidores que acontecerá no 
Ceunes e no CCA, respectivamente. 

Conferência e 
seminário na 
agenda dos 40 
anos do curso de 
Biblioteconomia

Para comemorar os 40 anos do 
curso de Biblioteconomia da Ufes, 
diferentes atividades, promovendo 
discussões e reflexões sobre o traba-
lho e a formação profissional, serão 
organizadas pelo curso até dezembro. 
Nesta última semana de setembro, dois 
eventos serão realizados.

Nesta segunda-feira,  29, às 19 horas, 
a professora da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp-Marília) Regina Célia 
Baptista Belluzzo vai ministrar a con-
ferência “Competências em informação 
orientadas para o setor de informação: 
possíveis enfoques”, no auditório Manoel 
Vereza de Oliveira, do Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas (CCJE).

Seminário – Já na terça-feira, 30, 
das 15 às 22 horas, será realizado o II 
Seminário de integração em Ciência da 
Informação, que tem como título “No 
balanço das redes dos contadores de 
histórias: habilidades e competências 
dos sujeitos narradores no século XXI”. 
O evento vai acontecer no Salão Azul 
(ED-VII do CCJE) e vai relatar experi-
ências e projetos de pesquisas desen-
volvidos por estudantes e docentes da 
Ufes, além de  profissionais da área. As 
temáticas abrangem desde oficinas de 
contação de histórias a experiências 
de leitura em biblioteca pública e em 
ambulatório pediátrico.

A mesa-redonda sobre a temática 
do Seminário será às 19 horas com as 
professoras Meri Gerlin (Ufes) e Elmira 
Simeão (Universidade de Brasília). Às 
20h30, terá início o Sarau de Contação 
de História.

Informações sobre o ciclo de con-
ferências e o Seminário podem ser 
obtidas pelos telefones 3145-4555 e 
3145-4554 ou no blog biblioufes40a-
nos.blogspot.com.br.

O Centro Universitário Norte do Espírito Santo será o primeiro a receber o projeto

Fotos: Thaiana Gomes

O Gabinete Itinerante 
estará no CCA nos dias 

13 e 14 de outubro
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Núcleo realiza Seminário sobre 
Conservação de Obras Contemporâneas 

O Núcleo de Conservação e Restauração da Ufes, por meio do Centro de Artes (CAr), realizará 
no dia 9 de outubro, o Seminário sobre Conservação de Obras Contemporâneas em espaços 
museais: Complexidade e Desafios. O objetivo do seminário é abordar questões relativas à 
documentação, conservação e restauração de obras contemporâneas, cuja complexidade impõe 
desafios aos que lidam com este tipo de acervo em espaços museais.

Segundo a coordenadora do Seminário, conservadora e restauradora do Núcleo de Conser-
vação e Restauração da Ufes, Gilca Flores, o evento pretende “gerar oportunidade de discussões 
e troca de experiências, com o intuito de contribuir para a construção de parâmetros mais 
adequados para a documentação e a conservação dos acervos artísticos locais”.

O evento contará com a presença da restauradora e conservadora do Museu Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia, em Madri (Espanha), Arianne Vanrell Vellosillo, que falará sobre “O percurso 
da obra em espaços museais" e a "Documentação para a conservação da obra contemporânea”.

As inscrições devem ser feitas por meio da página do Núcleo de Conservação e Restauração 
no Facebook, até o dia 3 de outubro.

Teatro Universitário
O Teatro Universitário recebe nos 

dias 4 e 5 de outubro a peça  “Meu 
passado não me condena”, com os 
atores Fernanda Souza e Léo Fuchs. 
Apresentações no sábado, às 21 ho-
ras, e no domingo, às 19 horas. Os 
ingressos podem ser adquiridos no 
site www.ingressos.com.br ou na bi-
lheteria do Teatro, que funciona de 
terça a sexta-feira, das 15 às 20 horas.

Galeria Espaço Universitário
A Galeria de Arte Espaço Univer-

sitário (Gaeu) apresenta a exposição 
“O meu, o seu, o nosso desejo”, que  
traz ao público obras com teor crítico 
ao regime militar no Brasil.

A exposição pode ser visitada de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 ho-
ras. Já as visitas educativas devem ser 
solicitadas pelo e-mail gaeu@gmail.
com.br ou pelo telefone (27) 3335-
2371. A entrada é gratuita.

Exposição Ocupa 2014
A Galeria de Arte e Pesquisa da 

Ufes (GAP) recebe, até o dia 14 de 
novembro, a exposição Ocupa 2014, 
com obras de 14 alunos do Centro de 
Artes. A Galeria fica aberta de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e 
tem entrada gratuita. As visitas edu-
cativas podem ser solicitadas pelo 
telefone 4009-2586.

Grupo de forró
Estão abertas as inscrições para o 

grupo de forró do Núcleo Atlético do 
Centro Universitário Norte do Espí-
rito Santo (Ceunes), em São Mateus. 
Os interessados devem se inscrever 
pessoalmente nas aulas, que aconte-
cem todas as quintas-feiras, das 17 às 
19 horas, na cantina do Centro.

Agenda Cultural

O Núcleo de 
Conservação e 
Restauração da 
Ufes foi criado 
em 1980

César Cola expõe na Galeria Ana Terra
Esta é a última semana da exposição “Pinturas Recentes” , do artista 

e professor do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação da Ufes 
César Cola, na Ana Terra Galeria de Arte.

Com a assinatura da coordenadora da Galeria de Arte Espaço 
Universitário, Neusa Mendes, a mostra reúne as últimas 23 obras do 
artista,  revelando ao público sua relação com as cores. “Os desenhos 
apresentados trazem um diálogo entre as formas e as cores como 
expressão emocional”, afirma Cola. 

Visitas – A exposição é aberta ao público, tem entrada gratuita e pode ser visitada até o dia 3 de outubro, 
de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas. A  Ana Terra Galeria de 
Arte fica localizada na Rua Eugênio Netto, 106, na Praia do Canto, em Vitória.

Foto: David Protti
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