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Siga o Univem

Gastou
demais?
Hora de

planejar o
orçamento

familiar
Alunos de Administração prestam consultoria
durante evento na Nestlé. Confira na página 3

Gastou
demais?
Hora de

planejar o
orçamento

familiar

Eles vão
representar
o Univem na
Maratona de
Programação

da SBC

Eles vão
representar
o Univem na
Maratona de
Programação

da SBC

Maria Carolina de Souza Santos, Cleverson Abreu
Teotônio e Fábio Rodrigues Jorge estão na pág. 4

Tem um projeto
empreendedor

na cabeça?
Pintou a chance

de colocar
em prática!

Veja como na pág. 2

Veja os detalhes em suplemento
especial preparado pelo

Jornal da Fundação
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Univem estimula a participação no
Prêmio Santander Universidades 2011

No dia 8 de junho,
a equipe da reitoria do Univem
recebeu José Augusto Lahoz do
Prado, representante do grupo Santander,
para apresentar o regulamento da edição
2011 dos Prêmios Santander Universidades.

“O Univem dará todo apoio a
esta iniciativa, pois o país precisa de em-
preendedores e de boas ideias”, disse-lhe
o reitor Luiz Carlos de Macedo Soares.

Os prêmios estão divididos em
quatro categorias: “Ciência e Inovação”,
destinado a pesquisadores-doutores, “Em-
preendedorismo”, para graduandos e
pós-graduandos, “Universidade Soli-
dária”, para universidades que realizem
projetos sociais de desenvolvimento sus-
tentável com ênfase em geração de renda,
e “Guia do Estudante – Destaques do
Ano”, voltado à gestão acadêmica.

Foco no empreendedorismo
O Univem está estimulando a

participação de seus alunos especialmente
no Prêmio Santander de Empreendedoris-
mo. Nesta modalidade, alunos de gradua-
ção e de pós-graduação podem concorrer
em quatro categorias: Indústria; Tecnologia
da Informação,
Comunicação, Cul-
tura e Educação;
Produtos e Serviços;
e Biotecnologia e
Saúde.
A premiação é de
R$ 200 mil, que
representa R$ 50
mil por categoria,
além de bolsas de
estudos presenciais
na Babson College,

Que tal embarcar neste desafio?!

de Boston, para os
líderes dos projetos

vencedores e para o professor
orientador. As bolsas incluem,
além do curso, a passagem
aérea, hospedagem e alimen-
tação, a serem utilizadas até
julho de 2012.

A participação é
gratuita e todos os inscritos
ganharão um curso on-line de
Empreendedorismo, da Babson
College. Todos os professores
orientadores inscritos receberão
curso on-line especial sobre
Orientação de Projetos.

Os finalistas terão a oportunidade
de apresentar o projeto a uma banca de
executivos de renome no Brasil, com todas
as despesas de deslocamento e estadia por
conta da organização dos Prêmios.

A Profª. Drª. Raquel Cristina Ferra-
roni Sanches, pró-reitora de Graduação,
promoveu reunião com as coordenações
dos cursos para falar da iniciativa. Ela in-
forma que haverá dois responsáveis pela
divulgação e acompanhamento do prêmio
internamente: o Prof. Ms. Leonardo Botega

(botega@univem.edu.br) e o
aluno do terceiro ano de
Ciência da Computação
Ivan Daum Sakai
(ivansakai@yahoo.com.br).

Para se inscrever
As inscrições estão

disponíveis até 13 de se-
tembro de 2011, por meio
do hotsite
www.santanderuniversidades.
com.br/premios. Lá, tam-

bém é possível conferir cases das edições
anteriores, com o histórico dos projetos
vencedores. Os ganhadores deste ano
serão conhecidos no dia 21/11.

Univem estimula a participação no
Prêmio Santander Universidades 2011

Univem chegou à final em 2010

A grande final dos Prêmios Santan-
der Universidades 2010, realizada no dia 24/
11, teve a presença do Univem. O então for-
mando de Administração Luiz Gustavo Spila
foi um dos 11 finalistas do Prêmio Santander
de Empreendedorismo, num total de 2.695
inscritos. Na categoria Indústria, ele ficou entre
os três finalistas nacionais, com o projeto
“Greencore Reciclagem”, que propõe a reci-
clagem química de embalagens PET.

Antes disso, na segunda fase do Prê-
mio, que selecionou 300 projetos em todo o
país, cinco eram do Univem.

Da esq. p/ a dir., as pró-reitoras Administrativa e de
Graduação, Marlene de Fátima Campos Souza e

Raquel Ferraroni Sanches, o reitor Macedo Soares,
José Augusto Lahoz do Prado (representante do

Santander) e o professor Lafayette Pozzoli, pró-reitor
de Pós-Graduação

Lahoz em reunião com Ivan
Evangelista Jr. (centro), o estudante Ivan

Daum Sakai e o professor Leonardo Botega
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em de s t aque

A Semana da Qualidade
de Vida da Nestlé de Marília, realizada
entre os dias 6 e 10 de junho, contou
com o apoio e a presença ativa de estu-
dantes e professores da área de Admi-
nistração do Univem. A convite da em-
presa, foi montado um estande para o
atendimento aos colaboradores sobre
um tema que frequenta o cotidiano e as
preocupações da maioria dos brasilei-
ros: o orçamento familiar.

Com 1.344 colaboradores, a
unidade da Nestlé em Marília é a maior
do mundo no segmento de biscoitos.
Assim como em outras empresas, há a
preocupação em orientar o pessoal na
condução das finanças pessoais, fator
que pode gerar desconforto emocional
e, conseqüentemente, comprometer o
rendimento no trabalho. Uma bola de
neve que não faz bem a ninguém.

Durante toda a semana,
alunos de Administração se revezaram
no trabalho. Para isso, além da orienta-
ção de docentes do curso, contaram
com a infra-estrutura providenciada
pelo Departamento de Comunicação e
Marketing do Univem, com mesas,
computadores e material impresso de
orientação sobre o tema. A presença
dos colaboradores da Nestlé foi expres-
siva no estande e cerca de 70 solicita-
ram atendimento individualizado.

O professor Paulo Medei-
ros, vice-coordenador do curso de
Administração, reuniu-se com os estu-
dantes após a semana e levantou al-
guns dados interessantes sobre o perfil
dos atendidos. A maioria deles atua
na produção, o casal trabalha e tem
dois filhos em média, gastam acima
do que ganham, especialmente com
alimentação. Os homens acabam se
excedendo no gasto com combustíveis,
enquanto as mulheres com cuidados
pessoais. A maioria mora em casa
própria e todos têm a exata noção
com as despesas fixas, como água,
luz, telefone e outros, fatores que faci-
litaram o trabalho dos alunos no

Administração do orçamento familiar fez parte da
Semana da Qualidade de Vida na Nestlé

aconselhamento quanto à necessidade
de planejamento e controle.

Segundo o docente, a prática
foi importante para os estudantes. “Eles
usaram conhecimentos de informática,
recursos humanos, finanças e contabili-
dade”, enumera.

Aprendizado
Os alunos que participaram

da iniciativa fazem um balanço positivo.
“Esse trabalho nos possibili-

tou entender, na prática, como é admi-
nistrar um orçamento doméstico e quais
os erros que as pessoas mais cometem
no dia a dia e que acabam lhes trazen-
do problemas financeiros sérios”, avalia
Mariana Sakoda, do segundo ano de
Administração diurno.

Alex Henrique Gonçalves, da
mesma turma, concorda com ela. “Os
erros no uso do cartão de crédito são os
mais comuns, como pagar o mínimo e
rolar a dívida o quanto pode”, observa.
Para ele, o aprendizado com os dias
passados na Nestlé vai além dos conhe-
cimentos acadêmicos. “É uma experiên-
cia que levaremos para nossas vidas,
pois ainda moramos com os pais, não
temos certas responsabilidades financei-
ras, mas aprendemos muito com os ca-
sos que encontramos ali”.

Gastou demais... Entrou no cheque especial...?
Calma! É hora de repensar as finanças

Prata da casa

O convite ao
Univem foi feito pela cola-
boradora  Ana Maria de
Araújo Bueno Ambrósio,
do departamento de Recur-
sos Humanos da Nestlé de
Marília. Prata da casa, gra-
duada em Gestão de Pes-
soas no Instituto Superior de
Tecnologia (IST) do Univem,
em julho de 2008, ela co-
menta que não teve dúvidas
em recorrer à instituição.

“Sabemos que o descontro-
le com as finanças pessoais é algo que
preocupa boa parte dos colaborado-
res e isso nos levou a propor a ativi-
dade. Como sabemos da qualidade
dos cursos do Univem, nada mais na-
tural que convidar alunos e professo-
res para virem até nós”, discorre.

Ana Maria avalia a experi-
ência como bastante produtiva. Hou-
ve muita divulgação da iniciativa an-
tes e durante o evento, o que atraiu os
colaboradores. “Embora tenha sido um
período curto, nossa expectativa é que
traga bons resultados e os auxilie no

controle de seu orçamento
familiar”, revela. Ela ressal-
ta que seria interessante dar
continuidade ao trabalho.
“Uma possibilidade seria a
realização de palestras na
empresa, ministradas por
professores do Univem vin-
culados à área”, sugere.

Na Nestlé des-
de 2001, Ana Maria conta
que já atuou em vários se-
tores. Ela considera que os

conhecimentos adquiridos na gradua-
ção tenham sido importantes para que
ingressasse no RH, em 2009. Hoje, é
responsável pela realização de even-
tos, como a Semana da Qualidade de
Vida; projetos sociais, como os progra-
mas Nestlé Faz Bem Nutrir e Nestlé Faz
Bem Cuidar; Programa de Colabora-
dor do Mês, trabalho com aprendizes,
entre outros.

No horizonte, ela mira a
continuidade dos estudos. “Penso em
fazer um curso de pós no Univem, pois
o aprimoramento profissional é ferra-
menta indispensável em minha área.”

O professor Paulo Medeiros e parte dos estudantes que participaram do trabalho na Nestlé: Patrícia Amaral Bruno,
Mariana Sakoda, Alex Henrique Gonçalves, Juli Prado e o professor Paulo Medeiros
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en s i no  e  pe squ i s a

No dia 4 de junho, o
Univem sediou a segunda edição do
Marília TechDay, evento organizado
pela comunidade técnica Microsoft
de Marília.

O Prof. Dr. Elvis Fusco,
coordenador dos cursos de Ciência da
Computação e Sistemas de Informa-
ção do Univem, explica que o objetivo
do Marília TechDay é dividir experiên-
cias entre profissionais Microsoft e os
participantes. Ele enfatiza que, além
de se atualizarem tecnologicamente,
os participantes têm a chance de co-
nhecer e conversar com o seleto time
de palestrantes, incluindo alguns dos
melhores especialistas em tecnologias
Microsoft, profissionais MVPs (Most
Valuable Professionals), engenheiros
do time de suporte premier e funcio-
nários Microsoft.

A entrada foi franca. Os
inscritos foram estimulados a contribuir
com um quilo de alimento não
perecível.Os produtos arrecadados
foram doados a entidades assistenciais.

II Marília TechDay movimentou o Univem

COMPSI apoiou a IV
Semana de Informática e
Internet da ETEC Marília

A Escola Técnica Antônio Devi-
sate, de Marília, promoveu a IV Semana de
Informática e Internet, entre os dias 1º e 3
de junho, com palestras e minicursos. Nes-
te ano, o evento foi apoiado e patrocinado
pelo COMPSI (Computing and Information
Systems Research Lab), mantido pelos cur-
sos de Ciência da Computação e Sistemas
de Informação do Univem.

O Prof. Ms. Fábio Lucio Meira
palestrou sobre “Processos de Desenvol-
vimento Ágeis”, o Prof. Ms. Leonardo Bo-
tega abordou o tema “Realidade Aumen-
tada” e o Prof. Ms. Emerson Marconato
falou sobre “Segurança e Software Livre”.
Além disso, os alunos Fábio Rodrigues,
Ivan Daun Sakai e Ettore Tognoli, de Ci-
ência da Computação, demonstraram os
projetos de pesquisa desenvolvidos nos la-
boratórios do COMPSI.

III Seminário de
Pesquisa em

Computação promoveu
intercâmbio na área

De 28 de maio a 1º de junho,
estudantes e professores dos cursos de
Ciência da Computação e Sistemas de
Informação do Univem participaram do III
Seminário de Pesquisa em Computação.

O evento foi aberto com a pa-
lestra “Pesquisa Científica em Compu-
tação: Diferentes áreas, inúmeras des-
cobertas”, ministrada pela Profa. Dra.
Kalinka R. L. J. Castelo Branco (ICMC/
USP). No dia 31/5, houve a apresenta-
ção dos trabalhos de alunos do Univem
bolsistas junto aos programas PIBIC e
PIBIT, mantidos pelo Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq).

No dia 1º/6, foi a vez dos estu-
dantes do último ano de Ciência da
Computação qualificarem seus trabalhos
de conclusão. “Todo ano fazemos essa
atividade, de forma a avaliar os proje-
tos em andamento, readequar objetivos
e realinhar pesquisas”, detalha o Prof.
Dr. Elvis Fusco, coordenador dos cur-
sos da área de informática do Univem.
Ele elogia os trabalhos: “Todos apresen-
taram alto grau de colaboração para a
área de Computação.”

As palestras realizadas
- “Reporting Services na nuvem”
- “Windows Phone 7: visão Geral”
- “Desenvolvendo aplicações na nuvem
com o Windows Azure”
- “Lipoaspiração no Banco de Dados”
- “O que é Computação em Nuvem?”
- “Busca de documentos utilizando um
Banco de Dados SQL”

- “Business Intelligence: O que é e
como pode ajudá-lo a ganhar um
aumento”
- “Silverlight and SharePoint 2010:
Better together”
- “Desenvolvimento para Windows
Phone: Conceitos fundamentais”
- “Conheça as tendências no desen-
volvimento WEB”

Evento já faz parte da agenda tecnológica de Marília

No dia 28/5,
dentro da programação
do III Seminário de Pesqui-
sa em Computação, acon-
teceram as provas da II
Maratona de Programa-
ção do Univem, organiza-
da pelo COMPSI. Durante
três horas, as 11 equipes
inscritas foram desafiadas
a resolver o maior número
possível dentre os cinco
problemas propostos, to-
dos de caráter prático, nas
linguagens C ou Java. O objetivo é
promover nos alunos a capacidade de
trabalho em equipe, a busca de novas
soluções de software e a habilidade de
resolver problemas sob pressão.

O ambiente computacional da
prova é baseado no sistema operacional
Linux e faz uso do software BOCA, criado
para controlar uma competição nos mol-
des da maratona promovida pela Socie-
dade Brasileira de Computação (SBC).

Equipe vencedora
A equipe “Bazzinga”, compos-

Bazzinga vence a II Maratona de Programação

ta pelos estudantes Maria
Carolina de Souza Santos,
Fábio Rodrigues Jorge e
Cleverson Abreu Teotônio,
do terceiro ano de Ciência
da Computação, foi a ven-
cedora da II Maratona de Programa-
ção do Univem e representará a insti-
tuição na fase regional da Maratona
de Programação Nacional da SBC,

prevista para 17/9.
“Tínhamos a expectativa de
ficar entre os três primeiros,
mas vencer foi uma surpresa”,
revela Carolina. Ela destaca
que os problemas propostos
eram difíceis. “O programa
que testa os códigos não ava-
lia apenas o resultado, mas

também o tempo
para a resposta.”
A aluna conta que o
grupo já participou
de quatro marato-
nas, sendo duas
internas e duas regi-
onais. “Estamos na
luta desde o primeiro
ano do curso”, brin-
ca. Otimista para a
maratona da SBC,
Carolina considera
que a participação
sistemática contribui

para aprimorar o nível de raciocínio.
“Além disso, vamos treinar com afinco
e melhorar nossa estratégia de traba-
lho em grupo”, completa.

Professores e alunos partici-
pantes da II Maratona. À esq.,
a equipe vencedora: Clever-
son, Fábio e Maria Carolina



No mês em que se celebra o meio
ambiente, o Univem promoveu a exposição
"Vida que te quero verde",
com a apresentação de artistas que lidam
com materiais sustentáveis, produção de

funcionários, alunos e ex-alunos.
Aberta à comunidade, a mostra recebeu a

visita de cerca de
cinco mil pessoas, entre
público interno e externo, com especial

atenção às crianças. A convite da
instituição, 10 escolas

participaram ativamente da exposição.
As atividades chamaram a atenção da

imprensa, com veiculações seguidas nos
jornais Correio Mariliense, Jornal da

Manhã e Jornal Diário, além de emissoras
de rádio, TV Tem e TV Marília.

Em torno de 50 expositores,
entre pessoal da instituição e artistas

convidados, mostraram seus trabalhos.

Nas páginas a seguir, confira um pouco
desta bela iniciativa do Univem
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Para marcar o Dia Mundial do Meio Am-
biente, comemorado em 5 de junho, o Univem pre-
parou uma exposição especial e atividades que foram
realizadas de 6 a 22 de junho nas dependências da
instituição. Aberta à comunidade, “Vida que te
quero verde” trouxe obras de arte e uma gama de
produtos feitos a partir de materiais reciclados e eco-
logicamente corretos.

Centenas de visitantes, especialmente de
escolas públicas e privadas de ensino fundamen-
tal, passaram pela mostra, participando de ofici-
nas e palestras. “Neste ano, o Univem optou por
comemorar a data semeando a consciência ambi-
ental, marcadamente entre os pequenos, responsá-
veis pela saúde futura do nosso planeta”, destacam
as organizadoras do evento, Lílian Aparecida Mar-
ques de Oliveira, super-
visora de Jardinagem e
Decoração Geral do
Univem, e Neusa Martins
Macedo Soares, coorde-
nadora do Espaço Cultu-
ral da instituição.

Os trabalhos
foram distribuídos em
vários pontos, desde o
hall até o Centro de Con-
vivência.  Foram três se-
manas intensas de ativi-
dades, com a exposição
de materiais de artistas e
empresas envolvidos com sustentabilidade; cartazes
confeccionados com material reciclado trazendo
informações sobre tipos de lixo, coleta seletiva e leis
que protegem o meio ambiente; exposição de artesa-
nato e peças dos Projetos Tear e Bambu, desenvolvi-
dos pelo Univem; e oficinas de plantio de sementes,
tear e bambu.

Dentre as peças em exposição, os visitantes
puderam apreciar fotos da cidade e da natureza
local, vistas pelas lentes de Ivan Evangelista Júnior e
de Neusa Martins Macedo Soares. Os artesanatos
de artistas de Marília e região, como os vidros pinta-
dos, fosqueados e jateados, da artista Luciene San-
tana Ricci; sacolas, potes e outros trabalhos confec-
cionados com materiais recicláveis, fornecidos por
Marilena Bassan Neto e as filhas Ana Rita Neto e

Marilena Neto Nakadaira.
A ex-aluna do Univem Sônia Mattar, propri-

etária da Casa Três Irmãos, trouxe peças feitas com
a Malha Eco.

Peças de artesanato feitas pelos alunos do
Atelier Lombardi, como quadros cobertos com mate-
rial reciclável, vidros de alimentos jateados e pinta-
dos; uma lona de caminhão pintada à mão trazida
por Regiane Zanatta, da cidade de Quintana; mo-
saico feito com pedacinhos de cerâmica trazidos
pela artista Solange Pisser, de Pompeia; as embala-
gens feitas a partir de folhas de revistas por Santina
e Victor Bonini Pardo, de Nóbrega, para comerci-
alizar café artesanal. O artista Paulinho Silveira trou-
xe suas esculturas feitas com madeira reciclada.

A Associação dos Apicultores de Marília
esteve representada
pelo seu presidente
Antônio Scalco, que
cedeu materiais utili-
zados no manuseio
de colmeias, e pelos
apicultores Wences-
lau Gomes Soares e
Dirceu Manzon.

O Grupo de
Apoio a Crianças
com Câncer e Hemo-
patias (Gacch) trouxe
materiais em papieta-
gem (técnica de

transformar papel em escultura, embalagens e deco-
ração), feitos por crianças, mães e voluntárias.

Plantando a semente
As crianças e adolescentes protagoniza-

ram um capítulo à parte na exposição “Vida que
te quero verde”. A convite do Univem, escolas
públicas e privadas trouxeram seus alunos para
verdadeiras aulas de preservação do meio ambi-
ente e soluções para um mundo melhor e menos
poluído. Passaram pela mostra estudantes da EE
Izidoro Daun, Escola Orbe, Esquema único e Co-
légios Bezerra, Criativo, Assembleiano, Cristo Rei,
Água Viva, Sagrado Coração de Jesus e Objetivo.

Eles receberam informações sobre tipos de
lixo existentes – como o orgânico, o tóxico, o hospi-

talar e o eletrônico – problemas que acarretam ao
meio ambiente e na cadeia alimentar, soluções exis-
tentes e experiências bem sucedidas. “A ideia foi
sensibilizar os estudantes, levando-os a adquirir uma
conscientização individual”, assinala Lílian, que
monitorou as visitas.

“A prática da sustentabilidade já faz parte do
dia a dia do Univem, que mantém uma estação de
coleta seletiva, e uma série de iniciativas, que procu-
ramos mostrar aos visitantes”, destaca Neusa.

Atentas, as crianças demonstravam surpresa
ao ouvir falar do índice de lixo produzido no mundo
por dia e, também, da realidade dos catadores que
vivem nos lixões.

A exposição despertou dúvidas sobre temas
como a substituição das sacolas plásticas. “Procura-
mos mostrar a eles que esta é uma discussão em
aberto, que há alternativas, como as sacolas biode-
gradáveis, mas que ainda são produzidas em peque-
na escala, devido ao custo”, comenta Lílian.

Além do conhecimento adquirido na visita,
as crianças também passaram por uma demonstra-
ção de como é o processo para confecção das peças
dos Projetos Bambu e Tear, mantidos pelo Univem. Ao
final, cada uma ganhou um pequeno vaso, plantou
uma muda e levou-a para casa.

Os alunos também foram expositores du-
rante a mostra. Cada escola trouxe banners com
trabalhos feitos em sala de aula sobre o Dia Mundi-
al do Meio Ambiente para exposição.

A professora Luciana Teixeira Leite de Olivei-
ra, coordenadora pedagógica do Colégio Assem-
bleiano, de Marília, elogiou a iniciativa. “A consci-
entização ambiental hoje é tudo e essa iniciativa do
Univem foi muito bem vinda. Temos que começar o
trabalho com os pequenos e garantirmos o futuro”.

E os pequenos parecem ter aproveitado
bastante.  “O artesanato de bambu foi o que achei
mais bonito e diferente na exposição”, comentou João
Pedro Silva Pereira, do terceiro ano do ensino funda-
mental. “Adorei a oficina de plantio de mudas”,
emendou Melissa Renee Holladd, do segundo ano.

“Gostei mais da árvore de lixo com as saco-
las penduradas”, disse Mariana Angélica Machado,
também do segundo ano. “É o que acontece quando
jogamos lixo onde não devemos. Vêm as enchentes e
o lixo volta para atrapalhar o ser humano”.

Uma exposição do Univem para
celebrar a vida e o

mês do meio ambiente





Ex-aluna aposta em malha ecológica
Graduada em Processos Ge-

renciais e pós-graduada em Marketing
pelo Univem, Sônia Mattar fez questão
de participar da exposição “Vida que te
quero verde”. Proprietária da Casa Três
Irmãos, ela trouxe para a mostra a ma-
lha Eco, utilizada pela empresa catari-
nense Altenburg, com 50% de algodão
e 50% de fibras geradas com a recicla-
gem de garrafas PET. São colchas, edre-
dons e outras roupas de cama de alta
qualidade, que não devem nada às
malhas tradicionais em termos de maci-
ez, durabilidade e preços ao consumi-
dor. “Ao visitar uma feira da empresa,
fiquei encantada com a iniciativa e fiz
questão de trazer para Marília”, conta Sônia.

Por dia, a Altenburg utiliza quase seis mil garrafas PET em sua li-
nha de produção da malha Eco, na cidade de Blumenau.

Tear e
bambu
Os alunos das

Oficinas de Tear e
Bambu, mantidas

pelo Univem, também expuseram na “Vida que te quero verde”. Belas peças
em tapeçaria, vestuário, móveis e outros encheram os olhos dos visitantes.

Projeto Belajuda
A Associa-

ção Beneficente
Belajuda,
criada por
funcioná-
rios da
Bel S/A,
g r u p o
que mantém as uni-
dades de Marília (Bel Chocola-
tes) e de Herculândia (Laticínios
Hércules), expôs uma sacola con-
feccionada com embalagens de
leite descartadas pelo equipa-
mento da unidade de Herculân-
dia. A peça foi exposta por inici-
ativa da jornalista Célia Ribeiro,
responsável pela página domini-
cal “Marília Sustentável”, do jor-
nal Correio Mariliense.

Arte em família
A professora aposentada Mari-
lena Bassan Neto passou às
filhas o talento e o amor pela
arte: a fonoaudióloga Ana Rita
Neto e Marilena Neto Naka-
daira, funcionária do Mestrado
em Direito do Univem. Elas
trouxeram bonitas peças con-
feccionadas a partir de jornais,
tecidos, filtros de papel,
caixinhas de
leite e
outras.

Lixo
O lixo foi um dos
temas centrais da
exposição: tipos
existentes,   proble-
mas que acarretam
ao meio ambiente,
soluções existentes e
experiências bem
sucedidas.
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Arte em mosaico
A artista Solange Pisser, de Pompeia, expôs belas obras

em mosaico, feitas com pedacinhos de cerâmica.

Arte em fotos
Ivan Evangelista Jr. e Neusa Martins Macedo

Soares trouxeram cliques da cidade e da natureza

A Associação
dos Apiculto-
res de Marília
expôs os ma-
teriais usados
no manuseio
de colmeias,
com fotos de
Ivan Evange-
lista Jr.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Marilena e as filhas Ana Rita (centro) e
Leninha: elas vivem fazendo arte!

ApiculturaApicultura

Jornal da Fundação - Junho 20118



9Jornal da Fundação - Junho 2011

em de s t aque
Balcão de Projetos

Câmara de Vereadores homenageia grupo
ICHIN-BAN por proposta de usina de compostagem

Mestrado em Direito do Univem
no XX Encontro Nacional do Conpedi

De 22 a 25 de junho, aconteceu o XX
Encontro Nacional do Conselho Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito no Brasil
(Conpedi), na Universidade FUMEC, na capi-
tal mineira. O tema geral do evento foi “Demo-
cracia e reordenação do pensamento jurídico:
compatibilidade entre a autonomia e a inter-
venção estatal”.

O Conpedi é um fórum de integração e
divulgação das linhas de pesquisa e dos trabalhos desenvolvidos
nos programas de mestrado e doutorado em Direito no país.
O Mestrado em Direito do Univem participou do evento com

nove artigos de professores e alunos. O
Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, coordena-
dor do Mestrado, foi o responsável
pelo Grupo de Trabalho Simultâneo
“Filosofia do Direito”, em 24/6.

Por iniciativa

do vereador Sydney Go-
betti de Souza, a Câma-
ra Municipal de Marília
aprovou requerimento de
congratulações aos alu-
nos do grupo ICHIN-
BAN, que apresentaram
a proposta de solução
dos problemas causados
pelos lixões por meio da
implantação de uma
usina de compostagem,
para produção de adubo
orgânico. O trabalho foi
apresentado dentro do Balcão
de Projetos, no final de 2010.

O requerimento para-
beniza os alunos, professores e
coordenação do curso de Ad-
ministração, bem como o de-
partamento de Comunicação e
MKT do Univem.

O grupo ICHIN-BAN
propôs a implantação de uma
indústria de compostagem orgâ-
nica na cidade de Oriente. A
ideia é aproveitar resíduos orgâ-
nicos resultantes de processos
industriais, restos de alimentos

(feiras livres, restaurantes e esco-
las municipais), podas de arvo-
res etc, transformando-os em
adubo orgânico. O projeto pre-
vê uma capacidade de cerca de
25 toneladas/dia de resíduos. O
trabalho foi desenvolvido por
Carlos Eduardo Yamaguchi
Alves, Tatiane Iva de Medeiros,
Anelise Gonzales Lobo, André
Roberto Furlaneti de Oliveira,
Fábio Mitsui Akutagawa e Thia-
go Fernando Justo, estudantes à
época e hoje já formados.

Anelise considera

que a homenagem da
Câmara é um reconheci-
mento não só à qualida-
de do trabalho, mas
também à pertinência do
tema, no momento em
que a cidade vê-se às
voltas com a polêmica
gerada com a “exporta-
ção” do lixo. “O nosso
projeto apresenta uma
solução viável e que
poderia ser adotada em
larga escala”, opina a
administradora.

Cunho socioeconômico
O professor Camillo

Sivelli, responsável pelo Balcão,
ressalta que vários dos projetos
apresentados em 2010 tinham
cunho socioeconômico, alguns
relacionados ao meio ambiente.
O professor José Luiz Yanaguiza-
wa, coordenador do curso de
Administração, diz que a propos-
ta do Balcão é exatamente esta,
ou seja, incentivar os alunos a
criarem projetos acadêmicos que
possam ser implementados na
comunidade e nas empresas.

Os membros do grupo (da esq. p/ a dir.):
Carlos Eduardo, Tatiane, Anelise, André Roberto e

Fábio. Ausente na foto, Thiago

Os estudantes formados no curso de
Engenharia de Produção do Univem já têm di-
reito ao cadastro como profissionais plenos junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia do Estado de SP (Crea-SP).

O credenciamento do Univem e do
curso, que tramitava naquele órgão sob o Pro-
cesso C-000567/2010, foi comunicado oficial-
mente no dia 13 de junho. A boa nova foi divul-
gada pelos professores Sérgio Sartori e Vânia
Érica Herrera, respectivamente coordenador e
vice-coordenadora do curso. Para obter o regis-
tro, o Univem disponibilizou ao Crea dados como
a autorização de funcionamento da instituição e
do curso, sua matriz curricular, carga horária e
ementas das disciplinas com conteúdo profissio-
nal, quadro de docentes e outros.

O Crea é o responsável pela fiscali-
zação do exercício profissional e atividades dos
engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos,

Crea-SP credencia curso de Engenharia
de Produção do Univem

meteorologistas, bem como dos técnicos e tecnó-
logos das áreas abrangidas pelo órgão. De acor-
do com a legislação, a responsabilidade técnica
sobre obras e serviços nestas áreas só pode ser
atribuída a profissionais habilitados no Crea.

Formação sólida e reconhecida
Com cinco anos de duração, o Bacha-

relado em Engenharia de Produção do Univem
habilita o profissional a atuar na área de servi-
ços e na produção industrial. Nos dois casos,
ele estuda a maneira mais adequada de integrar
mão de obra e equipamentos, com o objetivo de
conseguir a melhor rentabilidade no processo
produtivo instalado e em novas linhas de pro-
dução. O engenheiro formado pela instituição é
habilitado a realizar estudos de viabilidade téc-
nica e econômica, planejamento, supervisão,
assessoria, consultoria, avaliação, perícias e lau-
dos técnicos na área de produção industrial.

     O Insti-
tuto Superior
de Tecnologia
do Univem
realizou, entre
os dias 30 de
maio e 1º de
junho, o I Ci-
clo de Estu-
dos do IST.
Foram 13 pa-
lestras e um
minicurso, ministrados por
profissionais das diversas áre-
as, entre eles vários ex-alunos
da instituição. Participaram
cerca de 600 estudantes, dos
cursos de Processos Gerenci-
ais, Gestão de Produção In-
dustrial, Logística, Recursos
Humanos, Design Gráfico e
Design de Interiores.

O Prof. Ms.
Eduardo Rino, coordenador
do IST, faz um balanço bas-
tante positivo da atividade. “O
evento foi bem proveitoso e,
certamente, contribuiu para a
complementação da formação
dos nossos alunos”, avalia.

Um dos pontos al-
tos da atividade foram as ex-
posições feitas por ex-alunos.
Alex Capeline, graduado em
Design Gráfico em 2006, foi
um deles. Ele falou aos estu-
dantes sobre a profissão e o
mercado de trabalho em sua

I Ciclo de Estudos promoveu
debates e integração no IST

área. Atualmente, Alex é geren-
te de criação da CAT Comuni-
cação. “Procurei mostrar o tra-
balho que fazemos, que alinha
criação, planejamento e inova-
ção”, conta. Ele revela que fi-
cou um tanto “nervoso” no dia,
mas que a experiência de vol-
tar ao IST para ministrar a pa-
lestra foi muito enriquecedora.

O professor Rino
agradece a todos os que con-
tribuíram para a realização do
Ciclo, em especial aos profes-
sores Gustavo Arruda e Marie-
ta Bonadio Keppler, respectiva-
mente coordenadores adjuntos
das áreas de Gestão e de De-
sign, a todo o quadro docente,
funcionários do IST e à reitoria,
pela confiança e apoio.

A programação completa do I
Ciclo de Estudos do IST está na

edição virtual do JF, em
www.univem.edu.br/jornal

Em www.univem.edu.br/jornal,
confira a lista de artigos de

autores do Univem para o XX
Encontro Nacional do Conpedi
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Atividade complementar na
área administrativa

Docentes de Computação
e Sistemas de Informação

em eventos

Diretor do Sebrae-SP visita Univem
Bruno Caetano,

diretor superintendente do
Sebrae-SP, visitou o Univem
no dia 7 de junho. Ele veio
acompanhado do gerente
do Sebrae-Marília, Fábio
Gerlach, e do secretário
municipal da Indústria e
Comércio de Marília, Ro-
mildo Raineri. A comitiva foi
recepcionada pelo reitor do
Univem, Luiz Carlos de
Macedo Soares, as pró-
reitoras de Graduação e
Administrativa, respectiva-
mente as professoras Raquel
Ferraroni Sanches e Marle-
ne de Fátima Campos Sou-
za, o presidente da Fundação Eurípides, Amauri Rosa,
o gestor do Centro Incubador de Empresas de Marília
(CIEM), professor José Mário Rando, e do chefe de
gabinete do Univem, Ivan Evangelista Jr.

A visita do superintendente do Sebrae-SP
teve por objetivo aproximar ainda mais as instituições

parceiras responsáveis
pela instalação e ma-
nutenção do CIEM,
bem como conhecer
as iniciativas dos alu-
nos do Univem na
área do empreende-
dorismo. O reitor do
Univem agradeceu a
visita e considerou o
encontro muito positi-
vo. “O Sebrae sempre
foi um grande parcei-
ro e nos ajuda muito
a manter a chama do
empreendedorismo
viva entre os universi-
tários que estão em

fase de formação profissional”, destacou.
Caetano também visitou a prefeitura muni-

cipal e conversou com o prefeito Mário Bulgareli sobre
a Regulamentação Geral da Lei da Micro e Pequena
Empresa no município.

Da esq. p/ a dir., Fábio Gerlach, Macedo Soares, Bruno
Caetano, Raquel Ferraroni Sanches, Amauri Rosa, Mário

Rando e Romildo Raineri

O 13 º Simpósio de Realidade Virtual e
Aumentada – SRV 2011, realizado em
Uberlândia, entre os dias 23 e 26 de

maio, teve a participação do Univem. O
Prof. Ms. Leonardo Botega teve um capí-
tulo aceito no livro do evento, o que lhe
rendeu o convite para uma palestra. O

artigo, intitulado “Interfaces Tangíveis:
Conceitos, Arquiteturas, Ferramentas e
Aplicações”, foi escrito em parceria com

Adriel Radicchi, ex-aluno do Univem e
atual mestrando da UFSCar, e Augusto

Luengo, também egresso da instituição. O
Univem sediou a segunda edição do

evento, em 1999.

O Prof. Dr. Elvis Fusco, coordenador dos
cursos de Ciência da Computação e Sis-
temas de Informação do Univem, partici-

pou do 8º Congresso Internacional de
Gestão de Tecnologia e Sistemas de Infor-
mação (Contecsi), promovido pela Facul-
dade de Economia, Administração e Con-
tabilidade (FEA-USP). Fusco apresentou o
artigo intitulado “Conceptual framework
as a basis for building of Digital Biblio-

graphical Catalogs: prospects for the
use of Object-Oriented FRBR” e, tam-

bém, coordenou a mesa de trabalho “In-
formation System Management”. O evento
recebeu pesquisadores de 20 estados bra-

sileiros e 10 países. As palestras e apre-
sentações foram vistas por cerca de 450

pessoas.
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Freiria recebe título em Dracena
O professor do Univem e procu-

rador de Justiça de São Paulo, Roberto da
Freiria Estevão, foi homenageado em Dra-
cena. No dia 13 de maio, ele proferiu pa-
lestra aos alunos da Faculdade Reges de

Dracena, com o tema “Princípios e regras”.
Na sequência, recebeu o

título de Hóspede Oficial do
Município, concedido pelo
prefeito Célio Rejani e pelo

presidente da Rede Gonzaga
de Ensino Superior (Reges),

José Gonzaga da Silva Neto.

O estudante Thiago Rodrigues
Carvalho, do segundo ano de Adminis-
tração do Univem, é responsável pelo
curso “Auxiliar Administrativo e Etiqueta
Empresarial”. Classificado como ativida-
de complementar, o curso tem duração
de um ano, dividido em dois módulos, e
foi oferecido neste primeiro semestre a
um grupo de 20 alunos dos cursos de
Recursos Humanos, Processos Gerenciais
e Administração. A proposta foi apresen-
tada ao Núcleo de Atividades Comple-
mentares e aprovada pela coordenadora
Paula Renata Bertho.

O primeiro módulo foi encerra-
do em junho e o segundo tem início pre-
visto para agosto. Em 2010, Thiago já
havia ministrado atividade semelhante.
“O curso aborda temas como emprega-

bilidade, currículos,
entrevistas de trabalho,
apresentação pessoal,
relações humanas,
dinâmica de grupo,
regras no ambiente,
plano de negócios,
entre outros”, enumera.
Thiago também é funci-
onário do Departamen-
to de Reprografia do
Univem.

A confraternização da turma, no encerramento do
primeiro módulo, no dia 2/6/2011

Este é o
título do livro recém-
lançado pela Profa.
Dra. Caroline Kraus
Luvizotto, docente do
Programa de Pós-
Graduação Lato
Sensu do Univem.
Publicada pela
Editora Unesp, a
obra pode ser bai-
xada gratuitamente
ou adquirida no
formato impresso
(veja ao lado).
    Ela relata que
vem estudando temas relaciona-
dos ao Rio Grande do Sul há 14
anos. Seu primeiro livro, “Cultura
Gaúcha e Separatismo no Rio
Grande do Sul”, é produto de
sua dissertação de mestrado em
Ciências Sociais, defendida em
2003, e foi publicado em 2009.
“Ao concluir a pesquisa, percebi
que um outro fator, a tradição,
também era muito representativo
no que se refere à cultura gaú-
cha”, detalha a docente. A defe-
sa de seu doutorado, em 2010,
procurou ingressar neste outro
aspecto, gerando o novo livro.

No Univem desde
2008, a professora Caroline

 “As tradições gaúchas e sua racionalização na
modernidade tardia”

leciona as disciplinas
“Metodologia da
Pesquisa Científica” e
“Didática do Ensino
Superior” junto ao
Centro de Educação
Continuada (CEC) da
instituição.

Para adquirir
Para obter uma cópia
gratuita do livro, faça

o download em http://www.
culturaacademica.com.br/
catalogo-detalhe.asp?ctl_id=100.
Para adquirir a obra impressa,
faça um pedido à Editora Unesp
(www.editoraunesp.com.br/).
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ARTIGOS
Confira em www.univem.edu.br/jornal

Marina Silva critica novo
Código Florestal em Marília

No dia 3/6, esteve em Marília
Marina Silva, ex-senadora do Acre pelo PV
e candidata à Presidência da República
em 2010. Ela veio em razão de agenda
com a comunidade evangélica e aprovei-
tou a oportunidade para falar à imprensa.

Ministra do Meio Ambiente do
governo Lula, ela fez duras críticas à apro-
vação do projeto de lei (PLC) 30/2011
pela Câmara dos Deputados, que introdu-
ziu severas mudanças no Código Florestal.
Ela destacou como pontos negativos do
projeto a anistia àqueles que ocuparam as
Áreas de Proteção Permanente (APPs) de
forma irregular com atividades agropecuá-
rias e os incentivos a novos desmatamen-
tos contidos no projeto, como a possibili-
dade de plantar 50% de espécies exóticas
com alto valor econômico nas áreas des-
matadas. “Isso afetaria de forma irreversí-
vel o que foi conquistado a duras penas
nos últimos 30 anos e as metas de redu-
ção de desmatamento com que o Brasil
comprometeu-se, ano passado, na Con-
venção sobre Mudança do Clima”, disse
Marina, revelando a expectativa de que a
presidente Dilma Rousseff vete estes e ou-
tros pontos polêmicos do PLC.

O reitor do Univem, Luiz Carlos
de Macedo Soares, recepcionou a ex-sena-
dora e entregou-lhe convite para a exposi-
ção “Vida que te quero verde”, promovida
pela instituição em comemoração ao Dia

Mundial do Meio
Ambiente. Macedo
Soares também
destacou as ações
do Univem que
visam promover a
sustentabilidade na
área do campus e
em benefício da
comunidade.
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O Café Filosófico, realiza-
do no dia 17 de junho, teve
como pauta central a relação

entre Sociologia e Direito. Em seu segundo ano, o
evento é uma iniciativa do Mestrado em Direito do
Univem, com a parceria de três instituições de ensi-
no superior – Unesp/campus de Marília, Fajopa e
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
– e da Livraria Milani, que sedia o evento.

A discussão sobre as mudanças sociais,
políticas e econômicas que o mundo vem passando
e sua relação com o Direito teve como mediador o
Prof. Dr. Maurício Gonçalves Saliba, da UENP, que destacou
o Café Filosófico como uma grande oportunidade para cida-
des do interior como Marília. “Esses cafés são mais comuns
em grandes centros e é um privilégio uma cidade de médio
porte receber esse tipo de evento”, disse.

O próximo Café está marcado para o dia 26 de
agosto e será dedicado a palestras e lançamentos de livros de
professores do Univem.

Café com Sociologia,
Direito e Filosofia...

O tradicional Trote Solidário,
promovido anualmente pelo Univem,
está entre os classificados ao “Prêmio

Trote da Cidadania 2011”, promovido
pela Fundação Educar Dpaschoal

(http://www.trotedacidadania.org.br). O
objetivo é destacar e reconhecer os me-

lhores projetos de Trote Cidadão em ins-
tituições de ensino superior e escolas
técnicas de todo o território nacional

A instituição concorre na cate-
goria “Vídeo”. O material retrata as ati-

vidades desenvolvidas no início deste
ano pelos 140 calouros de Direito, sob a
organização da coordenação do curso.
Eles coletaram doações e promoveram
visitas a três entidades assistenciais da

cidade: Lar de Meninas Amélie Boudet,
Casa do Caminho e Associação Filan-
trópica de Marília. A produção técnica

do vídeo foi feita por Clel Ribeiro, do
Departamento de Marketing do Univem,

que participou das visitas como aluna.
Em 2010, o Univem ficou entre os finalis-
tas do Prêmio, com o vídeo “Trote Solidá-
rio: aquilo que você faz bem, pode fazer

bem para alguém”. Os autores dos melho-
res projetos de 2011 serão anunciados em

16/7, dentro da programação do Fórum
Empreender com Valores, em Campinas.

    O relógio
marcava 20h,
do dia 14 de
junho, quando
um grupo de
jovens se aglo-
merava em fren-
te à portaria
principal do
Univem. Devi-
damente recep-
cionados por
Clel Ribeiro, do
departamento de
Comunicação e Marketing, os
jovens e a professora do curso
‘YES! Guia de Carreira’, ofereci-
do pela igreja ‘O Brasil para
Cristo’, seguiram em um tour
pela instituição, desde a gradu-
ação até o mestrado.

Por fim, uma visita
ao Instituto Superior de Tecnolo-
gia (IST). Foram recebidos pelo
Profº. Ms. Eduardo Rino, coor-
denador do IST, e pelo professor
de Fotografia dos cursos de
Design Gráfico e Design de
Interiores, Fábio Borguês. Ao
ouvirem o professor Rino falar
um pouco de cada profissão, os
olhos brilhavam, como os de
Ana Carolina Ferreira. “Visitar o
Univem abriu novos horizontes,
tirou dúvidas e me mostrou o
que realmente é a faculdade”,
disse a jovem. Para Rafaefa Fer-

Para essa garotada, carreira é coisa séria!

nandes Faria, a visita ajudou a
clarear seu objetivo: Design de
Interiores. “Cada detalhe da
visita me fez confirmar minha
escolha”, afirmou.

Agendada há mais
de um mês, a visita contribuiu
para esclarecer pontos específi-
cos, segundo a professora dos
jovens, Aline Sposito. “Todas as
minhas ex-
pectativas e
objetivos
sobre a visi-
ta foram
superados.
Só tenho a
agradecer
por toda a
dedicação”,
disse.

A turma: Vitor Kamashiro Coimbra, Ana Beatriz
Alves da Costa, Clel Ribeiro (Univem), Ana Carolina

Ferreira, Aline Sposito, Rafaela Fernandes Faria,
Aline Bispo Custódio e Matheus dos Santos

A busca da Justiça no contexto
do Princípio da Fraternidade: o

papel do Direito
Por Clarissa Chagas Sanches Monassa , professora do
Univem; Edio Queiroz Amador, pós-graduando do Univem;

e Ederson da Cruz Silva, aluno do 5º ano de Direito

O enfrentamento do abuso e da
violência sexual infantil no Brasil
Por Sarah Caroline de Deus Pereira , aluna especial

do Mestrado em Direito do Univem

A burocracia como instrumento
de igualdade e bem-estar social
Por Rubens Hideo Kina , Júlia Moreno do Couto
Rosa e Gilberto Soares , alunos do 2º ano de Direito



De BEM com a vida...

O amor no lar

Natureza e arte deram o tom na
última mostra do semestre

espaco  cu l t u r a l
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Torna-se

difícil fazer os cora-

ções do mundo en-

tenderem, com exa-

tidão, o que real-

mente constitui o

amor, no campo da atuação doméstica. Há mui-

tos que se estorcegam na tentativa de encontrar

o amor e se lançam às paixões tormentosas, im-

pondo e ferindo, equivocados na paixão pos-

sessiva. Inúmeros falam do amor, mergulhan-

do na fossa do desejo de domínio inferior, que

pouco ou nada tem a ver com a sublime virtude.

No lar, vezes sem conta, o arremedo do

amor espalha irresponsabilidade por meio da

desconsideração entre os cônjuges, do

desassisamento, da má condução da prole ou do

excesso de dons materiais que obstruem os ca-

nais da percepção do espírito.

O amor, como ainda é encontrado no

clima doméstico, mantém-se aturdido pelo ciú-

me e pelo egoísmo, que desestruturam e conge-

lam as relações, pela desconfiança e pelo fel que

passam a porejar entre os seus elementos (...)

O amor, entronizado no coração dos

que amam, não padece de interesses mesquinhos,

renuncia quando sabe que, assim, poderá melhor

auxiliar. O amor superior, no seio doméstico, sabe

calar para apaziguar infrutíferas querelas ou con-

segue falar para esclarecer, construir e abençoar.

Só no amor, como o apresentou Jesus,

os rebentos receberão dos pais a orientação para a

vida, com segurança e fidelidade ao ver o bem. E,

com esse mesmo amor, na pauta familiar, os fi-

lhos se aperceberão que seus genitores são impor-

tantes vigilantes do Criador, cuidando dos própri-

os irmãos, convertidos, temporariamente, em fi-

lhos da carne, a fim de que todos sejam alinhados

nas hostes renovadoras por todos desejadas.

É no reduto doméstico, onde são per-

mitidas tantas liberalidades, mas nem sempre a

verdadeira liberdade, que se acha a escola superi-

or, capaz de estruturar os caracteres diversos, com

as lições vividas de ação elevada, desde que o amor

a tudo possa conduzir.

A partir desses exercícios de amor e dessa

busca feliz, a alma do grupo familiar se distenderá, a

fim de que consiga estender os braços, com altruís-

mo, para abraçar junto a si a família maior que Deus

nos concede para o convívio social.

Thereza de Brito

(Mensagem extraída do livro “Vereda Familiar”,
psicografado por Raul Teixeira, ditado pelo espírito
Thereza de Brito. Editora Fráter, 2004, pág. 23.)

Na mesma linha do ‘reaproveitar’ o que a
natureza descartou, o artista inova. “Algumas peças tam-
bém são compostas de pedacinhos de troncos de árvore
que encontro no bosque durante minhas caminhadas
diárias”, detalhou.

Os estudantes Susane
Calabrez, Su Shih Yuan e Sílvia Helena
de Souza Martins, do terceiro módulo
de Design Gráfico, curso ministrado
pelo Instituto Superior de Tecnologia
(IST) do Univem, produziram as peças
visuais do Mês do Meio Ambiente, pro-
movido pela Secretaria do Meio Ambi-
ente de Marília.

Orientados pela professora
Marieta Bonadio Keppler, eles desen-
volveram a marca, a programação, o
convite, a camiseta e os certificados
de “Amigo do Meio Ambiente”, que
serão entregues a pessoas da socie-
dade que trabalham pelo meio ambi-
ente em Marília.

Desde 2008, as peças do
evento são produzidas pelos alunos do Univem, sempre com
propostas inovadoras de marca e material gráfico.

Os estudantes explicam que decidiram usar o cata-
vento como imagem central, porque se baseia na ideia de
aproveitamento e economia, usando a energia do vento (eóli-
ca) para criar a sua própria energia. “Como o tema deste ano
é a reciclagem, este é um bom emblema para a ocasião”,
destacam. As cores são as mesmas usadas para a coleta seleti-
va: azul - papel, vermelho - plástico, amarelo – metal, verde -
vidro e marrom – orgânico. Eles agradecem à professora Mari-
eta pela orientação. “Ela nos incentivou e deu dicas que enri-
queceram o nosso trabalho.”

Alunos de Design Gráfico produzem peças
para Mês do Meio Ambiente

"Natureza morta, recriada através da arte”
foi o título da exposição feita pelo artista plástico Pauli-
nho Silveira no Espaço Cultural do Univem, de 23 a 28
de maio. Produzidas a partir de madeiras recicladas, as
esculturas chamaram a atenção pela criatividade das
formas. A mostra, realizada poucos dias antes do início
da exposição “Vida que te quero verde” (veja
nas páginas 5 a 8), uniu sustentabilidade,
arte e muita criatividade.

O artista tem como matéria-prima
principal os materiais de descarte da constru-
ção civil. “Foi nesses materiais que vi a pos-
sibilidade de tirar beleza do que deixou de
ser belo”, explicou. São pedaços de vigas e portas des-
cartadas em construções, misturados a pastilhas e cerâ-
micas numa técnica parecida com a dos mosaicos, que
geram quadrados e retângulos em peças com efeito rústi-
co, que se encaixam em qualquer ambiente.

Sílvia, Su
Shih e Susa-
ne. No desta-
que, a marca
elaborada
para a Secre-
taria do Meio
Ambiente


