
 
 

 

Report ODS na Universidade de Vila Velha 

 

 

Este é um documento que avalia o progresso da Universidade de Vila Velha em relação 

aos objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

A portaria número 66 de 03 de agosto de 2020 criou o Escritório de Inteligência para 

Gestão das ODS. 

 

  Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares  

2019 – A UVV em 2019 contava com 372 alunos de baixa renda que recebiam ajuda 

financeira. Foram disponibilizadas 70 bolsas privadas, 313 descontos e 20 bolsas viáveis. 

A Universidade conta com programas anti-pobreza como: clube de descontos – uma 

parceria entre a instituição e empresas da comunidade que disponibilizam descontos de 

seus produtos aos alunos UVV; passe escolar com 50% de desconto no transporte; 

parcerias e convênios com órgãos governamentais e empresas privadas que 

proporcionam descontos e financiamentos e programas de assistência própria; 13 tipos 

de bolsa aluno – 7 genuinamente por iniciativa da instituição, bolsa monitoria de ensino, 

de extensão, estágio, iniciação científica, tecnológica, UVV família e ex-aluno. 

A UVV também auxilia no início de negócios sustentáveis por meio do Inovaweek e 

promove por meio de seus cursos de graduação, programas básicos de serviço 

comunitário. Além da participação do Comitê Gestor da Funcitec/ MCI, mobilização 

capixaba para a inovação que tem por objetivo apoiar financeiramente programas e 

projetos para o desenvolvimento científico e tecnológico no Espírito Santo. 



 
 

2020 – Em 2020 os dados e informações se mantém, além da inserção TCC start up, 

iniciativa para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. 

2021 – Carreiras – plataforma que auxilia os egressos a encontrarem estágios e 

empregos. 

Meta: Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de 

fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação, para proporcionar meios 

adequados de desenvolvimento e diminuição de alunos em situação de pobreza. 

 

 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável 

Meta: Fornecer intervenções para combater a fome entre alunos e funcionários e 
implementar um programa sobre insegurança alimentar de alunos. 

 

 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades 

A saúde e bem-estar são fatores de extrema importância para a UVV, portanto, cumpre 

com maestria, pontos importantes relacionados a esse objetivo. 

2019 – Foi realizado o I Fórum Capixaba de Atenção Saúde da Pessoa com T21 (Síndrome 

de Down). Presença da Policlínica UVV conveniada ao SUS para oferecer atendimento 

gratuito e de baixo custo. Atividades esportivas desenvolvidas e ofertadas 

gratuitamente no centro esportivo da Prefeitura de Vila Velha Vila Olímpia. UVV – Gym, 

espaço para funcionários e alunos praticarem atividades físicas. Clínica Médica e 

especialidades. Atendimento Psicológico e orientação vocacional. Política anti-fumo. 

Meta: Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, 

desenvolvimento e formação. 

 

 

 



 
 

  Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

2019 – A biblioteca UVV tem cerca de 146.000 volumes, disponíveis para alunos, ex-

alunos e a comunidade em geral. Oferece cursos gratuitos. Eventos abertos ao público 

de educação executiva – “OWASP LATAM OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT 

LATAM - 2018” e LABPEIXE: movimento de educação ambiental para adolescentes nos 

laboratórios UVV. 

2020 – Para oferta de eventos ao público externo, acrescenta-se a Feira de Carreiras, 

que reúne alunos, empresas e comunidade, e cursos livres para disseminação de 

conhecimento e formação profissional. 

2021 – Realização por parte do Ministério da Defesa do XXII Curso de Extensão em 

Defesa Nacional na Universidade de Vila Velha. Oferta de Cursos de Férias gratuitos ou 

a custos baixos. Publicação em revista com “A Pedagogia em Espaços Não Escolares” e 

“A Infância da Docência: práticas inovadoras em educação Infantil” na Revista Digital 

Pedagogia. 

Meta: Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), por tipo de habilidade.  

 

 

 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas 

2019 – 54% dos alunos da UVV são mulheres. A UVV oferece atendimento gratuito às 
mulheres vítimas de violência doméstica. Projeto Gastrolar que é o curso de formação 
profissional gratuito em gastronomia para pessoas de baixa renda, desempregadas, ou 
de produção alimentar autônoma. 



 
 

Proporção de mulheres em cargos de chefia:                                                                        
Número de funcionários – 776                                                                                                                                                                                    
Número de docentes – 308                                                                                                                                                                      
Número de funcionários acadêmicos seniores – 45                                                                                                                              
Número de mulheres docentes seniores - 20                

Políticas de apoio à mulher trans, à gestante. Existência do projeto de extensão NAM – 
Núcleo de Apoio à Mulher.                  

2021 – Foi desenvolvido um Curso de Atualização em Diversidade de Gênero e Políticas 
de Saúde.              

Meta: Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão.      

 

 Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e 
saneamento para todos 

2021 – A UVV disponibiliza bebedouros por todo o campus, o paisagismo foi elaborado 
pensando na redução da utilização da água, plantas como Agaves e Ixoras foram 
cultivadas porque são resistentes ao sol e exigem menor irrigação. Labpeixe – projeto 
que visa acompanhar o impacto ambiental em ambientes aquáticos por meio da 
utilização de peixes em atuação conjunta com Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Espírito Santo (FAPES) para educação e preservação ambiental. 

Meta: Aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores. 

 



 
 

 Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável 
para todos 

Meta: Pesquisas e aumento da taxa de melhoria da eficiência energética e programas 
de conscientização. 

 

 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos 

2019 – A UVV cumpre toda a legislação trabalhista em relação aos seus funcionários. 
Sediou o seminário de debate “Por que devemos erradicar o trabalho infantil?”. 
Estabeleceu parceria com o Sindicato das Empresas de Informática no Estado do Espírito 
Santo (Sindinfo). Career path – projeto de plano de carreira. 

2021 – Núcleos de Práticas: Núcleo de práticas jurídicas da UVV (NUPRAJUR), Empresa 
Junior da UVV (EJUUV), NUPRATEC, DGP, NOVA, CEaD. 

Meta: Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da 
diversificação, modernização tecnológica e inovação. 

 

  Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação 

2019 – A UVV conta com a Empresa Junior EJUUV, entidade composta pelos alunos que 
presta consultoria de negócios para instituições da comunidade.  

2021 – Participação de professores UVV em indústrias do Estado e em projetos de 
inovação. 

Meta: Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores 
industriais. 



 
 

 

 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

2019 – A UVV deixa claro em suas redes e homepage ações que demonstram sua posição 
contra qualquer tipo de discriminação. Possui o NACE – Centro de Acessibilidade. Praça 
da Diversidade, espaço dedicado ao apoio e solidariedade. NOVA – Núcleo de 
Orientação e Valorização do Aluno. NUARES – Núcleo de Apoio a Refugiados.    

Meta: Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos. 

 

 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 

2019 – A Universidade possui a Eco Fazenda Experimental em Guarapari destinada a 
aulas práticas e desenvolvimento de pesquisas. Biblioteca Central Professor José Leão 
Nunes. A instituição detém dos espaços Anfiteatro e Cineteatro, promove eventos 
artísticos no Teatro Municipal de Vila Velha, e dá acesso por uma taxa pequena a 
atividades culturais por meio da carteira de estudante. A UVV promoveu a 10ª edição 
do evento Performa ES e o projeto “Feriado também é dia de ir ao teatro”. O Coletivo 
Congos e Quilombo atuam na UVV por meio de discussões étnicas, culturais, históricas 
e sociais. Estimula a utilização de meios de transporte alternativos e dispões um espaço 
para bicicletário. Toda a arquitetura foi planejada de forma resiliente e sustentável. O 
projeto “Adote uma Casa” é uma iniciativa que prevê assistência técnica gratuita às 
famílias que vivem em áreas de interesse social.   

Meta:  Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural 
do mundo. 

 

 

 

 



 
 
  

 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

2019 – O Conselho Acadêmico DCE é responsável pelas ações de fornecimento de 
alimentos e mantimentos. A instituição dispõe de ecopontos e coletores de pilhas por 
todo o campus. Todo o descarte de resíduo é gerenciado pelo Departamento de 
Conservação e Limpeza para medir a eficiência da Associação de Saneamento/Aterro. 
Projeto Reciclando Vidas estipula ações como a proibição do fornecimento de copos 
descartáveis para os departamentos administrativos e canudos plásticos nas lojas 
localizadas na universidade.  

Meta: Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso. 

 

 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos 

Meta: Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 
institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da 
mudança do clima 

 

 Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 

2019 – Projeto Redes de Cidadania que visa capacitar pescadores artesanais, 
marisqueiros e familiares da região para o trabalho e licenciamento ambiental. Labpeixe 
e educação ambiental. Projeto Caiman que nasceu da necessidade de cuidar dos 
crocodilos da Mata Atlântica em apoio com a ArcelorMitall. Biomonitoramento e 
Recuperação de Ambientes Impactados: estudo dos impactos em populações, 
comunidades e ecossistemas.  



 
 

Meta: Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e 
transferir tecnologia marinha. 

 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

2019 – Promoção do Dia da Responsabilidade Social. Cuidado do Manguezal do Porto 
Santana por meio do projeto Labpeixe. Estudo das onças pintadas na Reserva Natural 
da Vale. Projeto de pesquisa “Competição, Coexistência e Saúde Geral de Grandes 
Felinos na Mata Atlântica de Tabuleiro”. Eco Fazenda Experimental em, Guarapari. 

Meta: Tomar medidas  significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter 
a perda de biodiversidade, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas.  

 

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

2019 – A UVV oferece o único mestrado em Segurança Pública do ES. Membros do 
Conselho Municipal de Turismo e afiliação ao ANCUR, Agência da ONU para refugiados. 
Parceria com a Prefeitura de Vitória no projeto Escola de Promoção dos Direitos 
Humanos. Sediou o I Seminário Internacional sobre Democracia, Governança e Proteção 
Multinível das Relações Privadas, com base nas discussões sobre Inovação Jurídica. 
Presença das Atléticas e a vivência acadêmica na Instituição. 

Meta: Promover o Estado de Direito, e garantir a igualdade de acesso à justiça para todo 

 

 



 
 

 

 

 

Disciplinadas ofertadas na UVV que se aplicam as ODS da ONU 

ODS 1 
Empreendedorismo e Negócios                                                                                            
Empreendedorismo  

ODS 2 

Análise Física do Ambiente                                                                                                        
Controle Higiênico-Sanitário dos Alimentos                                                                     
Intoxicação e Meio Ambiente                                                                                                 
Projetos Agropecuários                                                                                                           
Composição dos Alimentos                                                                                                     
Nutrição e Dietética                                                                                                                     
Introdução à Nutrição e Ética Profissional                                                                          
Técnica Dietética                                                                                                                           
Práticas Integradas da Educação Alimentar e Nutricional                                             
Gestão de Qualidade das Unidades de Alimentação e Nutrição                                                                     



 
 

ODS 3 

Sistematização da Assistência de Enfermagem na Saúde da criança e 
do adolescente I e II                                                                                                          
Sistematização de Assistência de Enfermagem na Saúde da Mulher I 
e II                                                                                                                                                                        
Biossegurança e Saúde Ambiental                                                                
Fisioterapia na Saúde da Mulher                                                                                  
Fisioterapia em Uroginecologia                                                                              
Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente                                           
Saúde Coletiva                                                                                                                    
Saúde de Infância a Senescência                                                                           
Nutrição em Saúde Coletiva                                                                                     
Nutrição Materno Infantil                                                                                    
Psicologia Comunitária                                                                                             
Psicologia Social                                                                                                              
Questões contemporâneas                                                                                                  
Saúde Coletiva - Políticas de Saúde e Epidemiologia 
Patologia Geral 
Microbiologia Geral                                                                                              
Parasitologia Geral e Clínica                                                                                           
Gestão com pessoas                                                                                                                    
Desenvolvimento Pessoal e Profissional                                                                                    
Cidade, Segurança e Saúde                                                                                                            
Educação Física e Saúde                                                                                                                 
Saúde Coletiva - Políticas de Saúde e Epidemologia                                                     
Psicologia e Saúde                                                                                                                         
Gerência de Serviços de Saúde                                                                                                   
Fisioterapia Integrada ao Ensino e à Comunidade I e II                                                    
Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente I e II                                              
Fisioterapia na Saúde da Mulher                                                                                            
Saúde da Infância e Senescência                                                                                                 
Fonoaudiologia e Saúde Coletiva                                                                                           
Reabilitação Auditiva                                                                                                                    
Programa de Interação Serviço Ensino Comunidades I a VIII                                    
Interação com o Meio Ambiente                                                                                                 
Saúde Mental e Comportamento                                                                                           
Nutrição em Saúde Coletiva                                                                                                   
Nutrição Aplicada ao Exercício e ao Esporte                                                                          
Odontologia em Saúde Coletiva  



 
 

ODS 4 

Textos Científicos: Aspectos Metodológicos e Linguísticos                                          
Estudos Socioantropológicos                                                                                                    
História e Filosofia da Educação                                                                                              
Sociologia da Educação                                                                                                                 
Psicologia da Educação                                                                                                                     
Filosofia e Ética                                                                                                                                 
Educação e Didática e Saúde                                                                                                        
Aquisição da Linguagem Oral e Escrita                                                                                 
Psicologia e Aprendizagem                                                                                                       
Sociedade do Conhecimento                                                                                                  
Experiências Estéticas Contemporâneas e Educação                                                 
Políticas Curriculares Cognitivas                                                                                           
Educação Infantil: Infância, Currículo e Devir                                                                   
Pesquisa e Prática Pedagógica                                                                                               
Práticas de Linguagem Oral, Escrita, Leitura e suas Tecnologias I e II                    
Didática e Formação Docente                                                                                                       
Ensino Médio e Educação Profissional                                                                               
Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação80h  

ODS 5 Questões contemporâneas  

ODS 6 

Parasitologia Geral e Clínica                                                                                                      
Hidrologia                                                                                                                                             
Saneamento Básico                                                                                                                      
Tratamento de Efluentes                                                                                                                    

ODS 7 

Meio Ambiente, Sustentabilidade e Eficiência Energética                                             
Conforto Ambiental e Eficiência Energética I, II e III                                                         
Planejamento de Instalações Elétricas                                                                                   
Instalações Elétricas                                                                                                                       
Eletricidade Aplicada                                                                                                                     
Eletrotécnica                                                                                                                             
Circuitos Elétricos I e II                                                                                                                    
Instalações Elétricas Residenciais                                                                                           
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica                                            
Acionamento e Proteção de Sistemas Elétricos                                                                 
Instalações Elétricas Industriais                                                                                                   
Sistemas Elétricos de Potência                        

 

ODS 8 

Direito Trabalhista                                                                                                                              
Segurança no Trabalho, Normas Regulamentadoras e Perícia                                      
Empreendedorismo e Negócios                                                                                               
Legislação Social e Trabalhista                                                                                                 
Direito do Trabalho I e II                                                                                                                            
Segurança no Trabalho, Normas Regulamentadoras e Perícia                                  
Legislação Trabalhista e Estratégias das Relações Sindicais  



 
 

ODS 9 

Administração e Aspectos Legais                                                                                         
Marketing Digital                                                                                                                         
Gestão de Processos                                                                                                                      
Gestão de Serviços                                                                                                                        
Gestão da Inovação                                                                                                                               
Criatividade e Inovação                                                                                                                     
Empresa, Mercado e Organização da Indústria                                                                           
Economia Industrial, da Tecnologia e da Inovação                                                                        
Empreendedorismo e Inovação                                                                                                      
Processos Industriais I e II                                                                                                            
Práticas Inovadoras e Interdisciplibares em Saúde I, II e III                                               
Instalações Industriais                                                                                                                        
Inteligência Artificial e Análise de Dados                                                                           
Indústria 4.0                                                                                                                                          
Instrumentação Industrial                                                                                                          
Robótica Industrial                                                                                                                            
Instalações Elétricas Industriais                                                                                                 
Redes Industriais de Computadores                                                                                          
Princípios da Metodologia Industrial                                                                                      
Engenharia Bioquímica                                                                                                                  
Processos Unitários da Indústria Química I e II                                                                            
Inovação e Design Thinking                                                                                                      
Inovação na Organização do Trabalho Pedagógico                                                            
Gestão da Inovação em contextos de tecnologias inovadoras                                 
Inovação aberta                                                                                                                                
Inovação e Gestão do Conhecimento                                                                                
Planejamento e colaboração para inovação                                                                  
Criatividade e Inovação para gestão da mudança  

ODS 10 

Acessibilidade e Desenho Universal                                                                                          
Educação Inclusiva                                                                                                                                           
Linguagem Brasileira de Sinais                                                                                                   
Questões Contemporâneas: Indivíduo e Sociedade, Igualdade e 
Diversidade                                                                                                                                          
Introdução ao Estudo dos Direitos Humanos                                                                           
Psicologia e Necessidades Especiais                                                                                     
Educação Especial na Perspectiva da Inclusão                                                                  
Psicologia e Necessidades Especiais                                                                                     
Impacto social e diversidade  



 
 

ODS 11 

Questões contemporâneas                                                                                                                                                        
Gestão Ambiental e Responsabilidade Social                                                                                 
Cidade, Segurança e Saúde                                                                                                        
Planejamento Territorial, Ambiental e Urbano I e II                                                    
Estudos de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente                                  
Movimentos Sociais e Educação de Jovens e Adultos                                                  
Psicologia Social I                                                                                                                            
Dinâmicas de Grupo em Relações Humanas  

ODS 12 

Administração na Produção                                                                                                            
Gestão de Qualidade                                                                                                                         
Gestão de Materiais                                                                                                                          
Gestão de Produtividade                                                                                                             
Conservação dos Recursos Naturais                                                                                            
Sistemas de Produção                                                                                             
Gestão de Estoques                                                                                                                       
Engenharia da Qualidade                                                                                                            
Sistemas Automatizados                                                                                                               
Planejamento e Controle da Produção                                                                                
Modelagem e Simulação da Produção                                                                               
Comportamento do Consumidor                                        

ODS 13 

Educação Ambiental                                                                                           
Gestão Ambiental                                                                                                  
Metodologias de Estudos de Impactos Ambientais                                          
Direito Ambiental                                                                                                 
Parasitologia Geral e Clínica                                                                                                          
Biossegurança e Saúde Ambiental                                                                                           
Biomonitoramento Ambiental                                                                                                                    
Ecologia                                                                                                                                                 
Metodologia de Estudos de Impactos Ambientais                                                             
Direito Ambiental                                                                               

ODS 14 

Educação Ambiental                                                                                                      
Gestão Ambiental                                                                                               
Conservação dos Recursos Naturais                                                             
Metodologias de Estudos de Impactos Ambientais                                          
Questões contemporâneas                                                                              
Saneamento e Análise Ambiental                                                                       
Parasitologia Geral e Clínica                                                                                                         
Biologia Marinha                                                                                                                              
Ecologia                                                                                                                                                      
Direito Ambiental                                                                                                                         
Piscicultura  



 
 

ODS 15 

Educação Ambiental                                                                                                    
Gestão Ambiental                                                                                     
Conservação dos Recursos Naturais                                                          
Metodologias de Estudos de Impactos Ambientais                                         
Saneamento e Análise Ambiental                                                                      
Parasitologia Geral e Clínica                                                                                                       
Biossegurança e Saúde Ambiental                                                                                         
Ecologia                                                                                                                                                
Direito Ambiental                                                                                                                         
Zoologia Aplicada à Medicina Veterinária                                                                              
Imunologia Veterinária                                                                                                                               
Nutrição Animal                                                                                                                              
Forragicultura                                                                                                                                    
Melhoramentos Animal                                                                                                            
Processamento de Leite e Derivados                                                                                   
Avicultura                                                                                                                                         
Bovinocultura de Leite                                                                                                                    
Equideocultura                                                                                                                             
Epidemiologia Veterinária e Saneamento Ambiental                                                   
Toxicologia Veterinária e Plantas Tóxicas  

ODS 16 

Psicologia Comunitária                                                                                            
Psicologia Social                                                                                                          
Questões contemporâneas                                                                                                      
Teorias da Justiça e da Democracia                                                                                           
Negociação, Conciliação e Medição de Conflitos                                                              
Ciência Política                                                                                                                             
Construção da Paz                                                                                                                         
Instituições Políticas                                                                                                              
Direitos Humanos e Refugiados                                                                                             
Políticas Públicas e Relações Internacionais                                                                     
Religião, Identidade e Etnia nas Relações Internacionais                                              
Ética, Compliance e Governança Coorporativa                                                                 
Integridade, Governança e Compliance                                                                               
Liderança e Governança positiva  

    

 


