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informa

O
s campi da Ufes fi carão ainda 
mais agitados na semana de 23 
a 27 de outubro. Observação so-

lar, shows de Química e Física, apre-
sentação de pesquisas e de projetos de 
extensão, atrações artísticas, rodas de 
conversa e explicações sobre os cursos 
de graduação são algumas atividades 
que integrarão a Semana do Conhe-
cimento da Universidade. O evento é 
realizado em conjunto com a Semana 
Nacional e Estadual de Ciência e Tec-
nologia, que este ano aborda o tema 
“A matemática está em tudo”. 

Na Ufes, a Semana do Conhecimen-
to inclui a XXVII Jornada de Iniciação 
Científi ca, a V Jornada Integrada de Ex-
tensão e Cultura, a Mostra de Profi ssões 
e o Circuito de Difusão e Popularização 
da Ciência e Tecnologia. 

A novidade deste ano é que a Sema-
na também agrega o Dia C da Ciência, 

 Seja bem-vindo à Semana 
do Conhecimento!

Este ano, o evento também agrega o Dia C da Ciência, uma mobilização 
nacional em prol das instituições públicas de ensino superior

promovido pela Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Andifes); e a 
Semana do Servidor da Ufes, realizada 
pela Pró-Reitoria de Gestão de Pesso-
as (Progep) em conjunto com uma co-
missão de servidores e representantes 
sindicais e com apoio de diversos se-
tores da Universidade.

O Dia C da Ciência tem por obje-
tivo sensibilizar e informar a socieda-
de sobre a importância das pesquisas 
desenvolvidas nas universidades e nos 
institutos tecnológicos, mostrando 
como essas atividades melhoram o co-
tidiano das pessoas, das cidades e do 
País. Já a Semana do Servidor da Ufes 
celebra o Dia do Servidor Público (28 
de outubro) e contará com ofi cinas, 
palestras, atividades culturais e espor-
tivas, ações solidárias e de conscienti-
zação sobre saúde e qualidade de vida.

Abertura – A abertura ofi ci-
nal da Semana do Conhecimento 
da Ufes será no dia 25, às 9 horas, 
na Tenda da Jornada de Extensão 
e Cultura, localizada no estacio-
namento do Teatro Universitá-
rio, campus de Goiabeiras (Vi-
tória), com a presença do reitor 
Reinaldo Centoducatte.

Para o coordenador da Comis-
são Organizadora da Semana do 
Conhecimento, professor Arman-
do Biondo, “a Semana agrega e in-
tegra todas as atividades de difu-
são e popularização da ciência nos 
campi da Ufes, assim desde 2015 
o evento faz parte do calendário 
acadêmico da Universidade.”

As atividades da Semana do 
Conhecimento serão realizadas 
em datas diferentes para cada 
campus. Em Alegre, a programa-
ção está concentrada no dia 23. Já 
Vitória, no dia 25 no campus de 
Maruípe e no período de 24 a 27 no 
campus de Goiabeiras. No campus 
de São Mateus, as atividades serão 
realizadas no dia 9 de novembro.

Confi ra nas próximas páginas 
toda a programação dos campi.
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Além de dar visibilidade aos estudos desenvolvidos, a Jornada é uma oportunidade de avaliação do conhecimento adquirido 

A XXVII Jornada de Iniciação Cientí-
fi ca da Ufes, realizada como parte 

da programação da Semana do Conhe-
cimento, é a oportunidade para que 
os 923 estudantes vinculados ao Pro-
grama de Iniciação Científi ca (PIIC)  
da Universidade compartilhem com a 
comunidade acadêmica os trabalhos 
desenvolvidos ao longo do último ano.  

No campus de Alegre, a apresenta-
ção dos 227 trabalhos ocorre na quadra 
poliesportiva, no dia 23 de outubro. Os 
estudantes pesquisadores dos campi de 
Goiabeiras e de Maruípe apresentam 
seus trabalhos nos dias 26 e 27 de outu-
bro, na área do estacionamento entre a 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação (PRPPG) e a passarela central do 
campus de Goiabeiras. Serão, ao todo, 
608 pôsteres divulgando as pesquisas. 

 Jornada de Iniciação Científi ca reúne 
pesquisas de 923 estudantes

Já no campus de São Mateus, a Jor-
nada vai ocorrer no dia 9 de novem-
bro, e os 88 banners com os trabalhos 
estarão expostos no hall da Biblioteca 
do campus. Em todos os campi, a ex-
posição dos pôsteres estará distribuí-
da por área de conhecimento, das 9 às 
12h e das 14h às 17h.

Oportunidade – O diretor de Di-
visão de Iniciação Científi ca, Antonio 
Rocha Neto, destaca que a participa-
ção dos estudantes do PIIC na Jornada 
de Iniciação Científi ca, além de dar vi-
sibilidade aos estudos desenvolvidos, 
serve como primeira oportunidade de 
avaliação dos conhecimentos adquiri-
dos junto a seu orientador e dos mé-
todos científi cos empregados, já que 
os trabalhos serão avaliados durante o 

evento por outros professores de cada 
área de estudo específi ca. 

Entre as pesquisas apresentadas 
em forma de pôsteres receberão des-
taque as 12 melhores de cada uma das 
três grandes áreas do conhecimento 
(Ciências da Vida; Humanidades; e 
Engenharias e Exatas), e seus autores 
poderão realizar a apresentação oral 
do trabalho em uma segunda etapa 
da Jornada de Iniciação Científi ca, 
que será realizada em novembro des-
te ano. Nesse segundo momento, que 
contará com a presença de pesquisa-
dores de outros estados e avaliado-
res do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científi co e Tecnológico 
(CNPq), os 36 trabalhos selecionados 
receberão a certifi cação de menção 
honrosa. 

Mais de 900 estudantes vão compartilhar suas pesquisas com a comunidade acadêmica 

Semana do Conhecimento

Arquivo Supecc
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A Jornada proporciona a integração entre as ações extensionistas e culturais

“P
or uma Extensão sustentável” é o 
tema da V Jornada de Extensão e 

Cultura que será realizada no dia 23, no 
campus de Alegre; nos dias 25 e 26 de 
outubro, no campus de Goiabeiras (com 
projetos de Maruípe e Goiabeiras); e no 

V Jornada de Extensão e 
Cultura apresenta projetos

Campus de Alegre
Dia 23/10, das 9 às 17 horas - Qua-
dra Poliesportiva
Exposição dos projetos de Extensão, do 
Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação à Docência (Pibid) e Pró-Ensino. 
Apresentações de projetos de Ex-
tensão. Serão expostos projetos que 
desenvolvem pesquisas e ações em 
diferentes temáticas, tais como edu-
cação ambiental e qualidade da água; 
controle de natalidade de cães e gatos; 
plantas medicinais; e informática.

Campus de Goiabeiras (Vitória)
Dia 25/10, às 10h – Tenda da Extensão
Mesa da Cultura. Debate sobre “Sus-
tentabilidade Cultural”, com a pre-
sença do subsecretário de Estado da 
Cultura, Ricardo Pandolfi , do produtor 
cultural Fabrício Noronha, e do secre-
tário de Cultura da Ufes, Rogério Bor-
ges de Oliveira.

Dias 25/10, às 12h30 - Tenda da Ex-
tensão
Apresentação musical - Duo Ventaca

Confi ra a programação

Semana do Conhecimento

dia 9 de novembro, em São Mateus.
Na programação da Jornada tem 

roda de conversa; dança; música; e 
a apresentação de 71 projetos de Ex-
tensão selecionados para concorrer 
ao Prêmio Mérito Extensionista Maria 

Filina, que será entregue durante o 
evento. Atualmente, as ações de ex-
tensão da Universidade atendem mais 
de 2 milhões de pessoas em todo o Es-
pírito Santo, e este evento é a possi-
bilidade de conhecer um pouco mais 
sobre esses projetos e programas.

A pró-reitora de Extensão, profes-
sora Angélica Espinosa Barbosa Mi-
randa, destaca que a Jornada Integra-
da de Extensão e Cultura já se tornou 
um marco nas ações de extensão da 
Universidade. “Este ano o evento bus-
ca integrar ainda mais a comunidade 
com a Ufes, levando o tema Sustenta-
bilidade aos diversos eixos da exten-
são, promovendo uma ampla discus-
são sobre o assunto”, explica.

Para o secretário de Cultura, Rogério 
Borges, a Jornada proporciona a inte-
gração entre as ações extensionistas e 
culturais. Segundo ele, além de parti-
cipar do suporte estruturante, a secre-
taria viabiliza atividades culturais em 
diferentes áreas. “Desde que se iniciou 
o projeto da Jornada, os campi universi-
tários recebem manifestações culturais 
que, em muitas ocasiões, são de comu-
nidades contempladas por projetos de 
extensão da Ufes”, salienta o secretário.

Dia 25/10, das 14 às 18 horas - sala 
de reuniões da Pró-Reitoria de Ex-
tensão (ProEx)
Sessões de Comunicação Oral de 20 
projetos de Extensão desenvolvidos 
por professores e estudantes dos cam-
pi de Maruípe e Goiabeiras. 

Dias 25 e 26/10, a partir das 9 h –
Tenda da Extensão 
Exposição de projetos e programas 
desenvolvidos na Universidade, 
entre eles o Museu de Ciências da 
Vida, Museu de Minerais e Rochas, 
Projeto Baja, Núcleo de Ciências, 
Imersão em Design, Cepas (Centro 
de Estudos de Promoção em Alter-
nativas de Saúde), GOA (Gaturamo 
Observatório Astronômico), Plane-
tário Móvel e o Ação Saberes Indíge-
nas na Escola.

Dias 26/10, às 12h30 – Tenda da Ex-
tensão
Apresentação musical – Quarteto de 
Cordas. 

Dia 26/10, às 10h – Tenda da Extensão
Roda de Conversa “Por uma extensão 
sustentável”, com a participação da 
vicereitora Ethel Maciel e dos pesqui-
sadores dos projetos Rede de Monito-
ramento Cidadão de Vitória, Imersão 
em Design, Gerenciamento de Resí-
duos no Hucam, Organon (Núcleo de 
Estudo, Pesquisa e Extensão em Mobi-
lizações Sociais) e Solares.

Campus de São Mateus
Dia 9/11, das 8 às 18h – Tenda Cen-
tral e hall do prédio da Biblioteca
Apresentação dos 15 projetos de Ex-
tensão. Entre os trabalhos desenvolvi-
dos por professores e estudantes que 
o visitante poderá conferir estão o do 
Observatório dos Confl itos no Campo 
(Occa); o Saúde em Cena; Coleta Sele-
tiva no Ceunes; e o Saber Hanseníase. 

Dia 9/11 – Tenda instalada no pátio 
em frente à Biblioteca
Apresentação de peças teatrais e de 
grupos musicais e de dança. 

w
w

w
.f
re

e
p

ik
.c

o
m

Sustentabilidade será o tema abordado durante a programação
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CAMPUS DE ALEGRE

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E 
ENGENHARIAS (CCAE) E CENTRO DE 
CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA 
SAÚDE (CCENS) – 23/10

9h – Abertura da II Jornada do Conhecimento e 
II Mostra de Profi ssões.
Das 9h às 17h – Exposição: Projetos de Extensão, 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência (Pibid), Pró-Ensino, Empresas Juniores; 
Exposição Itinerante do Museu de História Natural 
do Sul do Espírito Santo (Muses). Visitas das es-
colas às exposições dos cursos do CCAE e CCENS. 
Visitas monitoradas aos laboratórios dos cursos. 
Exposição do Concurso de fotografi as #TônaUFES. 
16h – Premiação do Concurso de fotografi as. 
Local: Quadra de esportes

CAMPUS DE GOIABEIRAS – VITÓRIA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDAN-
TIS E CIDADANIA (PROAECI) – 25 E 26/10
9h, 11h, 14h e 16h – Talk Show Ufes de Portas 
Abertas: Informações sobre o sistema de reserva 
de vagas e assistência estudantil.

CENTRO DE ARTES (CAR) – 25 E 26/10 
Das 9h às 17h – Apresentação dos projetos e 
trabalhos realizados pelos estudantes, mostra 
de vídeos, apresentação musical e outros. Local: 
Cantina do Centro de Artes.

Artes Plásticas e Artes Visuais
Das 9h às 11h e das 13h às 16h – Recepção 
dos alunos visitantes. Exposição de trabalhos 
de alunos seguida da apresentação destas obras 
pelos autores.  Local: Cantina do Centro de Artes.

Arquitetura
Das 9h às 11h e das 13h às 16h – Exposição de 
objetos do universo arquitetônico (maquetes, plan-
tas baixas, projetos) e de trabalhos de alunos. Vi-
sitas aos laboratórios e núcleos. Local: Cantina do 
Centro de Artes.

Design
Das 9h às 11h e das 13h às 16h – Exposição de 
trabalhos de alunos, exibição de vídeos, apresen-
tação de trabalhos interativos. Visitas aos labora-
tórios e núcleos com apresentação da produção 
realizada. Local: Cantina do Centro de Artes.

Música
Das 9h às 11h e das 13h às 16h – Recepção dos 
alunos visitantes. Apresentação da Camerata de 
Violões. Local: Cantina do Centro de Artes.

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS (CCE) – 
25 E 26/10

Física
Das 8h30 às 17h – Visita às salas de Mecâ-
nica, de Fluidos, de Ótica e de Astronomia e 

Astrofísica. Apresentação de experiências. 
Observação Astronômica e Visão. Local: IC-1.
Planetário de Vitória: funcionamento das 9 às 
12 horas e das 14 às 17 horas. No dia 26, às 18h, 
sessão Reconhecimento do Céu Indígena. 
10h e 14h - Show de Física da Ufes. Inscrições no 
site: www.mostradeciencias.ufes.br . Local: Auditó-
rio do Centro de Ciências Exatas da Ufes

Química
Das 9h às 12h, das 13h30 às 17h30 e das 18h às 
20h – Sala Temática Mistérios da Química / Concei-
to Estruturante: Transformações e Quantificação da 
Energia. Local: Sala 08, IC-1.

Estatística
Das 8h às 12h e das 13h30 às 17h – Estatísti-
ca para Todos - Atividades interativas utilizando 
conceitos básicos de Probabilidade e Estatística. 
Mesa da Empresa Júnior Constat. Apresentação 
de vídeos sobre a profi ssão do estatístico e apli-
cações estatísticas. Local: na Sala 3 do prédio IC-1.

Matemática
Somente dia 26/10, das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h, no IC-1 – Mostra A Matemática é divertida 
e está por toda parte. Mostra de ferramentas para o 
ensino formal e não formal de matemática. Visita 
às salas de Matemática e Arte; Fractais, Música e 
Matemática; Exposição de Vídeos; e de Jogos Ma-
temáticos. Exposição da História da Matemática.

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NA-
TURAIS (CCHN) - 25 E 26/10

Letras-Português, Letras-Português e Espa-
nhol, Letras-Português e Francês, Letras-
Português e Italiano e Letras-Libras 
Das 14h às 17h – Recepção aos visitantes. Local: 
Sala 28 do Prédio Bernadette Lyra.

Letras-Inglês
Das 8h às 10h e das 13h às 17h – Conversa 
com professores e alunos do curso sobre a for-
mação do curso, campos de atuação e pesquisa.
Das 10h às 11h e das 15h às 16h – Visita guia-
da ao Núcleo de Línguas.
Das 11h às 12h e das 16h às 17h – Exibição de 
materiais relacionados ao curso.
Local: Anfi teatro, Ed. Didático, anexo dos ICs

Ciências Sociais
Das 9h às 11h e das 14h às 16h – Apresentação 
da área de conhecimento das Ciências Sociais, pro-
jetos de pesquisa e extensão, e debate sobre a im-
portância e relevância do conhecimento da CSO no 
mundo moderno. Local: Sala de reuniões do CCHN

Psicologia
Das 9h às 17h – Exposição da história da Psico-
logia, campos de atuação e curso da Ufes; Roda 
de conversa; Exibição de vídeo. Local: Cemuni VI 
- Espaço do PPGPSI.

História
Das 14h às 17h – Recepção dos alunos, apre-

sentação do curso e distribuição de material in-
formativo. Local: Sala de reuniões do CCHN.

Geografi a
Das 8h às 12h e das 14h às 19h – Recepção dos 
alunos com visitas a laboratórios, apresentação 
do curso e distribuição de material informativo. 
Local: Sala de reuniões do CCHN.

Filosofi a
Das 11h30 às 17h – Recepção dos alunos, apre-
sentação dos cursos de Licenciatura e Bachare-
lado e das possibilidades de emprego e pesqui-
sa. Exibição de vídeos. Local: Sala 210 do Prédio 
Wallace Corradi Vianna.

Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado)
Das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30 – grupos 
de 15 alunos – visitas à Coleção Entomológica 
da Ufes (Edifício Lydia Behar, Bloco A, 1º andar); 
Herbário VIES (Edifício Lydia Behar, Bloco B, 1º 
andar); Coleção de Malacologia (Edifício Lydia 
Behar, Bloco B, 1º andar); Laboratório de Edu-
cação em Ciências (LabEC, IC-4, sala 12); Labo-
ratório de Interações Biológicas (Edifício Lydia 
Behar, Bloco A, 1º andar, sala 202).
Das 8h às 12h – grupos de 5-7 alunos – visita ao 
Núcleo de Genética Humana e Molecular (Edifí-
cio Lydia Behar, Bloco A, térreo, sala 101).

Oceanografi a
Das 8h às 17h – Miniquiosque com exposição 
de materiais, amostras, organismos e equipa-
mentos utilizados no curso (entre o IC-2 e Pré-
dio Administrativo do CCHN, próximo à Cantina 
do Onofre); Workshop de informações do curso e 
as perspectivas da carreira (Prédio Wallace Corradi 
Vianna, Sala 101 no dia 25 e Sala 102 no dia 26; Vi-
sita guiada do curso. 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E 
ECONÔMICAS (CCJE) – 25 E 26/10

Das 9h às 12h e das 13h às 16h – Recepção dos 
visitantes; exposição sobre os cursos; atividades 
culturais. Local: Salão Rosa – ED-II/CCJE
Das 11h30 às 12h – Demonstração das atividades 
da Liga Universitária de Direito Ufes. Local: ED-II
Das 13h às 13h30 – Intervenção do PET Serviço 
Social.  Local: ED-II
Das 13h30 às 14h – Vídeo O profi ssional de 
Contabilidade. 
Das 14h30 às 15h – Apresentação O que faz o 
economista? Local: ED-II
Das 15h às 16h – Contação de Histórias (Biblio-
teconomia e Arquivologia). Local: ED-II

Arquivologia/ Biblioteconomia
Das 9h às 12h e das 13h às 16h – Demonstra-
ção de conservação de documentos em papel; 
Atividades interativas. Local: ED-II, Sala 203

Somente dia 26/10, das 13h às 17h – Dossiês 
pedagógicos do Arquivo Itinerante/Projeto Imi-
grantes do Arquivo Público do Estado do Espírito 
Santo. Local: ED-II, Sala 203

Mostra de Profi ssões: conheça os cursos da Ufes
Os estudantes terão informações sobre os cursos, seus conteúdos e oportunidades no mercado de trabalho
Veja a programação: 

Semana do Conhecimento
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Administração
Das 9h às 12h e das 13 às 16h – Apresentação 
do curso e de suas instâncias: Calad, Calan, Ejcad, 
Atlética e PET. Local: ED-II, Sala 202

Ciências Contábeis
Das 9h às 12h e das 13h às 16h – Demonstra-
ção das publicações científi cas; Conversa com 
os professores. Local: ED-II, Sala 202

Direito
Das 12h e das 13h às 16h – Visitas guiadas ao 
Núcleo de Prática Jurídica e à sala do Centro Aca-
dêmico Roberto Lyra Filho. Local: ED-II, Sala 201

Economia
Das 9h às 12h e das 13h às 16h – Apresentação 
de vídeo institucional; Demonstração das ativi-
dades da Empresa Júnior (CJA) e do grupo PET 
Economia; Conversa com Centro Acadêmico. 
Local: ED-II, Sala 201

Gemologia
Das 9h às 12h e das 13h às 16h – Apresentação 
geral do curso.
Das 10h e 15h – Visita aos laboratórios do cur-
so. Local: ED-II, Sala 204

Serviço Social
Das 9h às 12h e das 13h às 16h – Visitas 
guiadas aos núcleos de extensão e Centro Aca-
dêmico do Serviço Social; Demonstração das 
atividades do PET Serviço Social. Local: ED-II, 
Sala 204

CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) – 25 E 26/10

Pedagogia
Das 13h às 17h – Conhecendo os cursos do Centro 
de Educação: Licenciaturas em Pedagogia (no IC-
4, sala 4); Conversas Simultâneas: Apresentação 
dos Núcleos de Pesquisa e Laboratórios (Corredor 
do IC-4); Apresentação do grupo PET Educação, 
do grupo PET Licenciatura e do Centro de Edu-
cação infantil Criarte; Árvore do Conhecimento

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DES-
PORTOS (CEFD) – 25 E 26/10

Educação Física
Das 8h às 10h e das 14h às 16h – Recep-
ção dos alunos com apresentação do curso, 
dos programas de ensino (PET e Pibid), vídeo, 
pesquisas e livros publicados pelos professo-
res do CEFD (miniauditório do CEFD); Aula de 
forró ou street dance (Sala 10);  Vivência em 
ginástica geral (Sala de ginástica);  Vivência 
em capoeira (Sala de capoeira); Vivência em 
tiro com arco.
 
CENTRO TECNOLÓGICO (CT) – 25 E 26/10

Engenharia de Computação e Ciência da 
Computação 
9h, 10h, 14h, 15h e 16h – Visitas aos laborató-
rios e apresentação dos projetos desenvolvidos. 
Local: prédios CT-2, CT-7, CT-9 e CT-12.

Engenharia de Produção
10h e 15h – Apresentação do curso, campo de 
atuação, mercado de trabalho e visita aos labora-
tórios e projetos. Local: Sala 03, CT-10.
Das 9h às 17h – Exposição de trabalhos. Local: 
Sala 09, CT-10. 

Engenharia Civil
Das 8h às 10h e das 13h às 15h – Visitas aos 
laboratórios e apresentação de projetos multi-
disciplinares. 
Das 10h às 10h45 e das 15h às 15h45 – Apre-
sentação do Curso de Engenharia Civil e palestra 
sobre Papel do Engenheiro Civil. Local: Auditório 
da Engenharia Mecânica, CT-3

Engenharia Elétrica 
Dia 25/10, das 8h30 às 10h e das 13h30 às 16h 
– Visitas guiadas aos laboratórios e projetos do 
curso. Das 10h às 11h – Bate-papo com o coor-
denador do curso. Local: Prédio CT-2
Dia 26/10, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 15h – 
Visitas guiadas aos laboratórios e projetos do curso. 
Das 15h às 16h – Bate-papo com o coordenador 
do curso. Local: Prédio CT-2

Engenharia Mecânica
Das 8h às 10h e das 13h às 15h – Visitas guiadas 
aos laboratórios e projetos multidisciplinares.
Das 13h às 13h45 – Apresentação do curso e 
palestra sobre Papel do Engenheiro Mecânico.  
Local: Auditório CT-3.

CAMPUS DE MARUÍPE – VITÓRIA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) – 
25/10 

Das 8h30 às 10h e das 13h30 às 14h30 – Inscri-
ções na tenda e entrega da programação específi -
ca. Visitas ao Ciclo Básico.
Das 10h às 12h e às 14h30 – Programação especí-
fi ca de cada curso. 

Medicina
Das 10h às 12h – Recepção e inscrições na tenda 
no Ciclo Básico. 
13h30 – Apresentação do curso.
14h30 – Apresentação do Laboratório de Técni-
ca Operatória.
15h30 – Volta pelo campus.
17h – Encerramento. 

Odontologia
Das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 14h30 – Re-
cepção e inscrições na tenda.
Das 9h às 12h e das 14h às 16h30 – Visitas inter-
caladas aos ambulatórios, laboratórios e Ioufes. In-
formações sobre o curso e distribuição de fôlderes.

Terapia Ocupacional
8h30 e 13h30 – Recepção e inscrições na tenda 
do Básico.
Das 9h às 10h e das 14h às 14h30 – Visita aos 
laboratórios do Básico. 
Das 10h às 12h e das 14h30 às 15h30 – Apresen-
tação sobre as áreas de atuação do profissional, 
dos materiais e recursos utilizados; vivência de 
atividades corporais. Local: Sala 02, DEIS.
Das 15h30 às 16h30 – Visita guiada aos labora-
tórios 06 e 09 – Biologia. 

Enfermagem 
8h30 e 13h30 – Recepção e inscrições na tenda 
do Básico. 
Das 9h às 10h e das 14h às 14h30 – Visita aos 
laboratórios do Básico. 
Das 10h às 12h e das 14h30 às 16h30 – Roda 
de Conversa sobre a Inserção da Enfermagem na 
Saúde; visita guiada aos laboratórios, ao Centro 
de Memórias e à exposição dos produtos científi -
cos do curso. Local: Auditório de Enfermagem. 

Farmácia 
8h30 e 13h30 – Recepção e inscrições dos estu-
dantes na tenda do CCS.
Das 9h às 10h e das 14h às 15h – Visita guiada 
ao departamento e apresentação de vídeo sobre 
o curso.
Das 10h às 12h e das 15h às 17h – Visita guiada 
aos laboratórios com demonstração de experimen-
tos; exposição das atividades do PET e de pesquisa.

Fonoaudiologia 
Das 8h às 8h30 e das 13h às 13h30 – Recep-
ção aos estudantes; separação dos visitantes em 
grupos (É necessária a inscrição prévia on-line 
para as visitas);  visita ao Básico. Local: Tenda
9h e 14h – Apresentação de vídeos, entrega de fôl-
deres do curso; visita ao Básico.
9h40 e 14h40 – 1ª visita aos núcleos da Audi-
ção; da Voz; e Ofi cina de Linguagem.
10h10 e 15h10 – 2ª visita
10h40 e 15h40 – 3ª visita

Fisioterapia
Das 8h às 16h – Informações sobre o curso, 
distribuição de panfl etos e cadastramento para 
a visita guiada (estande da Fisioterapia, ao lado 
do RU); De 1h em 1h ou conforme a demanda, 
haverá visita guiada pelo campus de Maruípe; 
exibição de vídeo sobre o Centro de Ciências 
da Saúde e tira-dúvidas com professor (Sala 32, 
DEIS).

Nutrição 
Das 8h às 8h30 e 13h às 13h30 – Recepção e 
inscrição dos estudantes na Tenda do CCS.
9h e 15h – Visita guiada - Apresentação dos la-
boratórios e instalações do curso.
10h e 14h – Apresentação do curso. 
11h e 16h – Visita aos laboratórios do Básico.

CAMPUS DE SÃO MATEUS

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO 
ESPÍRITO SANTO (CEUNES) – 9/11

8h às 22h 
Local de concentração: Tenda no pátio em frente à 
Biblioteca.
1. Primeira Rodada:
8h – Abertura da II Jornada do Conhecimento 
e II Mostra de Profi ssões com a Direção. Local: 
Tenda/Auditório Biblioteca.
8h30 – Organização de grupos conforme área de 
interesse e saída para tour. Local: Tenda.
Das 8h30 às 12h – Atividades propostas pelos 
cursos. Local: Prédios de salas de aula e labora-
tórios dos cursos.

2. Segunda Rodada:
14h – Boas-vindas da Direção. Organização de 
grupos conforme área de interesse e saída para 
tour. Local: Tenda/Auditório Biblioteca.
Das 14h às 18h – Atividades propostas pelos cur-
sos. Local: Prédios de salas de aula e laboratórios.

3. Terceira Rodada:
19h – Boas-vindas da Direção. Organização de 
grupos conforme área de interesse e saída para 
tour. Local: Tenda/Auditório Biblioteca.
Das 19h30 às 22h – Atividades propostas pelos 
cursos. Local: Prédios de salas e laboratórios.

• Ao longo do dia haverá apresentações de tea-
tro, dança e bandas. Local: Tenda central. 

Semana do Conhecimento
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Acontece na Ufes

A programação inclui inúmeras 
atividades que vão demonstrar 
a aplicação da ciência no dia a dia

E
ste ano as atividades realizadas pela 
Ufes em prol da difusão e da popu-

larização da ciência estão reunidas em 
um Circuito de Difusão e Populariza-
ção da Ciência e Tecnologia, de 24 a 27 
de outubro. Conheça a programação e 
circule!

1ª MOSTRA DE CIÊNCIAS DO 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 
DA UFES

Prédio do IC-1, campus de Goiabeiras

Salas temáticas – das 8h às 12h, das 
13h30 às 17h e das 18h às 20h (ex-
ceto dia 27, quando não haverá ati-
vidades à noite):

Estatística para Todos
Atividades interativas utilizando concei-
tos básicos de Probabilidade e Estatís-
tica, visando abordar ideias do uso e da 
importância da Estatística no dia a dia. 

Matemática está em tudo (ativida-
des pela manhã e à tarde)
Divulgação da Matemática por meio de 
exposição e criação de obras de artes. 
Os alunos poderão manipular quebra-
cabeça para o estudo das isometrias, 
recriando desenhos de M. C. Escher, 
além de produzir fotografi as divertidas 
com o estudo de perspectiva, partindo 
das fotografi as de Sebastião Salgado.

Matemática, Música e Fractais (ati-
vidades pela manhã e à tarde)
Experimentos, vídeos e pôsteres sobre 

Circuito de 
Difusão e 
Popularização 
da Ciência e 
Tecnologia

a Teoria de Fractais, sua aplicação na 
ciência, tecnologia e arte gerada em 
computador, e como ela se apresenta 
na natureza; e sobre a teoria matemá-
tica envolvida na música.

Jogos matemáticos (atividades pela 
manhã e à tarde)
Divulgação e popularização de jogos 
matemáticos: mesa de sinuca e o uso 
de geometria no jogo; Triciclo de ro-
das quadradas; Jogos Matemágicos; 
Tangram; Jogo de Hanói, material 
dourado, etc.

Popularização da Matemática (ati-
vidades pela manhã e à tarde)
Mostras de ferramentas para o ensino 
formal e não formal da Matemática: 
material impresso, brinquedos educa-
tivos, experimentos, vídeos, etc.

Mistérios da Química
Atividades que demonstram os di-
versos tipos de reações químicas: 
transformações e quantificação da 
energia. Tesouro amaldiçoado do pi-
rata Alma Negra. Tornado luminoso. 
Camaleão químico. Transformação 
do vinho em água. Reação relógio. 
Varinha mágica. Combustão espon-
tânea. Algodão pólvora. Gelo quen-
te. Pasta de dente de elefante. Pó 
químico nervosinho. Teste de força. 
Fórmula secreta do Hulk.

XIX Mostra de Física e Astronomia
BioAcústica. Experimentos sobre a 
produção do som. Interação do som 
nas partes médias do ouvido humano. 
Exposição de um protótipo ampliado 
do aparelho auditivo humano, crânio 
humano real plastinado e ossículos 
do ouvido. Experimentos para de-
monstrar o fenômeno de interferência 
sonora em um ambiente fechado e a 
produção de notas musicais em tubos 
de extremidade aberta.  

O movimento dos corpos (mecânica)
Demonstração das leis que governam os 
fenômenos do dia a dia por meio de ex-
perimentos que evidenciam os conceitos 
introduzidos por Newton, Hook, Euler, 
Hamilton e outros. Outras atividades: 
A geometria do corpo e seu movimento 
de rotação; O segredo do giro da baila-
rina em uma cadeira giratória; George, 
o curioso; A cama do faquir; Navegar é 
preciso; Maleta teimosa; Balançar com 
arte; O desafi o do ano; Máquina a vapor.

Fluidos
Por que o avião sai do chão? Como 
tirar água de uma garrafa com efi ci-
ência? Por que o mergulhador deve 
subir à tona com cuidado e devagar? 
Os efeitos em materiais fl uidos serão 
observados e explicados por meio de 
demonstrações que irão hidratar a sua 
mente! Outras atividades: Um fura-

Semana do Conhecimento
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Cultura

cão pelo ralo; Na crista da onda; Areia 
movediça às avessas; A força que tem 
o ar; Santos Dumont não faltava às 
aulas de física.

Fenômenos eletromagnéticos
Demonstração dos fenômenos ele-
tromagnéticos. Desvendando a in-
dução eletromagntética: fazendo um 
ímã usando elétrons; como um imã 
acende uma lâmpada. O motor elé-
trico. Como usar eletricidade para 
fazer um penteado mais bonito. Re-
lâmpagos. Bobina de Tesla. Visua-
lizando linhas de campo. Propulsão 
eletromagnética. Freio magnético. 
Processos de eletrização.

A natureza da luz (ótica)
Exploração da natureza da luz e os 
efeitos que acontecem quando ela se 
encontra com a matéria. Produzindo 
o arco-íris. Impressão digital dos ele-
mentos químicos. Como duas janelas 
abertas deixam o ambiente mais escu-
ro. O funcionamento da fi bra óptica. 
O que refrata não me atinge. Ilusão de 
ótica. Usando a refração para desapa-
recer com objetos.

Vídeos e experimentos de mate-
mática
• Sessão de vídeos de curta duração 
intercalados com perguntas, experi-
mentos e atividades lúdicas ligadas 
aos temas propostos.
• Sessão 1: Abelhas matemáticas (ses-
sões a cada meia hora). Dia 24, das 9h 
às 12h; dia 25, das 14h às 17h.
• Sessão 2: A matemática dos coelhos 
(sessões a cada meia hora). Dia 24, das 
14 às 17h; dia 25, das 9 às 12h.
• Sessão 3: Os números da música (ses-
sões a cada meia hora). Dia 25, das 9h 
às 12h; dia 26, das 14h às 17h. 
*No dia 27 serão duas sessões de meia 
hora, para cada tema, das 9h às 12h.

Show de Química – somente dia 
24/10, às 10h
Apresentação experimental de forma 
lúdica e teatral para instigar a curiosi-
dade científi ca nos alunos da rede es-
colar, professores e público em geral. 
Várias experiências serão apresenta-
das, como reações quimiluminescen-
tes, oscilantes, relógio, serpentes quí-
micas, espoletas, fl auta de hidrogênio, 
etc., com abordagem de conceitos da 
matemática. 

Área aberta do campus de 
Goiabeiras, próximo ao IC-1

• Demonstração de espelhos de som.
• Lançando fl echas
• Pressão na garrafa & batatas voadoras
• Clube de Astronomia do Espírito Santo

Explicando o universo (Astrofísica 
e Cosmologia)
Demonstrações conceituais sobre as 
leis que governam o universo e como 
entendemos o seu funcionamento. A 
geometria do espaço e do tempo.

Observação Astronômica e Visão
Caso o tempo esteja nublado de dia, 
observação de alvo terrestre apresen-
tando o telescópio e comparando-o 
a um olho gigante. Exame de vista, 
identifi cando se a pessoa é normal, 
míope ou hipermetrope. Caso o tem-
po esteja limpo e o sol com manchas, 
haverá observação solar. À noite, se 
o tempo permitir, haverá observação 
dos astros e reconhecimento de cons-
telações com apontador laser.
Dia: 24/10 – em frente à reitoria
Dias: 25 e 26/10 – na tenda da Jornada 
de Extensão.
Horários: das 14h às 16h30 (Observa-
ção Solar e Visão); das 19h às 21h (Ob-
servação Noturna)

Planetário de Vitória

• Sessões para turmas de escolas, me-
diante agendamento.
Dias: 25, 26 e 27/10, das 9h às 12h e 
das 14h às 17h.
Agendamento: http://planetariodevi-
toria.org/programacao/

• Sessões para o público em geral
Dia: 26/10, às 18h, sessão Reconheci-
mento do Céu Indígena
Dia: 27/10, às 19h, sessão Reconheci-
mento do Céu de Vitória; 19h30, sessão 
de observação do céu com telescópio

Auditório do Centro de Ciências 
Exatas (CCE), campus de Goiabeiras

Show de Física
Apresentação de experimentos de me-
cânica, termodinâmica, ondas e mag-
netismo, em estilo teatral. É condu-
zido por dois locutores que dialogam 
entre si e interagem com a plateia. O 
objetivo é despertar a curiosidade dos 

participantes para o entendimento 
dos fenômenos físicos apresentados.
As apresentações possuem duração 
de uma hora. Mais detalhes em www.
showdefi sica.org. 
Horários: dia 24, às 14h. Nos demais 
dias, às 10h e às 14h.
Inscrições no site www.mostradecien-
cias.ufes.br.

Prédio IC-2, campus de Goiabeiras

Museu de Minerais e Rochas
Espaço do Departamento de Oceano-
grafi a que funciona como sala de aula 
de Geologia e Mineralogia para vários 
cursos da Ufes. Nele também são de-
senvolvidas atividades de pesquisa e 
de extensão, atendimento ao públi-
co (estudantes e pessoas interessa-
das em identifi cação de amostras de 
minerais e rochas ou observação das 
amostras). Além da coleção do Museu, 
exposta em vitrines, há uma bancada 
com amostras dos materiais relativos 
aos conteúdos trabalhados em aulas 
e curiosidades mineralógicas. Os vi-
sitantes podem interagir com os mo-
nitores, manusear amostras e realizar 
experiências, algumas delas com ati-
vidades lúdicas.
Data: de 24 a 26 de outubro, das 13h30 
às 18 horas.

MUSEU DE HISTÓRIA NATU-
RAL DO SUL DO ESTADO DO ES-
PÍRITO SANTO (MUSES)

O Museu de História Natural do Sul 
do Espírito Santo (Muses), municí-
pio de Jerônimo Monteiro, campus de 
Alegre, tem uma programação espe-
cial para a Semana do Conhecimen-
to e a Semana Estadual de Ciência e 
Tecnologia 2017. Visitantes de todas 
as idades podem conhecer o acervo 
do museu, que tem uma diversifi cada 
amostra de História Natural nas áreas 
de Geologia, Paleontologia, Zoologia 
e Botânica. 

Confi ra a programação:

Dia: 23/10, das 9h às 18h – Exposição 
itinerante e divulgação do evento
Dia: 24/10, às 18h – Cerimônia de 
abertura; palestras
Dias: 24 a 26/10, das 9h às 18h – Ex-
posição das coleções e atividades; mi-
nipalestras
Dias: 27 e 28/10, das 9h às 18h – Expo-
sição das coleções 

Semana do Conhecimento
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Começa dia 23 a Semana 
do Servidor na Ufes

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 
Ufes (Progep) e uma comissão formada 

por servidores e representantes sindicais 
prepararam uma programação variada para 
a Semana do Servidor 2017, que começa 
no dia 23 de outubro e vai até o dia 27, em 
todos os campi da Universidade. A Semana 
é realizada em homenagem ao Dia do Ser-
vidor Público, celebrado em 28 de outubro. 

Veja abaixo as principais atividades 
em cada campus (o horário e local, bem 
como os links para inscrição nas ofi cinas e 
palestras estão disponíveis no site da Pro-
gep: www.progep.ufes.br). 
 
CAMPUS DE GOIABEIRAS (VITÓRIA)

23/10 – A partir das 8h30 – Cerimônia de 
abertura. Local: Adufes
Ofi cina de Dança de Salão, palestra sobre 
Educação Financeira, aferição de pressão 
arterial e glicemia.

24/10 – A partir das 9h: Apresentação e 
aula de Tai Chi Chuan; massagem refl exa e 
limpeza de ouvido; apresentação e ofi cina 
de Dança Sênior; palestra sobre Segurança 
Pessoal ; ofi cina de Mobgrafi a (módulo I).

25/10 – A partir das 8h30: Ginástica Labo-
ral; massagem refl exa e limpeza de ouvido; 
palestra sobre Dietas da Moda; aula de volei-
bol, slackline, yoga e capoeira; workshop de 
maquiagem; palestra sobre Assédio Moral; 
apresentação da Cia de Dança Andora Ufes.

26/10 – A partir das 9h: Ofi cinas de Mob-
grafi a (módulo II) e Memória Ativa; pales-
tra sobre Consumo Consciente; aferição de 
pressão arterial e glicemia; ofi cina sobre 
Práticas de Psicologia Positiva; apresenta-
ção da Banda Big Beatles (veja como reti-
rar os ingressos no site www.progep.ufes.br). 

27/10 – A partir das 8h: II Corrida Rústi-
ca dos Servidores: correr para viver sem 
TEMER (as inscrições foram realizadas 
na sede do Sintufes no período de 02/10 a 
13/10/2017); aula de voleibol, slackline, 
yoga e capoeira; campeonato de Futebol de 
Areia Maruípe X Goiabeiras (inscrições se-
rão realizadas na sede do Sintufes até 20/10).

23/10 a 27/10 – A partir das 8h: Ação so-
cial em prol do Grupo Rebrincar (doações 
para o público infantojuvenil: roupas, cal-
çados, brinquedos novos ou usados em bom 
estado, produtos de higiene pessoal, fral-
das, leite em pó). 

CAMPUS DE MARUÍPE (VITÓRIA)

23/10 – A partir das 8h30: Cerimônia de 
abertura; apresentação da Banda da Polícia 
Militar; palestra sobre Assédio Moral; apre-
sentação da Cia de Dança Andora Ufes.

24/10 – A partir das 9h: Palestra sobre Se-
gurança Pessoal; aferição de pressão arte-
rial e glicemia capilar; aula de Aerohit; 
Pilates; sessão de Quick Massage (massa-
gem expressa); workshop de maquiagem; 
ofi cina de Dança de Salão. 

25/10 – A partir das 9h: Palestra sobre 
Consumo Consciente; apresentação de Bre-
ak Dance; ofi cina de Mobgrafi a (módulo I).

26/10 – A partir das 9h: Apresentação e 
aula de Tai Chi Chuan; palestra sobre Dietas 
da Moda; ofi cina de Mobgrafi a (módulo II).

27/10  – A partir das 11h: Torneio de Jogo 
de Dominó e Campeonato de Futebol de 
Areia Maruípe X Goiabeiras (inscrições se-
rão realizadas na sede do Sintufes até 20/10). 

23 a 26/10 – A partir das 8h: Ação social 

em prol do Grupo Girassóis (doações de 
café, açúcar e itens de higiene pessoal). 

CAMPUS DE ALEGRE

23 a 27/10 – A partir das 7h: Ação social 
em prol da Casa de Passagem de Alegre 
(doações podem ser entregues na Sugrad 
- Prédio Central, Sasas - Castelinho e Ges-
tão de Pessoas - prédio Administrativo).

26/10 – A partir das 8h: Cerimônia de aber-
tura; bate-papo sobre Consumo Consciente; 
ofi cina de Tai Chi Chuan; workshop de ma-
quiagem; ofi cina de Yoga; passeio ciclístico.

27/10 – A partir das 8h30: Torneio de Bura-
co; Jogo de Futsal: Professores X Técnicos; 
Jogo de Vôlei.

CAMPUS DE SÃO MATEUS

23/10 – A partir das 14h: Ofi cina de Pre-
paração de Alimentos Saudáveis (módulo I).

24/10 – A partir das 8h30: Cerimônia de 
abertura; Café com Arte; apresentação da 
peça teatral Unha Encravada e Outras Coi-
sas do Cardápio; ofi cina de Preparação de 
Alimentos Saudáveis (módulo II ); jogo de 
Futebol Society.

25/10 – A partir das 9h: Workshop de Ma-
quiagem; aulão de Zumba. 

26/10 – A partir das 10h: Ensaio aberto da 
Banda Gaia; jogo de Queimada.

23 a 27/10 – A partir das 8h – Doações 
para o Projeto Araçá e Vipa.

27/10 – A partir das 19h: Corrida Equipe Sol.

Fique atento!

• Os trabalhadores que desejarem participar 
das atividades deverão comunicar as suas che-
fi as imediatas com antecedência, de modo que 
organizem o funcionamento dos setores nos 
dias do evento.

• A participação do servidor contará como hora 
trabalhada, devendo o ponto ser registrado 
normalmente. Nos setores que ofertam servi-
ços considerados essenciais, poderá ocorrer 
estabelecimento de horários diferenciados de 
trabalho, organizados pelas chefi as, a fi m de 
possibilitar que todos os servidores participem 
da programação ofertada. Em relação à partici-
pação dos demais trabalhadores serão observa-
das as orientações dos empregadores.


