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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também
conhecidos como Objetivos Globais, são um conjunto de 17
objetivos integrados e inter-relacionados para erradicar a
pobreza, proteger o planeta e garantir que a humanidade
possa desfrutar de paz e de prosperidade até 2030.

O Times Higher Education divulgou,
recentemente, o University Impact
Ranking, sobre iniciativas de impacto
social e econômico. Com base nos 17
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU, o ranking destaca o
trabalho de instituições de ensino
superior do mundo inteiro. A UVV é a
única capixaba entre as 14 universidade
brasileiras na lista. A UVV promove
ações voltadas a causas sociais por
meio de seus cursos de Graduação,
Especialização, Mestrado, Doutorado e
Extensão. Tratam-se projetos cujo
impacto ultrapassa os limites da
instituição, beneficiando, também, toda
a comunidade capixaba.

Boa saúde e bem-estar;
Trabalho decente e crescimento
econômico;
Educação de qualidade;
Consumo Responsável.

Destacam-se os projetos o Adote uma
Casa, que realiza reforma em residências
de famílias carentes, o Animais Terapeutas,
que auxilia o desenvolvimento cognitivo de
crianças com T21, e o Laboratório de Células
Tronco, que que utiliza métodos inovadores
no tratamento de animais.Além disso, o
Areias do Espírito Santo, com estudos em
andamento, analisa as propriedades
medicinais das areias monazíticas de
Guarapari, e campanhas internas
estimulam práticas saudáveis e
sustentáveis tanto dentro quanto fora da
universidade. Arte, esporte,
empreendedorismo e engajamento com
causas sociais são presença constante no
dia a dia de alunos, professores e
colaboradores da instituição.

https://www.google.com/search?rlz=1C1VDKB_pt-PTBR1016BR1016&q=uvv+endere%C3%A7o&ludocid=16913712594024275809&sa=X&ved=2ahUKEwiPqMu-1qT7AhXmrJUCHQyVDBgQ6BN6BAhdEAI
https://www.timeshighereducation.com/
https://www.instagram.com/p/B5Y2fkJnKRo/
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O  COMITÊ  DO THE FOI  CRIADO A  A  PARTIR  REUNIÃO
UM GRUPO DE  COLABORADORES QUE BUSCOU L ISTAR
ATIVIDADES  QUE A  UNIVERSIDADE CUMPRE QUE SE
ENCAIXAM NOS CRITÉRIOS DESENVOLVIDOS PELO THE ,
POR MEIO DE  FORMULÁRIOS ENVIADOS AOS SETORES  E
ACESSO AOS REGISTROS DE  EXTENSÃO SOBRE EVENTOS
E PROJETOS ,  FOI  POSSÍVEL  COMPILAR ESSES  DADOS E
SUBMETÊ-LOS NA PLATAFORMA DO RANKING,  



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. Este escritório tem a função
de monitorar o desempenho da UVV no
desenvolvimento de ações voltadas
para o cumprimento das ODS de forma
local, regional, nacional e internacion

MENSAGEM DA
LIDERANÇA 

”Para a UVV, estar no TIMES HIGHER
EDUCATION há três anos reforça
nossa reputação acadêmica e
indica a UVV como uma instituição
com ensino de alta qualidade e
que oferece continuidade do
aprendizado", observa Denise
Coutinho Endringer, pro-reitora
acadêmica"



Há 17 ODS e 169 metas no total. Embora todos sejam
importantes e inter-relacionados, alguns foram mais
relevantes para a Universidade Vila Velha. Priorizamos
de maneira GLOBAL os objetivos sustentáveis 03, 05 e
16, mas fortalecemos em 2021 as PUBLICAÇÕES
CIENTÍFICAS por meio dos seguintes objetivos
sustentáveis:

ODS PRIORITÁRIOS
PRODUÇÃO CIENTÍFICA



HISTÓRICO E
MONITORAMENTO
DAS AÇÕES DA
UVV EM RELAÇÃO
A CADA ODS



ODS 01
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em

todos os lugares
 
 Escritório de Carreira 

A plataforma Carreiras conta com mais de 5.138 mil alunos cadastrados, 392 Allummni e
cerca de 28 empresas parceiras. Em 2021, foi realizada 01 feira de profissões com a
aderência média 1.000 (aluno e comunidade externa) de alunos e empresas. Dentro da
plataforma, foram ofertadas cerca de 2753 oportunidades de inserção do aluno ou allumini
no mercado, desde de estágios remunerados até vagas de empregos.

Clube de descontos 
O Clube de Descontos tem como objetivo captar empresas de diversos segmentos, para
que, através de uma parceria, ofereçam descontos exclusivos em seus serviços/produtos
para nossos alunos, egressos e colaboradores. Atualmente contamos com muitos parceiros,
que formam o grande time do Clube de Descontos UVV.
A parceria entre a instituição e empresas da comunidade se mantém ativa disponibilizando
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.

Programas de bolsas 
 Esse programa visa promover a educação continuada aos alunos com melhor
desempenho acadêmico na graduação. Nele, estão inseridos 13 tipos de bolsa, sendo oito
delas genuinamente por iniciativa da instituição: bolsa monitoria de ensino, de extensão,
estágio, iniciação científica, tecnológica, UVV família, ex-aluno e bolsa desempenho.
As bolsas por desempenho, no período de 2021, utilizadas por 147 alunos. Foram utilizadas 41
bolsas para monitores de Extensão, 176 bolsas para monitores de Ensino, 102 de estágio e
200 de iniciação científica, em um total de 519 bolsistas.
Bolsas ofertadas pelo governo públicos e empregadas na UVV, Em 2021 acerca dos
programas de bolsas e descontos, foram ofertadas 220 bolsas do programa NOSSA BOLSA
aos alunos; além disso 147 alunos egressos foram contemplados com a política de
descontos para novos cursos; 153 foram beneficiados financiamento provido de fontes
privadas; 551 com o FIES; e 390 alunos PROUNI. Bolsa com renuncia de mensalidade foram
de 390 bolsas PROUNI e 05 bolsas PROSUP - Processo seletivo Programa de Suporte à Pós-
Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) tem por objetivo apoiar
discentes de programas de pós-graduação stricto sensuoferecidos por Instituições
Particulares de Ensino Superior, por meio da concessão de bolsas de estudo e taxas
escolares, nos níveis de mestrado e doutorado.



O curso de GASTRONOMIA, em 2021, realizou, com a participação dos professores cerca 15
livesrelacionadas aos assuntos que envolvem a memória e o patrimônio cultural do
estado relacionados à cultura e a cozinha capixaba; foi desenvolvido uma cartilha
educativa para estabelecimentos que prestam serviço de delivery de alimentos em
decorrência do enfrentamento da covid-19.

Ações de ensino, pesquisa e extensão sobre
responsabilidade socioambiental envolvendo as

comunidades e instituições do entorno da universidade.



Links de notícias e evidências públicas das bolsas e
ações

Possibilidades de bolsas e financiamentos
disponíveis.

https://uvv.br/bolsas-e-financiamentos/

https://uvv.br/wp-content/uploads/20220310-edital-04-2022-
processo-seletivo-de-bolsa-e-taxa-de-pesquisa-prosup-capes-
ppgsp.pdf 
https://blog.ufes.br/nau-ufes/2021/11/17/mostra-de-banner-1-athis-
no-espirito-santo/
UNIVERSIDADE MOVIMENTA ESTABELECIMENTOS LOCAIS COM CLUBE DE
DESCONTO                              
 https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/educatech/2021/07/13/uni
versidade-movimenta-estabelecimentos-locais-com-clube-de-
descontos/  

https://uvv.br/bolsas-e-financiamentos/
https://uvv.br/bolsas-e-financiamentos/
https://uvv.br/wp-content/uploads/20220310-edital-04-2022-processo-seletivo-de-bolsa-e-taxa-de-pesquisa-prosup-capes-ppgsp.pdf
https://blog.ufes.br/nau-ufes/2021/11/17/mostra-de-banner-1-athis-no-espirito-santo/


ODS 02
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria

danutrição e promover a agricultura sustentável
 
 

Horta como ferramenta facilitadora do processo de aprendizagem num contexto interdisciplinar
Estudo químico, farmacológico e agronômico da flora ameaçada de extinção e outros espécies
ocorrentes no Espírito Santo
Avaliação dos efeitos do herbicida glifosato sobre a qualidade de cafés conilon e arábica
Qualidade da bebida de genótipos de Coffea Canephora e Coffea arábica cultivados sob diferentes
estratégias de manejo do glifosato
E.Capacitação, treinamento, transferência de tecnologia e inovação para o setor produtivo da cadeia do
café conilon capixaba quanto ao uso de herbicidas nas lavouras, visando a expansão das exportações
Perfil químico e a atividade antioxidante de espécies frutíferas cultivadas em sistema agroflorestal sob
condições de estresse e adubação. 

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

Ações para a melhoria da nutrição 
Na Clínica de Nutrição da UVV atende-se crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos que necessitem de
aconselhamento dietético para diferentes doenças como: erros inatos do metabolismo, obesidade, ganho de
massa muscular, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas renais. Propõe-se ao
aconselhamento do público para que este, por meio de uma reeducação alimentar, possa atingir uma vida
mais saudável.O curso de gastronomia promoveu ações educacionais visando o aproveitamento de sobras
de comida. “Aprenda a fazer bolinho de arroz com sobras.”

Oferta de cursos de graduação e pós-graduação
Oferta de cursos com formação científica, inovadora e prática sobre os mecanismos psicológicos e
fisiológicos que influenciam na relação das pessoas com os alimentos em diferentes fases da vida. A grade
curricular prioriza uma visão gentil e humanizada, baseada na promoção, prevenção e reabilitação da saúde
humana, estimulando uma mudança efetiva no comportamento alimentar na vida das pessoas.

3. Pesquisas científicas voltadas para a promoção da agricultura sustentável.
Professores dos Programas de Pós-graduação stricto sensu em Ciências Farmacêuticas e do PPG em
Biotecnologia Vegetal desenvolvem pesquisas em parceria com o INCAPER para a promoção da agricultura
sustentável. As pesquisas recebem o financiamento interno da UVV e externo por meio da FAPES , FUNCITEC e
MCI. 

Exemplos de algumas das pesquisas conduzidas na
UVV:
Avaliação dos efeitos da colheita em diferentes épocas de maturação sobre a composição química,
características sensoriais, e as atividades antioxidante e quimiopreventiva de câncer de cafés conilon
selecionados pelo INCAPER



https://uvv.br/2021/03/24/clinica-de-nutricao-uvv-anuncia-vagas-para-novos-atendimentos/ 

https://www.agrolink.com.br/noticias/infocafe-de-13-01-21_444820.html   

https://uvv.br/ensino-presencial/pos-graduacao/especializacao-em-nutricao-e-
comportamento-alimentar/  

EVIDÊNCIAS PÚBLICAS DAS AÇÕES RELACIONADAS AO ODS 2
 

https://cccmg.com.br/incaper-lanca-serie-de-videos-com-resultados-da-pesquisa-sobre-cafe-
sombreado/ 
  

https://www.agazeta.com.br/revista-ag/vida/aprenda-a-fazer-bolinho-de-arroz-com-sobras-0121 

https://uvv.br/2021/03/24/clinica-de-nutricao-uvv-anuncia-vagas-para-novos-atendimentos/
https://uvv.br/2021/03/24/clinica-de-nutricao-uvv-anuncia-vagas-para-novos-atendimentos/
https://www.agrolink.com.br/noticias/infocafe-de-13-01-21_444820.html
https://uvv.br/ensino-presencial/pos-graduacao/especializacao-em-nutricao-e-comportamento-alimentar/
https://cccmg.com.br/incaper-lanca-serie-de-videos-com-resultados-da-pesquisa-sobre-cafe-sombreado/
https://www.agazeta.com.br/revista-ag/vida/aprenda-a-fazer-bolinho-de-arroz-com-sobras-0121


ODS 03
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-

estar para todos, em todas as idades 

Ações dos cursos da área da saúde no apoio aos
governos locais no enfrentamento a COVID-19 
Alunos e professores dos cursos de medicina e enfermagem da UVV auxiliaram na digitação de dados das
pessoas imunizadas com a vacina da covid-19 em Vila Velha. Postos de vacinação contra a COVID-19 para
atendimento à população foram instalados dentro da UVV e os alunos e professores de medicina e
enfermagem foram voluntários na triagem e aplicação das vacinas. Nos postos fora das dependências da
UVV, cerca de 25 pessoas, também auxiliaram na condução dos trabalhos em busca da maior cobertura
vacinal contra a COVID-19. 

Policlínica: atendimento para a comunidade 
Em 2021, foram realizados x atendimentos na Policlínica de referência da UVV. 
 Os serviços prestados pela Policlínica de Referência da UVV-ES são:  
Clínica de Fonoaudiologia: são realizados procedimentos de média e alta complexidade, elencados pelo
Programa de Saúde Auditiva do Ministério da Saúde. A clínica atua na avaliação audiológica e
fornecimento de aparelhos auditivos a pacientes infantis e adultos. Atua em convênio com o Sistema Único
de Saúde (SUS) e constitui um serviço de referência no Estado do Espírito Santo. A clínica atua nas
seguintes especialidades: terapia fonoaudiológica – voz; terapia fonoaudiológica – motricidade e terapia
fonoaudiológica – áudio- educacional. 

Clínica de Psicologia: especializada em psicoterapia individual; grupo de acolhimento – adulto; grupo de
acolhimento – infantil; grupo psicoeducativo para pais; grupo psicoterápico adulto; avaliação
neuropsicológica; psicodiagnóstico; orientação profissional; seleção de pessoal. 
 
Clínica de Medicina: especializada em geriatria; ginecologia e obstetrícia; ortopedia; oftalmologia; saúde
da família. 

Clínica de Nutrição: atende crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos que necessitem de
aconselhamento dietético para diferentes doenças como: erros inatos do metabolismo, obesidade, ganho
de massa muscular, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, problemas renais. Propõe-se ao
aconselhamento do público para que este, por meio de uma reeducação alimentar, possa atingir uma vida
mais saudável. 
 
Clínica de Estética: oferece tratamentos relacionados à estética facial como, por exemplo, limpeza de pele,
clareamento de machas, flacidez, etc.; tratamentos estéticos corporais para flacidez, celulite, gordura
localizada; massagens e técnicas alternativas, como bambuterapia e banho de ofurô. 



A CIPA em conjunto com o SESMT teve um papel fundamental a desempenhar nesta pandemia de
Covid-19. Acompanhando cada detalhe e tomando as devidas providências para evitar a
propagação do coronavírus, garantindo a saúde física e mental de seus trabalhadores, dando
continuidade às ações descritas acima, realizadas em 2020. 
Também está entre as atribuições das equipes e do SESMT coletar informações sobre os EPIs
recomendados para o momento, de acordo com as atividades desempenhadas por cada
colaborador dentro da empresa, e dar determinação do uso deste pelos respectivos empregados. 
De acordo com o calendário da saúde, durante o ano foram elaborados informativos de
conscientização e prevenção à saúde e foram enviados para os funcionários. 
Uma das ações mais importante da atribuição da CIPA é a realização da SIPAT (Semana Interna
de Prevenção de Acidentes no Trabalho). Neste evento, uma semana inteira é dedicada aos
tradicionais treinamentos e também a palestras sobre diversos temas não necessariamente
ligados ao trabalho, mas também à saúde mental e emocional dos colaboradores, porém, devido
a pandemia, estão suspensos qualquer tipo de atividade que gere aglomeração. 

O Serviço de Orientação aos Universitários (SOU), realizou 293 atividades em 2021. Nesse sentido,
não houve aumento em relação ao ano anterior (319), mas a manutenção das ações do SOU, que
considerando os 4 últimos anos superam o crescimento de atendimentos proposto na meta. As
atividades foram: 
180 Atendimentos psicológicos e de orientação aos alunos da Universidade.  
39 atendimentos aos alunos. 
 Em 2017 foi criado o Núcleo de Acessibilidade da UVV (NACE UVV), para promover ações que
favoreçam a inserção social no ambiente da instituição dos alunos com necessidades educativas
especiais; acompanhar os trabalhos pedagógicos desses alunos, promover a adequação do
material didático dos docentes. Enfim, proporcionar condições favoráveis para que esses alunos
se sintam integrados ao corpo discente, conscientizando o corpo docente e técnico
administrativo, através de palestras e treinamentos, da importância em atender bem esses
alunos, entendo quais são suas necessidades. Em 2021, foram atendidos e acompanhados pelo
NACE 98 alunos.

Processo seletivo do Programa de Especialização em Cirurgia da Coluna Vertebral da Rede
Meridional, em parceria com a Universidade Vila Velha (UVV). Um olhar para a ergonomia e a
importância de um ambiente de trabalho saudável. 

Clínica de Odontologia: atende o público adulto e infantil, incluindo pacientes com necessidades
especiais (PNE). Oferece procedimentos envolvendo todas as especialidades odontológicas:
Dentística: tratamento restaurador simples, reconstrução coronária extensa e clareamento dental
interno e externo; Endodontia: tratamento e retratamento de canal de dentes anteriores e posteriores;
Periodontia: tratamento periodontal profilático, terapêutico e cirúrgico; Prótese: reabilitação através
de coroas unitárias, pontes fixas, prótese total e parcial removível; Cirurgia: exodontia, procedimentos
cirúrgicos corretivos em tecido duro e mole; Clínica Odontológica: exame bucal, instrução de higiene
oral, profilaxia e aplicação tópica de flúor. 

 Saúde e bem-estar dos funcionários 
A A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) foi implementada no ano de 2002 e tem
como atividade anual realizar o trabalho de conscientização e promovendo ações que visam à saúde
do corpo funcional, através da SIPAT realizada anualmente, e, por meio de ciclos de palestras,
workshop, oficinas, campanhas educativas e, informativos divulgados através do e-mail institucional.  
Em 2021, a CIPA realizou as seguintes práticas:  

  Saúde e bem-estar dos alunos 

Oferta de cursos de especialização na área de
saúde 



Links com as referências ODS 3

https://uvv.br/extensao/atendimento-a-comunidade/  
https://novo.folhavitoria.com.br/trabalho/noticia/01/2021/hospital-particular-abre-inscricoes-para-especializacao-em-cirurgia-da-coluna 
 https://es360.com.br/estudantes-de-medicina-e-enfermagem-vao-ajudar-a-cadastrar-dados-de-vacinados-em-vv/ 
   Prefeitura de Vila Velha faz parceria e amplia pontos de vacinação.   https://www.espost.com.br/2021/03/30/prefeitura-de-vila-velha-faz-parceria-e-
amplia-pontos-de-vacinacao/   
Universidade Vila Velha vira Ponto de Vacinação.   https://eshoje.com.br/2021/03/universidade-em-vila-velha-vira-ponto-de-vacinacao/   
Vacinação contra o coronavírus continua no final de semana na Grande Vitória   https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/04/2021/vacinacao-contra-o-
coronavirus-continua-no-final-de-semana-na-grande-vitoria   
Como fica o agendamento de vacinação no feriadão na Grande Vitória   https://www.seculodiario.com.br/saude/como-fica-o-agendamento-de-
vacinacao-no-feriadao-na-grande-vitoria   
Vila Velha cria Central de Digitação de Vacinação Covid   https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2021/04/vila-velha-cria-central-de-digitacao-de-
vacinacao-covid-34724   
Estudantes de medicina e enfermagem vão ajudar a cadastrar dados de vacinados em VV   https://es360.com.br/estudantes-de-medicina-e-enfermagem-
vao-ajudar-a-cadastrar-dados-de-vacinados-em-vv/   
Vila Velha, ES, começa a agendar vacinação de pessoas com mais de 60 anos contra Covid-19   https://g1.globo.com/es/espirito-
santo/noticia/2021/04/08/vila-velha-es-comeca-a-agendar-vacinacao-de-pessoas-com-mais-60-anos-contra-covid-19.ghtml   
Vila Velha inicia a vacinação dos idosos de 60 a 64 anos   https://www.simnoticias.com.br/vila-velha-inicia-a-vacinacao-dos-idosos-de-60-a-64-anos/   
Prefeitura de Vila Velha e UVV se unem para agilizar dados da vacinação.   https://movimentoonline.com.br/home/2021/04/08/prefeitura-de-vila-velha-e-
uvv-se-unem-para-agilizar-dados-da-vacinacao-contra-a-covid-19/   
Aumenta procura por tratamento psiquiátrico entre pessoas que tiveram covid   https://tribunaonline.com.br/saude/aumenta-procura-por-tratamento-
psiquiatrico-entre-pessoas-que-tiveram-covid-93271   
Municípios fazem Mutirão de vacinação contra a covid neste final de semana   https://tribunaonline.com.br/coronavirus/municipios-fazem-mutirao-de-
vacinacao-contra-a-covid-neste-final-de-semana-93203   
Vila Velha abre mais de 11 mil vagas para vacinação contra o coronavírus nesta sexta   https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/04/2021/vila-velha-
abre-mais-de-11-mil-vagas-para-vacinacao-contra-o-coronavirus-nesta-sexta   
Agendamento para consultas médicas por até R$50   https://esbrasil.com.br/agendamento-para-consultas-medicas/   
Prefeitura de Vila Velha e UVV lançam Central Digital de Vacinação   https://www.folhadoes.com/noticia/saude-espirito-santo/77378/prefeitura-vila-velha-
uvv-lancam-central-digital-vacinacao   
Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’ recebe turma de internos e residentes   https://www.oribanense.com.br/noticia/5379/hospital-
estadual-de-urgencia-e-emergencia-lsao-lucasr-recebe-turma-de-internos-e-residentes   
Vila Velha abre vagas nesta quinta feira para vacinar pessoas com diabetes e pressão alta    https://tribunaonline.com.br/coronavirus/vila-velha-abre-
vagas-nesta-quinta-para-vacinar-pessoas-com-diabetes-e-pressao-alta-94424   
Obesos podem conseguir conseguir com nutricionaistas laudo para vacinar contra covid   https://tribunaonline.com.br/coronavirus/obesos-podem-
conseguir-com-nutricionistas-laudo-para-vacinar-contra-covid-94780   
Zé Gotinha e família fazem campanha de prevenção contra Covid-19   https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/midiaemercado/2021/05/13/ze-gotinha-
e-familia-fazem-campanha-de-prevencao-contra-covid-19/   
Clínicas e faculdades dão laudos para se vacinar contra covid.   https://tribunaonline.com.br/coronavirus/clinicas-e-faculdades-dao-laudos-para-se-
vacinar-contra-covid-94923   
Vila Velha abre mais de 15 mil vagas para vacinar pessoas com idade de 35 a 39 anos. Veja horários  
 https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/07/2021/vila-velha-abre-agendamento-para-quem-tem-de-35-a-39-anos-veja-horarios   
VILA VELHA É A CIDADE QUE MAIS APLICOU A PRIMEIRA DOSE DA VACINA NO ES   https://eshoje.com.br/2021/07/covid-vila-velha-e-a-cidade-que-mais-
aplicou-a-primeira-dose-da-vacina-no-es/   
Advogados e psicólogos da Grande Vitória atendem de graça mulheres vítimas da violência   https://movnews.com.br/cotidiano/2021/08/advogados-e-
psicologos-da-grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/   
Advogados e psicólogos da Grande Vitória atendem de graça mulheres vítimas da violência   http://revistaekletica.com/site/advogados-e-psicologos-da-
grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/   
Advogados e psicólogos da Grande Vitória atendem de graça mulheres vítimas da violência   https://eshoje.com.br/2021/08/advogados-e-psicologos-da-
grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/   
PREFEITURA COMEÇA A VACINAR ESTUDANTES CONTRA COVID EM FACULDADES   https://tribunaonline.com.br/coronavirus/prefeitura-comeca-a-vacinar-
estudantes-contra-covid-em-faculdades-102151   
Covid: Vila Velha inicia vacinação em instituições de ensino                 https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2021/08/covid-vila-velha-inicia-vacinacao-
em-instituicoes-de-ensino-36501   
Covid-19: Vila Velha inicia vacinação de jovens em faculdades da cidade   https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/covid-19-vila-velha-inicia-vacinacao-
de-jovens-em-faculdades-da-cidade-0921   
Instituições de ensino em Vila Velha iniciam vacinação contra Covid-19   https://movnews.com.br/cotidiano/mobilidade/2021/09/instituicoes-de-ensino-
em-vila-velha-iniciam-vacinacao-contra-covid-19/   
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE GRAÇA PARA A POPULAÇÃO EM VILA VELHA   https://eshoje.com.br/2021/09/atendimento-psicologico-de-graca-para-a-
populacao-em-vila-velha/   
Atendimento psicológico de graça para a população em Vila Velha   https://esbrasil.com.br/atendimento-psicologico-de-graca-para-a-populacao-em-
vila-velha/   
Atendimento psicológico de graça para moradores de Vila Velha   https://es360.com.br/atendimento-psicologico-de-graca-para-moradores-de-vila-
velha/   
Outubro Rosa: exames de graça e programação em alerta ao câncer de mama na Grande Vitória  
 https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/10/2021/outubro-rosa-exames-de-graca-e-programacao-em-alerta-ao-cancer-de-mama-na-grande-
vitoria   
AÇÃO SOCIAL OFERECE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO NA GV   https://eshoje.com.br/2021/10/acao-social-oferece-
consultas-oftalmologicas-para-criancas-em-situacao-de-risco-na-gv/   
PROJETOS SOCIAIS GARANTEM ACESSO A CUIDADOS BUCAIS NO ES                 https://eshoje.com.br/2021/10/projetos-sociais-garantem-acesso-a-cuidados-
bucais-no-es/

https://uvv.br/extensao/atendimento-a-comunidade/
https://uvv.br/extensao/atendimento-a-comunidade/
https://novo.folhavitoria.com.br/trabalho/noticia/01/2021/hospital-particular-abre-inscricoes-para-especializacao-em-cirurgia-da-coluna
https://es360.com.br/estudantes-de-medicina-e-enfermagem-vao-ajudar-a-cadastrar-dados-de-vacinados-em-vv/
https://www.espost.com.br/2021/03/30/prefeitura-de-vila-velha-faz-parceria-e-amplia-pontos-de-vacinacao/
https://www.espost.com.br/2021/03/30/prefeitura-de-vila-velha-faz-parceria-e-amplia-pontos-de-vacinacao/
https://eshoje.com.br/2021/03/universidade-em-vila-velha-vira-ponto-de-vacinacao/
https://eshoje.com.br/2021/03/universidade-em-vila-velha-vira-ponto-de-vacinacao/
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/04/2021/vacinacao-contra-o-coronavirus-continua-no-final-de-semana-na-grande-vitoria
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/04/2021/vacinacao-contra-o-coronavirus-continua-no-final-de-semana-na-grande-vitoria
https://www.seculodiario.com.br/saude/como-fica-o-agendamento-de-vacinacao-no-feriadao-na-grande-vitoria
https://www.seculodiario.com.br/saude/como-fica-o-agendamento-de-vacinacao-no-feriadao-na-grande-vitoria
https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2021/04/vila-velha-cria-central-de-digitacao-de-vacinacao-covid-34724
https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2021/04/vila-velha-cria-central-de-digitacao-de-vacinacao-covid-34724
https://es360.com.br/estudantes-de-medicina-e-enfermagem-vao-ajudar-a-cadastrar-dados-de-vacinados-em-vv/
https://es360.com.br/estudantes-de-medicina-e-enfermagem-vao-ajudar-a-cadastrar-dados-de-vacinados-em-vv/
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2021/04/08/vila-velha-es-comeca-a-agendar-vacinacao-de-pessoas-com-mais-60-anos-contra-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2021/04/08/vila-velha-es-comeca-a-agendar-vacinacao-de-pessoas-com-mais-60-anos-contra-covid-19.ghtml
https://www.simnoticias.com.br/vila-velha-inicia-a-vacinacao-dos-idosos-de-60-a-64-anos/
https://www.simnoticias.com.br/vila-velha-inicia-a-vacinacao-dos-idosos-de-60-a-64-anos/
https://movimentoonline.com.br/home/2021/04/08/prefeitura-de-vila-velha-e-uvv-se-unem-para-agilizar-dados-da-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://movimentoonline.com.br/home/2021/04/08/prefeitura-de-vila-velha-e-uvv-se-unem-para-agilizar-dados-da-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://tribunaonline.com.br/saude/aumenta-procura-por-tratamento-psiquiatrico-entre-pessoas-que-tiveram-covid-93271
https://tribunaonline.com.br/saude/aumenta-procura-por-tratamento-psiquiatrico-entre-pessoas-que-tiveram-covid-93271
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/municipios-fazem-mutirao-de-vacinacao-contra-a-covid-neste-final-de-semana-93203
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/municipios-fazem-mutirao-de-vacinacao-contra-a-covid-neste-final-de-semana-93203
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/04/2021/vila-velha-abre-mais-de-11-mil-vagas-para-vacinacao-contra-o-coronavirus-nesta-sexta
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/04/2021/vila-velha-abre-mais-de-11-mil-vagas-para-vacinacao-contra-o-coronavirus-nesta-sexta
https://esbrasil.com.br/agendamento-para-consultas-medicas/
https://esbrasil.com.br/agendamento-para-consultas-medicas/
https://www.folhadoes.com/noticia/saude-espirito-santo/77378/prefeitura-vila-velha-uvv-lancam-central-digital-vacinacao
https://www.folhadoes.com/noticia/saude-espirito-santo/77378/prefeitura-vila-velha-uvv-lancam-central-digital-vacinacao
https://www.oribanense.com.br/noticia/5379/hospital-estadual-de-urgencia-e-emergencia-lsao-lucasr-recebe-turma-de-internos-e-residentes
https://www.oribanense.com.br/noticia/5379/hospital-estadual-de-urgencia-e-emergencia-lsao-lucasr-recebe-turma-de-internos-e-residentes
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/vila-velha-abre-vagas-nesta-quinta-para-vacinar-pessoas-com-diabetes-e-pressao-alta-94424
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/vila-velha-abre-vagas-nesta-quinta-para-vacinar-pessoas-com-diabetes-e-pressao-alta-94424
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/obesos-podem-conseguir-com-nutricionistas-laudo-para-vacinar-contra-covid-94780
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/obesos-podem-conseguir-com-nutricionistas-laudo-para-vacinar-contra-covid-94780
https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/midiaemercado/2021/05/13/ze-gotinha-e-familia-fazem-campanha-de-prevencao-contra-covid-19/
https://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/midiaemercado/2021/05/13/ze-gotinha-e-familia-fazem-campanha-de-prevencao-contra-covid-19/
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/clinicas-e-faculdades-dao-laudos-para-se-vacinar-contra-covid-94923
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/clinicas-e-faculdades-dao-laudos-para-se-vacinar-contra-covid-94923
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/07/2021/vila-velha-abre-agendamento-para-quem-tem-de-35-a-39-anos-veja-horarios
https://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/07/2021/vila-velha-abre-agendamento-para-quem-tem-de-35-a-39-anos-veja-horarios
https://eshoje.com.br/2021/07/covid-vila-velha-e-a-cidade-que-mais-aplicou-a-primeira-dose-da-vacina-no-es/
https://eshoje.com.br/2021/07/covid-vila-velha-e-a-cidade-que-mais-aplicou-a-primeira-dose-da-vacina-no-es/
https://movnews.com.br/cotidiano/2021/08/advogados-e-psicologos-da-grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/
https://movnews.com.br/cotidiano/2021/08/advogados-e-psicologos-da-grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/
http://revistaekletica.com/site/advogados-e-psicologos-da-grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/
http://revistaekletica.com/site/advogados-e-psicologos-da-grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/
https://eshoje.com.br/2021/08/advogados-e-psicologos-da-grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/
https://eshoje.com.br/2021/08/advogados-e-psicologos-da-grande-vitoria-atendem-de-graca-mulheres-vitimas-da-violencia/
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/prefeitura-comeca-a-vacinar-estudantes-contra-covid-em-faculdades-102151
https://tribunaonline.com.br/coronavirus/prefeitura-comeca-a-vacinar-estudantes-contra-covid-em-faculdades-102151
https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2021/08/covid-vila-velha-inicia-vacinacao-em-instituicoes-de-ensino-36501
https://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2021/08/covid-vila-velha-inicia-vacinacao-em-instituicoes-de-ensino-36501
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/covid-19-vila-velha-inicia-vacinacao-de-jovens-em-faculdades-da-cidade-0921
https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/covid-19-vila-velha-inicia-vacinacao-de-jovens-em-faculdades-da-cidade-0921
https://movnews.com.br/cotidiano/mobilidade/2021/09/instituicoes-de-ensino-em-vila-velha-iniciam-vacinacao-contra-covid-19/
https://movnews.com.br/cotidiano/mobilidade/2021/09/instituicoes-de-ensino-em-vila-velha-iniciam-vacinacao-contra-covid-19/
https://eshoje.com.br/2021/09/atendimento-psicologico-de-graca-para-a-populacao-em-vila-velha/
https://eshoje.com.br/2021/09/atendimento-psicologico-de-graca-para-a-populacao-em-vila-velha/
https://esbrasil.com.br/atendimento-psicologico-de-graca-para-a-populacao-em-vila-velha/
https://esbrasil.com.br/atendimento-psicologico-de-graca-para-a-populacao-em-vila-velha/
https://es360.com.br/atendimento-psicologico-de-graca-para-moradores-de-vila-velha/
https://es360.com.br/atendimento-psicologico-de-graca-para-moradores-de-vila-velha/
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/10/2021/outubro-rosa-exames-de-graca-e-programacao-em-alerta-ao-cancer-de-mama-na-grande-vitoria
https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/10/2021/outubro-rosa-exames-de-graca-e-programacao-em-alerta-ao-cancer-de-mama-na-grande-vitoria
https://eshoje.com.br/2021/10/acao-social-oferece-consultas-oftalmologicas-para-criancas-em-situacao-de-risco-na-gv/
https://eshoje.com.br/2021/10/acao-social-oferece-consultas-oftalmologicas-para-criancas-em-situacao-de-risco-na-gv/
https://eshoje.com.br/2021/10/projetos-sociais-garantem-acesso-a-cuidados-bucais-no-es/


Oferta de Cursos de Férias gratuitos ou a custos
reduzidos. 
Em parceria com o Ministério da Defesa do XXII foi ofertado o Curso de Extensão em Defesa
Nacional na Universidade de Vila Velha.  O objetivo do curso foi proporcionar que jovens e
adultos pudessem desenvolver habilidades em tecnologias de informação e comunicação
(TIC), por tipo de habilidade. 
Projeto Libras na Formação Médica – Curso Básico de Libras para acadêmicos da área da
saúde (Medicina). 
Sala Multissensorial: Arquitetura funcional em espaço de assistência à saúde de pessoas com
deficiência (Fonoaudiologia, Fisioterapia e Arquitetura e Urbanismo).
Ciclo de Palestras realizado em 07/10/2021: 1. Qualidade espacial para pessoas com deficiência
intelectual – Virginia Magliano Queiroz. 2. A criança e sua relação com os espaços de
aprendizagem - Maria Riziane Costa Prates. Organização: Érica Coelho Pagel. Parceria
graduação em Arquitetura e Urbanismo e Mestrado em Arquitetura e Cidade. 

Meta: Proporção de jovens e adultos com habilidades em tecnologias de informação e
comunicação (TIC), por tipo de habilidade. 

 

ODS 04
 Assegurar   a   educação   inclusiva   e   equitativa   e
de   qualidade e   promover   oportunidades   de  
 aprendizagem   ao   longo   da   vida   para   todos



Participação de alunos e professores em feiras de profissões nas escolas. 
Como palestrantes em eventos on-line no curso de Administração 
No cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Química foram realizadas ações
de integração, via webinar, entre egressos que atuam no mercado de trabalho,
professores e atuais alunos do curso para compartilharem experiências e discutirem
a dinâmica e exigências da profissão do Engenheiro de Produção. 
Os alunos de Ciências Biológicas participaram da organização da XIV Jornada de
Biologia da UVV. 

Prática do voluntariado como instrumento de
ensino
 
A prática do voluntariado é comum na IES e, sempre que existe alguma atividade ou
eventos dos cursos ou da própria instituição, a comunidade é chamada para contribuir e
participar da organização e realização. Nesse sentido, a instituição tem o apoio do
voluntariado em diversas ações ligadas desenvolvidas relacionadas ou não às áreas de
conhecimento de atuação de seus cursos. Todas as atividades de extensão, eventos,
ações, projetos possuem voluntários e/ou bolsistas. Em 2021, aconteceram 345
atividades de extensão, 66 Projetos, 01 Programa, 27 Cursos, 200 Eventos, e 51 Ligas
Acadêmicas. Como exemplo de ações de voluntariado desenvolvido na IES, podem-se
citar diversas ocorridas no ano de 2021: 

Biblioteca
A Biblioteca Central Prof. José Leão Nunes está acessível aos alunos, aos professores,
aos funcionários e à comunidade em geral. O ambiente favorece o convívio com livros,
com periódicos e com outros materiais bibliográficos e audiovisuais, proporcionando o
necessário embasamento e a complementação dos conhecimentos ao ensino, à
pesquisa e à extensão, desenvolvidos na UVV.Com a média de 2.000 usuários/dia, a
Biblioteca ocupa uma área de 2.592m² e oferece à comunidade acadêmica 630 lugares.
No andar térreo, estão localizados: guarda-volumes, salão de leitura, cabines individuais
e de estudo em grupo, setor de empréstimo, setor de periódicos e comutação
bibliográfica, coleção Espírito Santo, acervo, terminais de consulta, serviço de fotocópia,
setor de atendimento ao usuário e direção. No 1º pavimento, estão localizados: sala de
projeção, multimeios, mapoteca, acervo, cabines individuais e de estudo em grupo,
terminais de consulta, salão de leitura e laboratório de informática. No 2º pavimento
estão localizados: salão de leitura, cabines individuais e de estudo em grupo, setor de
coleções especiais e setor de processamento técnico. A adequação espacial da
Biblioteca possui ambiente favorável aos serviços de informação, e atendem aos
padrões vigentes. Há, inclusive, rampas de acesso e elevador para os usuários
portadores de necessidades especiais.
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. 



ODS 05
Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas 
 

O Bootcamp da VilaLovelacers é um projeto de extensão da UVV (2021) em
parceria com a VilaApps, exclusivo para todas que se identificam como
mulheres, cursando no mínimo o terceiro período de qualquer curso na área
de tecnologia. A Universidade ainda apoia Políticas de apoio à mulher trans,
à gestante. Existência do projeto de extensão NAM – Núcleo de Apoio à
Mulher.
 
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



ODS 06
Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água

esaneamento para todos

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.
existe desde 2007 o Laboratório de Ictiologia Aplicada, desenvolvido pelos professores de
Ciências Biológicas. São feitas pesquisas relacionadas com a avaliação e o impacto
ambiental em ambientes aquáticos, utilizando peixes ou invertebrados, como o ouriço.

https://uvv.br/2021/08/25/alunos-da-uvv-participam-de-plano-de-desenvolvimento-
urbano-de-aracruz/
Uma parceria para planejamento e implementação de um plano de desenvolvimento
urbano focado em sustentabilidade e mobilidade, focado no município de Aracruz ES.

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.

https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/
https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/
https://uvv.br/2021/08/25/alunos-da-uvv-participam-de-plano-de-desenvolvimento-urbano-de-aracruz/


https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/
Na Universidade Vila Velha – UVV, existe desde 2007 o Laboratório de Ictiologia Aplicada,
desenvolvido pelos professores de Ciências Biológicas. São feitas pesquisas relacionadas
com a avaliação e o impacto ambiental em ambientes aquáticos, utilizando peixes ou
invertebrados, como o ouriço.

https://uvv.br/2021/08/25/alunos-da-uvv-participam-de-plano-de-desenvolvimento-
urbano-de-aracruz/
Uma parceria para planejamento e implementação de um plano de desenvolvimento
urbano focado em sustentabilidade e mobilidade, focado no município de Aracruz ES.

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

Lins de referência 
 
https://www.thetwra.org/diretoria-regional-do-espirito-santo/ 
https://www.thetwra.org/nossos-parceiros/ 
https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/ 

https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/
https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/
https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/
https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/
https://www.thetwra.org/diretoria-regional-do-espirito-santo/
https://www.thetwra.org/nossos-parceiros/
https://uvv.br/2021/03/22/no-dia-mundial-da-agua-conheca-o-projeto-labpeixe/


ODS 08
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente

para todos 
 
 Plano de carreiras 

O Plano de Carreira Docente / UVV, elaborado pela Diretoria de Recursos Humanos foi homologado pela
DRT/ES em 24/05/2017, publicado no DOU em 26/05/2017 e implantado na IES em 01/08/2017. Houve
Implantação em 2017 e revisão em 2019 para inclusão do cargo de Tutor.  
O Plano de Carreira Docente / UVV tem como finalidade (entre outras) definir e manter um quadro de
docentes adequado às atividades da Instituição e definir uma estrutura de salários que possibilite o
correto equilíbrio entre os valores efetivamente pagos e as atividades realizadas.  
  
Todos os colaboradores possuem benefícios atrativos como: Ticket Alimentação, Previdência Privada,
Seguro de Vida e Incapacidade Temporária, Plano Odontológico, bolsa de estudos de 50% a 70% de
desconto na mensalidade para os funcionários /docentes ou um dependente. O Plano de Cargos e
Salários / UVV (dos funcionários técnico-administrativos) elaborado pela Diretoria de Recursos Humanos
foi homologado pela DRT/ES e publicado no DOU em 23/12/2016 e implantado na IES em 01/03/2017,
havendo revisões. 
  
As definições do Plano de Cargos e Salários encontram-se disponíveis na Diretoria de Recursos Humanos
– DRH. A contratação dos técnico-administrativos se dá mediante regime celetista (CLT), feita através de
contrato de trabalho celebrado com a mantenedora. O processo de progressão funcional acontece
anualmente, sendo conduzido pela Diretoria de Recursos Humanos (divulgação), através de e-mail
remetido aos gestores e funcionários. 

Segurança, medicina e bem-estar no trabalho 
  
O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT acompanha os acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais, que afetam a produtividade e a saúde do corpo docente e os técnico-
administrativos. A instituição já algum tempo vem apresentando baixos índices de acidente de trabalho e
de doenças ocupacionais. Os acidentes de trabalho são pouco frequentes, em sua maioria limitando-se a
trajetos. 
  
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem como atividade anual realizar o trabalho de
conscientização e promovendo ações que visam à saúde do corpo funcional, através da SIPAT realizada
anualmente, e, por meio de ciclos de palestras, workshop, oficinas, campanhas educativas e, informativos
divulgados através do e-mail institucional. 
 

. 



Inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no quadro de funcionários 
Em 2021, a UVV incluiu no seu quadro de funcionários 29 pessoas com necessidades especiais,

conforme quadro abaixo  (2021)
 

FEIRAS DE CARREIRAS
 

Em 2021 aconteceu a 2ª edição da Feira de Carreiras UVV que ofereceu vagas de emprego e estágio.
Além de apresentar vagas exclusivas de emprego e estágio para alunos e público externo, o evento
contará com palestras e workshops que irão potencializar as chances de ingressar no mercado de
trabalho. De acordo com a universidade, esta é a segunda edição da feira, que começou em 2019,
com mais de 800 oportunidades e atendeu cerca de 5 mil pessoas.   A feira é aberta ao público,
sendo estudante da UVV, ou não. Além das vagas exclusivas em diversas áreas, os participantes vão
ter acesso à workshops de assuntos relacionados ao mercado de trabalho.  



         LINKS DE EVIDENCIAS 

TV CAPIXABAES abre quase 40 mil postos de trabalho de janeiro a agosto  
 https://es360.com.br/es-abre-quase-40-mil-postos-de-trabalho-de-janeiro-a-agosto/   

Feira de carreiras: evento gratuito oferece vagas de emprego e estágio  
 http://revistaekletica.com/site/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-
emprego-e-estagio/   

Feira de carreiras: evento gratuito oferece vagas de emprego e estágio  
 https://es360.com.br/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-emprego-e-
estagio/   

Feira em Vila Velha com 800 oportunidades de trabalho começa nesta quarta-feira  
 https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/feira-em-vila-velha-com-800-
oportunidades-de-trabalho-comeca-nesta-quarta-feira-23112021   

Feira oferta mais de 800 oportunidades de trabalho em Vila Velha  
 https://www.folhavitoria.com.br/trabalho/noticia/11/2021/feira-em-vila-velha-com-800-
oportunidades-de-trabalho-comeca-nesta-quarta-feira 

https://es360.com.br/es-abre-quase-40-mil-postos-de-trabalho-de-janeiro-a-agosto/
https://es360.com.br/es-abre-quase-40-mil-postos-de-trabalho-de-janeiro-a-agosto/
http://revistaekletica.com/site/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-emprego-e-estagio/
http://revistaekletica.com/site/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-emprego-e-estagio/
https://es360.com.br/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-emprego-e-estagio/
https://es360.com.br/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-emprego-e-estagio/
https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/feira-em-vila-velha-com-800-oportunidades-de-trabalho-comeca-nesta-quarta-feira-23112021
https://noticias.r7.com/cidades/folha-vitoria/feira-em-vila-velha-com-800-oportunidades-de-trabalho-comeca-nesta-quarta-feira-23112021
https://www.folhavitoria.com.br/trabalho/noticia/11/2021/feira-em-vila-velha-com-800-oportunidades-de-trabalho-comeca-nesta-quarta-feira


O ano de 2021 foi um novo horizonte para a UVV. “Foram muitas mudanças pelas quais
passamos em 2020 e acreditamos que as novas tecnologias vão perdurar. A principal
novidade do ano que vem é a UVV Highline, um prédio de 14 andares na Enseada do Suá, em
Vitória que abrigará os cursos corporativos e de aperfeiçoamento profissional da UVV, além
de programas de trainee e compliance e de desenvolvimento de soluções voltadas ao
mundo dos negócios”, afirma o vice-reitor.
São cinco andares para os serviços de saúde, cinco para a UVV International Business School
e dois dedicados para a U-Solutions, além de um pavimento exclusivo com salas modernas
de auditório e dois andares destinados à recepção e estrutura interna da instituição.
“A UVV Highline vai ser um hub de inovação, um local de parcerias com universidades
internacionais e nacionais para ofertar seus cursos no Espírito Santo. Tudo na UVV Highline
será embasado em performance hightech, equipamentos de ponta, didáticas modernas,
ambientes inteligentes e conectados, programas com grades globalizadas, certificação
internacional e tecnologias de última geração”Rafael Galveas - Vice-reitor

ODS 09
Construir infraestrutura resiliente, promover a

industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a
inovação



https://www.folhavitoria.com.br/geral/premio-marcas-icones/noticias/uvv-tradicao-e-
inovacao-em-prol-de-uma-educacao-de-qualidade/ 
UVV: tradição e inovação em prol de uma educação de qualidade 
 
http://revistaekletica.com/site/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-
emprego-e-estagio/ 
Feira de carreiras: evento gratuito oferece vagas de emprego e estágio 
 
Meta: Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores
industriais. 
A UVV conta com a Empresa Junior EJUUV, entidade composta pelos alunos que presta
consultoria de negócios para instituições da comunidade. 

***É importante ressaltar que em 2021 houve a participação de professores UVV em indústrias
do Estado e em projetos de inovação. 
 

 

https://www.folhavitoria.com.br/geral/premio-marcas-icones/noticias/uvv-tradicao-e-inovacao-em-prol-de-uma-educacao-de-qualidade/
http://revistaekletica.com/site/feira-de-carreiras-evento-gratuito-oferece-vagas-de-emprego-e-estagio/


ODS 10
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles  

Entre as formas de combater desigualdades sociais estão geração de empregos, investimento
em serviços públicos, promoção de programas sociais e tributação progressiva de renda. No
Brasil, programas de repasse direito de renda comprovam que a medida é capaz de diminuir o
abismo entre ricos e pobres

NUARES 
 Núcleo de Apoio aos Refugiados no Espírito Santo (NUARES), fundado em 2004 na
Universidade de Vila Velha (UVV) pela professora Viviane Mozine, que até hoje coordena o
projeto, serve para apoiar e auxiliar os refugiados que chegam ao estado. A professora
conta como eles são acolhidos e quais são os serviços ofertados pelo projeto. O NUARES
que tem o reconhecimento do Alto Comissariados das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR) . Pelo NUARES, a UVV se abre para receber e atender refugiados de diversas
partes do mundo e que continua ativo. 

 NACE 
Em 2017, foi criado o Núcleo de Acessibilidade da UVV (NACE UVV), para promover ações
que favoreçam a inserção social no ambiente da instituição dos alunos com
necessidades educativas especiais; acompanhar os trabalhos pedagógicos desses
alunos, promover a adequação do material didático dos docentes. Enfim, proporcionar
condições favoráveis para que esses alunos se sintam integrados ao corpo discente,
conscientizando o corpo docente e técnico administrativo, através de palestras e
treinamentos, da importância em atender bem esses alunos, entendo quais são suas
necessidades. 

INFRAESTRUTURA PROMOVENDO A ACESSIBILIDADE 
A infraestrutura para promover acessibilidade aos portadores de necessidades especiais
iniciou sua implantação em 2015 com a plena adequação de acessos aos banheiros dos
prédios, aos acessos aos prédios de salas de aula, da biblioteca e dos laboratórios. Na
sequência, acessos e permanência dos portadores de necessidades especiais, como a
melhoria dos elevadores para acesso a biblioteca e ao núcleo de atendimento. Os
estacionamentos foram adaptados para dar melhores condições de pararem seus
veículos. A partir daí novas construções e atualizações estruturais seguem as normas
para manter a acessibilidade da Universidade, como por exemplo nas reformas das
portarias, rampas de acesso foram colocadas junto ao novo projeto executado. 



Link de evidências 
 
https://obs.org.br/conteudo-refugiados/mapa/989-nucleo-de-apoio-aos-refugiados-no-
espirito-santo-nuares  
https://www.acnur.org/portugues/catedra-sergio-vieira-de-mello/universidades-
conveniadas/  
 
https://uvv.br/2021/02/08/vantagens-de-ser-familiauvv/  
 
Projeto Apoio a refugiados das cestas básicas a 30 famílias                       
 https://eshoje.com.br/2021/05/projeto-de-apoio-a-refugiados-doa-cestas-basicas-a-30-
familias/  

 

https://obs.org.br/conteudo-refugiados/mapa/989-nucleo-de-apoio-aos-refugiados-no-espirito-santo-nuares
https://obs.org.br/conteudo-refugiados/mapa/989-nucleo-de-apoio-aos-refugiados-no-espirito-santo-nuares
https://www.acnur.org/portugues/catedra-sergio-vieira-de-mello/universidades-conveniadas/
https://uvv.br/2021/02/08/vantagens-de-ser-familiauvv/


Até 2030, cerca de 60% da população mundial viverá em áreas urbanas,
atualmente são 3,5 bilhões, o que representa metade da população. 828 milhões de
pessoas vivem em favelas e o número continua aumentando. As cidades ocupam
somente 2% do espaço da Terra, mas usam entre 60% e 80% da energia produzida e
provocam 75% das emissões de carbono na atmosfera

CURSOS DE  GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU 
A UVV mantém o programa de pós-graduação strico sensu Arquitetura e cidades
com o objetivo de colaborar para a formação de profissionais e pesquisadores
dotados de visão sistêmica sobre os problemas contemporâneos relativos ao
projeto, à gestão e ao desempenho da arquitetura e do urbanismo. A formação de
profissionais que assumam um papel fundamental na construção de cenários
sustentáveis e que relacione a produção do ambiente construído com os aspectos
sociais, culturais, tecnológicos, econômicos e ambientais de nossas cidades,
contribuindo assim para o bem-estar humano. 
 Na graduação, o curso de Arquitetura e Urbanismo une teoria e prática em aulas
dinâmicas e empolgantes para o aluno alcançar nível máximo de aprendizado. A
visão integradora do curso forma profissionais versáteis, com total capacidade de
cruzar conceitos e gerar o novo. Premiações e o olhar de cada pessoa impactada
pelo poder transformador da metodologia UVV confirmam a qualidade do ensino
ofertado. 

 
 

ODS 11
Tornar as cidades e os assentamentos humanos

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

https://www.ecycle.com.br/dioxido-de-carbono/


PROJETOS E PARCERIAS  
Nep 
 
O NEP é um Núcleo de Estudos e Práticas da Universidade Vila Velha no qual estão alocados
Grupos de Pesquisa e Projetos de Extensão dos cursos Arquitetura e Urbanismo, Design de
Produto e Engenharia Civil, da Universidade Vila Velha.   
 
 

Parceria com a prefeitura de Municipal de Aracruz 
 
Uma parceria para planejamento e implementação de um plano de desenvolvimento
urbano focado em sustentabilidade e mobilidade, focado no município de Aracruz ES. A
Universidade Vila Velha – UVV e a Prefeitura de Aracruz.  Professores e alunos da Graduação
em Arquitetura e Urbanismo e do Mestrado em Arquitetura e Cidade UVV participarão do
projeto de crescimento e desenvolvimento de Aracruz, contribuindo para a construção de um
planejamento eficiente, focado no bem-estar social e na preservação ambiental. 

 

https://uvv.br/ensino-presencial/graduacao/arquitetura-e-urbanismo/
https://uvv.br/ensino-presencial/mestrado/arquitetura-e-cidade/


Projeto Memória Capixaba e Desenhar a Cidade 
 

Ciente do poder transformador de ações de educação patrimonial em escolas, nasceu o projeto de extensão
“Memória capixaba”, com a proposta de levar às escolas públicas o ensino de educação patrimonial como
complemento a formação curricular, de modo a compor um processo único de produção de conhecimento.  
 Criado para desenvolver e superar distância entre as pessoas e os lugares que habitam, o projeto “Desenhar
a Cidade” foi desenvolvido por professores de arquitetura e urbanismo da Universidade Vila Velha. Através de
aulas de desenho e de história os capixabas têm a oportunidade de se aproximar do convívio com os
monumentos urbanos e naturais da Grande Vitória. 
A cada 15 dias, sempre aos sábados de manhã, acontece os encontros em locais públicos, como a Praia do
Ribeiro ou a Prainha. As aulas são gratuitas, aberta para toda comunidade e com a orientação de
professores de Arquitetura e Urbanismo que explicam técnicas de desenho aos participantes. 

FAZENDA EXPERIMENTAL 
 A Universidade possui a Eco Fazenda Experimental em Guarapari destinada a
aulas práticas e desenvolvimento de pesquisas. A fazenda experimental da
UVV está localizada no município de Guarapari a 40 km de distância. São 67
hectares de área, sendo 41,6 de pastagem e 22,6 hectares de reserva nativa. A
fazenda conta com sede com banheiros e cozinha, alojamento, três
laboratórios, duas salas de aula, curral coberto com doze troncos de palpação
e um brete automatizado, baias para equinos e capril, totalizando 2,8 hectares
de área construída. O espaço é destinado a alunos e professores de graduação
e pós para aulas práticas e desenvolvimento de pesquisas. 



Links de evidências
 
https://nepuvv.wixsite.com/uvvnep  
https://uvv.br/2021/08/25/alunos-da-uvv-participam-de-plano-de-desenvolvimento-urbano-de-aracruz/ 
Arquitetos dão aula gratuita de desenho em pontos históricos capixaba  
 http://revistaekletica.com/site/arquitetos-dao-aula-gratuita-de-desenho-em-pontos-historicos-capixaba/   
https://eshoje.com.br/2021/08/arquitetos-dao-aula-gratuita-de-desenho-em-pontos-historicos-capixabas/  
https://es360.com.br/arquitetos-dao-aula-gratuita-de-desenho-em-pontos-historicos-capixabas/  
Vila Velha debate caminho para cidades inteligentes - professor UVV                 https://esbrasil.com.br/evento-
debate-sobre-cidades-inteligentes-em-vila-velha/   

https://nepuvv.wixsite.com/uvvnep
https://nepuvv.wixsite.com/uvvnep
https://uvv.br/2021/08/25/alunos-da-uvv-participam-de-plano-de-desenvolvimento-urbano-de-aracruz/
http://revistaekletica.com/site/arquitetos-dao-aula-gratuita-de-desenho-em-pontos-historicos-capixaba/
http://revistaekletica.com/site/arquitetos-dao-aula-gratuita-de-desenho-em-pontos-historicos-capixaba/
https://eshoje.com.br/2021/08/arquitetos-dao-aula-gratuita-de-desenho-em-pontos-historicos-capixabas/
https://eshoje.com.br/2021/08/arquitetos-dao-aula-gratuita-de-desenho-em-pontos-historicos-capixabas/


TWRA 
A UVV, por meios de seus pesquisadores compõe a equipe técnica e é parceira da
Aliança Tropical de Pesquisa da Água - TWRA que tem o objetivo geral de
desenvolver tecnologias ambientais e oferecer apoio metodológico compartilhado
para o desenvolvimento do manejo integrado e sustentável de bacias
hidrográficas tropicais, através do treinamento de equipes e mitigação dos efeitos
da degradação ambiental e mudanças climáticas. 
 A TWRA pretende promover uma abordagem integrada para realização de
pesquisa e gestão de bacias hidrográficas no Brasil e na Austrália em conjunto
com setores da sociedade (governamental, acadêmico, privado). 

LABPEIXE 
 
Na UVV, existe desde 2007 o Laboratório de Ictiologia Aplicada, desenvolvido pelos
professores de Ciências Biológicas. São feitas pesquisas relacionadas com a
avaliação e o impacto ambiental em ambientes aquáticos, utilizando peixes ou
invertebrados, como o ouriço. 

ODS 14
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o

desenvolvimento sustentável



OFICINA: ABORDAGEM ALGORÍTMICO-PARAMÉTRICA
APLICADA À GESTÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Contempla a temática das tecnologias algorítmico-paramétricas aplicadas à análise e gestão
das águas pluviais em meio urbano visando a mitigação dos alagamentos através de soluções

baseadas na natureza  
 



ODS 15
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

CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO 
A UVV mantém dois programas de pós-graduação stricto sensu com foco na produção de
conhecimento e formação qualificada para a promoção do uso sustentável dos ecosssitemas, os
PPG em Ciência Animal e Biotecnologia Vegetal. 

Projetos de pesquisa e extensão 
A UVV financia projetos de extensão que desenvolvem atividades práticas, junto a comunidade,
visando a valorização, conservação e reconciliação da área verde da Unidade de Conservação do
Parque Natural Municipal do Morro da Manteigueira com o contexto urbano municipal visando
reintegrá-la com a cidade. Os projetos pretendem contribuir para o resgate e valorização da área
verde e sua conservação para a cidade. 
 



ODS 16
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 

Cível: 130 
Família: 654 
Previdenciário: 269 
Trabalho: 228 

 NACE 
Em 2017 foi criado o Núcleo de Acessibilidade da UVV (NACE UVV), para
promover ações que favoreçam a inserção social no ambiente da instituição
dos alunos com necessidades educativas especiais; acompanhar os
trabalhos pedagógicos desses alunos, promover a adequação do material
didático dos docentes. Enfim, proporcionar condições favoráveis para que
esses alunos se sintam integrados ao corpo discente, conscientizando o
corpo docente e técnico administrativo, através de palestras e treinamentos,
da importância em atender bem esses alunos, entendo quais são suas
necessidades. 

NUPRAJUR 
O curso de Direito da UVV presta atendimento judiciário gratuito à população
de baixa renda de Vila Velha desde 1978, por meio do Núcleo de Prática
Jurídica (Nuprajur). São realizados atendimentos nas áreas: trabalhista,
previdenciária, família e cível. O Núcleo, em parceria com o Tribunal de
Justiça, realiza também o “Justiça Comunitária”, que são mutirões jurídicos.
O projeto atende a casos consensuais – quando há acordo – na área de
família. Os processos são julgados no mesmo dia. A Assistência Judiciária
oferecida à comunidade é realizada por alunos dos últimos períodos do
curso de Direito, supervisionados por advogados. Em cada semestre letivo o
estudante tem a oportunidade de desenvolver o aprendizado em uma das
áreas de atendimento oferecidas no Nuprajur. 
Em 2021 o Nuprajur atendeu processos nas diversas áreas: 

  



NAM 
O Núcleo de Atendimento à Mulher (NAM) trabalha para que mulheres que vivenciaram ou
que tenham passado por qualquer tipo de violência doméstica recebam, gratuitamente,
apoio jurídico e psicológico. Os atendimentos realizados pelo NAM, tanto na área jurídica
quanto na área psicológica, no ano de 2021 foram de: 27 na área jurídica e 42 na área
psicológica.

 INFRAESTRUTURA 
A infraestrutura para promover acessibilidade aos portadores de necessidades especiais
sempre foi uma preocupação da UVV e, gradativamente, é colocada em prática e
continuamente melhorada. Em 2015, dando continuidade ao planejamento de
acessibilidade, foi realizada a plena adequação de acessos aos banheiros dos prédios, aos
acessos aos prédios de salas de aula, da biblioteca e dos laboratórios.  Em 2016, foi dada
continuidade à preparação das dependências para oferecer as melhores condições de
acesso e permanência dos portadores de necessidades especiais, como a melhoria dos
elevadores para acesso a biblioteca e ao núcleo de atendimento. Os estacionamentos
foram adaptados para dar melhores condições de pararem seus veículos.  A partir de 2017
foi realizada a adequação dos espaços e também com os facilitadores de deslocamentos
dentro do campus. Foram colocados pisos táteis nos prédios principais que facilitam o
direcionamento para as salas de aula e para os laboratórios. A partir daí novas construções
e atualizações estruturais seguem as normas para manter a acessibilidade da
Universidade, como por exemplo nas reformas das portarias, rampas de acesso foram
colocadas junto ao novo projeto executado. 

Programa de Pós-graduação Stricto sensu em
Segurança Pública  
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. 

Rede de cidadanias 
Este diagnóstico parcial é um dos produtos desenvolvidos no Programa de Educação
Ambiental-PEA Redes de Cidadania-RdC - UVV/PETROBRAS. A realização deste programa é
uma medida de mitigação exigida pelo processo de licenciamento ambiental federal,
conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-
IBAMA. O documento aqui apresentado consiste em um diagnóstico das relações sociais,
ambientais, políticas e culturais da comunidade de pesca artesanal da Prainha, localizada
no município de Vila Velha, como uma das comunidades abrangidas pelo PEA Redes de
Cidadania. (https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/845) 

https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/845


Link de referências 
Universidade de Vila Velha está com agendamento jurídico de graça para a população  
 https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/77753/a-uvv-esta-com-
agendamento-juridico-graca-a-populacao   
Projeto Apoio a refugiados das cestas básicas a 30 famílias                
 https://eshoje.com.br/2021/05/projeto-de-apoio-a-refugiados-doa-cestas-basicas-a-30-
familias/   
Empresas no ES têm canais para funcionária denunciar violência doméstica  
 https://www.agazeta.com.br/todaselas/empresas-no-es-tem-canais-para-funcionaria-
denunciar-violencia-domestica-0921 
 https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/845   

 
 

O Núcleo de Atendimento à Mulher (NAM), da Universidade Vila Velha (UVV),
trabalha para que mulheres que vivenciaram ou que tenham passado por
qualquer tipo de violência doméstica recebam, gratuitamente, apoio jurídico
e psicológico. A iniciativa conta com o apoio do curso de Direito e do Núcleo
de Práticas Jurídicas (Nuprajur) da instituição.

https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/77753/a-uvv-esta-com-agendamento-juridico-graca-a-populacao
https://www.folhadoes.com/noticia/judiciario-espirito-santo/77753/a-uvv-esta-com-agendamento-juridico-graca-a-populacao
https://eshoje.com.br/2021/05/projeto-de-apoio-a-refugiados-doa-cestas-basicas-a-30-familias/
https://eshoje.com.br/2021/05/projeto-de-apoio-a-refugiados-doa-cestas-basicas-a-30-familias/
https://www.agazeta.com.br/todaselas/empresas-no-es-tem-canais-para-funcionaria-denunciar-violencia-domestica-0921
https://repositorio.uvv.br/handle/123456789/845


ODS 17
PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

MCI 
A Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI) foi criada a partir da parceria e articulação de
representantes do Setor Produtivo (Arcelormittal, Vale, Fibria e Sistema Findes); Governo do Estado e
Academia (UFES, IFES e UVV) que, a partir de Método, Competências e Recursos, devem direcionar e
impulsionar as diversas ações de inovação que ocorrem no ecossistema local. É uma ação conjunta e
alinhada de atores locais para criar condições que estimulem a inovação no Espírito Santo, contribuindo
para o surgimento de um novo ciclo econômico e de prosperidade para a sociedade capixaba, e atua no
Espírito Santo desde agosto de 2018. Coordenada pela Findes, ela nasceu de parceria e articulação de
representantes do Setor Produtivo (Arcelormittal, Suzano, Petrobras, Vale e EDP); Governo do Estado
(Bandes, Sectides, Seag, Secult, Seger e Fapes) Instituições (Findes, Sebrae, ES em Ação, TecVitória,
Sincades e Vale da Moqueca) e Academia (UFES, IFES, UVV, Multivix, Faesa e Sinepe-ES) que, a partir de
Método, Competências e Recursos, direcionam e impulsionam as diversas ações de inovação que ocorrem
no ecossistema local. 

Participação das instâncias dos governos regional e local 
O Secretário de Estado da Educação é professor da UVV, Vitor de Angelo, que concilia suas atividades de
secretário e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Vila Velha
(UVV). O Conselho Científico Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito
Santo (CCAF – Fapes) possui três conselheiros da Universidade Vila Velha, por meio do Sindicato das
Empresas Particulares do Espírito Santo ado já tem novos. O mandato dos novos membros é para o biênio
compreendido entre outubro de 2021 a outubro de 2023. O CCAF é um órgão deliberativo e normativo
ligado à Fapes.  

Disciplinas que abordam o tema ODS (Transversalmente)
Diversas disciplinas foram mapeadas e componentes curriculares relacionados as ODS foram incluídos.
Total 120 disciplinas em 38 cursos superiores.
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