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Siga o Univem

Desafios e mudanças no mercado de trabalho estiveram em destaque na
 1ª Semana do Saber Sustentável do Univem - Páginas 3 e 4

Na página 5, veja como o projeto do estudante, que propõe a reciclagem química das
embalagens PET, ganhou destaque no Prêmio Santander de Empreendedorismo, entre

trabalhos apresentados pelas melhores universidades públicas e privadas do país!

Gabriele de
Lima Hermínio,

de Design
Gráfico, foi

Confira na
página 3

Alunos de
Design Gráfico
e de Interiores
elaboram
cartilha

Os
debates e
novidades
do I CITOS

Evento coloca o Univem na vanguarda
da expansão das tecnologias

open source - Leia na página 6

Mestrandos em
Direito tiveram

participação ativa no
Conpedi, em
Florianópolis

Rodolfo Fares Paulo
expôs artigo - Veja

detalhes na página 8

presença
cativa na
1ª Semana
do Saber
Sustentável

5.271 inscritos.5.271 inscritos.
47 finalistas entre

todas as categorias.
Apenas 3 selecionados na de

Empreendedorismo/Indústria.
Luiz Gustavo Spila, do curso de

Administração do Univem, estava lá!

Apenas 3 selecionados na de
Empreendedorismo/Indústria.
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Sustentabilidade, mudanças e
desafios no mercado de trabalho

 Adeus, feliz ano velho.
Que venha 2011!

editor ia l

A MISSÃO DO UNIVEM
Promover o desenvolvimento integral de cidadãos, por meio de formação humanista, científica e tecnológica, com visão reflexiva e
crítica, capacitando-os a atuar profissionalmente na construção de uma sociedade qualitativamente melhor e socialmente justa.
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ustentabilidade. Sem dú-
vida, esta foi a palavra mais repe-
tida, em seus diversos aspectos e
possibilidades, durante a 1ª Se-
mana do Saber Sustentável , rea-
lizada entre os dias 25 e 28 de
outubro. O evento foi direcionado
aos estudantes dos cursos de Ad-
ministração, Ciências Contábeis,
Engenharia de Produção e Institu-
to Superior de Tecnologia (IST).

Recheada com 36 ativida-
des, entre palestras e minicursos,
agrupando cerca de 1.300 pesso-
as por noite, a semana contou
com a presença de profissionais
renomados em suas áreas, abor-
dando questões como: Suplly
Chain, comunicação e sustentabi-
lidade, normas para emissão dos
motores de combustão interna e
biodiesel, ética e sustentabilidade,
logística reversa, tratamento de água e efluen-
tes, entre outros.

Os minicursos versaram sobre logísti-
ca, auditoria, inovação tecnológica, recursos
humanos, gestão ambiental, manutenção,
gestão empresarial, marketing e outros.

A maior parte dos debates teve a sus-
tentabilidade como pano de fundo. Carlos
Barion, da Dori Alimentos, iniciou sua palestra
– “Supply Chain como diferencial competitivo” –
conceituando desenvolvimento sustentável: “É

1ª Semana

do Saber

Sustentável

do Univem

arejou o

clima na

instituição

com

debates de

alto nível e

integração

entre cursos

Sustentabilidade, mudanças e
desafios no mercado de trabalho

aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer as possibi-
lidades das gerações futuras de aten-
derem às suas”.

Sustentabilidade, para Bari-
on, significa viver da “renda” propor-
cionada pelo planeta e não do seu
capital natural. Ele enfatizou que as
organizações são cada vez mais co-
bradas pela sociedade quanto às
consequências de ordem econômica,
social e ambiental de suas ativida-
des. “Para as empresas, estas co-
branças podem ser encaradas como
fontes de oportunidade, inovação e
vantagem competitiva, ao invés de
entraves às suas atividades e novos
custos”, ponderou.

Para Marcelo Barros Torres Alves,
do grupo Santander, a sustentabilida-
de faz parte dos negócios atualmen-
te. “A sociedade mudou e as empre-

sas precisam mudar para atender às deman-
das por um novo jeito de fazer negócios, que
inclua as dimensões sociais e ambientais em
todas as decisões”, disse em sua palestra.
Elencando as iniciativas do Santander nesta
área, Alves destacou que, desde 2002, o
banco inclui a avaliação de risco socioambi-
ental nos processos de concessão de crédito,
entre outras.

    com grande satisfação que escrevo
o editorial desta última edição de

2010, ainda sob o impacto da emoção
de ter participado da cerimônia de

premiação do Prêmio Santander de
Empreendedorismo, na noite de

24/11. Foi gratificante ver nosso alu-
no Luiz Gustavo Spila, de Adminis-
tração, figurar entre os melhores do

Brasil. Conquista justíssima, diga-se de
passagem, pois seu projeto é apurado
do ponto de vista técnico e altamente
relevante socialmente. Todos os deta-

lhes você confere na página 5.
Aproveito este espaço para

cumprimentar nossos alunos, profes-
sores e funcionários pelas inúmeras

realizações e dedicação durante o
ano. As páginas do Jornal da Fun-

dação foram pequenas para registrar
as pesquisas realizadas, os grandes

eventos promovidos, a participação
em atividades científicas e acadêmi-
cas, a aprovação em concursos pú-

blicos, entre outros. A seção “Radar”
capturou vários dos nossos ex-alunos
que brilham no mercado de trabalho.

No próximo ano, tem mais!
Parabéns a todos! Em 2011,

faremos mais do mes-
mo! Educação de quali-
dade é assim: um com-

promisso que se renova
e se amplia a cada dia!

(Luiz Carlos de

Macedo Soares - Reitor)

BARION, da Dori
(no alto), e ALVES,

do Santander

É

S
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Acessibilidade
A cartilha “Acessibilidade” ,

elaborada pelo aluno Sérgio Ca-
murça Mazzini, do quarto módu-
lo de Design Gráfico, sob a
orientação do professor
Fernando Netto, foi lan-
çada no dia 28/10, du-
rante a 1ª Semana do Sa-
ber Sustentável .

Além de alunos
e professores do Univem,
o lançamento foi presti-
giado por representan-
tes da Comissão Muni-
cipal de Sustentabilida-
de, vinculada à Secreta-
ria de Planejamento Urbano de Marília,
entre eles a sua coordenadora, a arqui-
teta Valéria de Melo Viana.

Netto explicou que o trabalho
teve início em junho, quando a Secreta-
ria solicitou um projeto de cartilha sobre
o tema. Coube a Sérgio o trabalho de
pesquisa. A produção da cartilha foi um
verdadeiro trabalho de equipe e, além

de Sérgio, envolveu
os alunos do quar-
to módulo de De-
sign de Interiores,

que atuaram em
grupos: Textos e ortografia, foto-
grafia e tratamento de imagens,
editoração. Também contribu-

íram os professores Fábio
Borgues e  Jefferson Cor-
tinove de Oliveira.

A cartilha traz infor-
mações importantes so-
bre legislação, adequa-
ção de ambientes, sim-
bologia e outros. A in-

tenção da Comissão Municipal de
Acessibilidade é imprimir uma grande
quantidade do material.

Sérgio agradece a todos pelo
apoio e incentivo. “Sempre quis produ-
zir um material assim e só agora, no
Univem, tive a oportunidade. Espero que
este trabalho seja modelo não só para
Marília, mas em todo o Brasil.”

SÉRGIO: Contribuição
social importante

ção com o capital intelectual além do
financeiro.”

Zofoli enfatizou
que as empresas do sécu-
lo 21 dão foco ao “team
work” e à polivalência,
deixando de lado a departamentalização
e abrindo espaço a grupos multideparta-
mentais, ou seja, com alta heterogenei-
dade de conhecimentos e habilidades.

O palestrante alertou, no
entanto, que tudo isso também implica
na mudança do perfil do profissional,

cia com culturas distintas”, disse.

 Avaliação positiva
Os professores-mestres

Eduardo Rino e Vânia Érica Herrera,
responsáveis pela coordenação geral da
1ª Semana do Saber Sustentável , fa-
zem uma avaliação muito positiva do
evento. “Em minha opinião, alcançamos
todos os objetivos propostos”, destaca
Rino. “Praticamente todas as atividades
tinham como ponto central o tema do
evento, não deixando de lado as especi-
ficidades de cada área de conhecimento
dos cursos envolvidos”, completa Vânia.
Além da qualidade dos palestrantes, eles
destacam a integração entre os cursos e
o grande envolvimento dos alunos na
organização e realização das atividades.

Lucas Pigozzi, do primeiro
ano de Administração, e Guilherme da
Silva Novaes, do primeiro ano de Enge-
nharia de Produção, estavam entre os
estudantes que “suaram a camisa” du-
rante a semana. “Foi tudo muito interes-
sante. As palestras e minicursos estimula-
ram a sede do conhecimento, a criativi-
dade e o espírito empreendedor nos alu-
nos”, considera Lucas. “É gratificante ter
contribuído para um evento dessa magni-
tude”, destaca Guilherme, que também
atua como representante de sala.

“Participei de tudo o que
pude”, conta Gabriele de Lima Hermí-
nio, do quarto módulo de Design Gráfi-
co. “Saí da semana estimulada a apro-
fundar meus conhecimentos sobre sus-
tentabilidade e meio ambiente.”

Em nome da comissão organi-
zadora, o professor Rino agradece a todos
os professores e alunos que apoiaram o
evento, aos estudantes de Design Gráfico
que criaram o logotipo da semana, aos
funcionários do Apoio Acadêmico, ao
departamento de Marketing e à equipe da
reitoria. “Foi um trabalho de equipe!”

Quais atitudes deve ter o
gestor do século 21?
O professor universitário

Carlos Rodrigues , da
CROB Consultores Ltda., dá a dica

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

A Semana ofereceu temas para todos os
cursos envolvidos

Nos intervalos, houve apresentações artísticas
a partir de temas e materiais sustentáveis

Participante de palestra exibe
camiseta sorteada durante o evento

Alunos e funcionários membros da comissão
organizadora: Equipe nota 10!

Lucas Pigozzi e Gabriele Hermínio, alunos
de Administração e Design de Interiores

Ingrid de Lima (Administração), Mara Angélica da
Costa (funcionária do Univem), Guilherme Novaes
e Lidiane Pin (ambos de Engenharia de Produção)
fizeram parte da comissão organizadora

que deve “sobreviver” nesse
ambiente. “Para isso, preci-
sa desenvolver a polivalên-
cia, a habilidade para tra-

balhos em equipe, o equilí-
brio entre a inteligência racional

e a emocional, bem como a abertura
para o aprendizado constante”. Trazendo
um pouco mais de complexidade a esse
quadro, ele acrescentou que não há
como ignorar os efeitos da globalização.
“O profissional moderno precisa ter domí-
nio de idiomas e abertura para convivên-

Delmer Buim Arena, executi-
vo da área de recursos humanos da
Unipac, procurou relacionar a sustenta-
bilidade com a gestão de pessoas. Ele
salientou que, no mundo de hoje, o
termo tem sido muito utilizado nos meios
de comunicação e campanhas publicitá-
rias em geral, mas pouco se fala dele
quando o assunto são as relações pes-
soais. “Na verdade, a sustentabilidade
se constrói e se perpetua com pessoas
maduras e conscientes de seu
papel de cidadãs, atuantes no
meio em que vivem e na socie-
dade como um todo”, opinou
o palestrante, lembrando que
todas as ações se desdobram
em reações e impactos de cur-
to, médio e até longo prazo.

Para Arena, as or-
ganizações empresariais que
fomentam a consciência da
sustentabilidade podem obter
resultados muito positivos nos
negócios e, também, para a sociedade.
Ele considera importante elaborar pro-
gramas de treinamento e formação de
lideranças que contemplem aspectos
sociais, pois isso determinará o grau de
maturidade dos funcionários e tornará
as ações internas mais sustentáveis.

Mercado de trabalho e mudança
O mercado de trabalho atual

em seus vários aspectos também foi eixo
da 1ª Semana do Saber Sustentável .

Robson Cardoso Zofoli, diretor
comercial das Máquinas Agrícolas Jacto
S/A, palestrou sobre “Gestão e mudan-
ça”. Ele ilustrou sua apresentação com
o exemplo da extinção dos dinossauros,
animais fortes e poderosos, que foram
incapazes de se adaptar às mudanças
climáticas causadas pelo choque de um
grande meteoro com a Terra. Transpor-
tando o exemplo para as empresas de
hoje, ele foi enfático: “As empresas mo-
dernas trocaram as estruturas verticaliza-
das pela descentralização, a padroniza-
ção pela diversificação, a polivalência e
a flexibilidade, agregando a preocupa-
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Em janeiro de 2011, um grupo
de estudantes e docentes do Univem
terá a oportunidade de vivenciar uma
rica experiência acadêmica. Eles vão
participar do curso “Tutela dos Direi-
tos Humanos e Fundamentais ”, fruto
do convênio existente entre o Univem,
a Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP) e a Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa.

Com 15 horas aula, distribuí-
das entre os dias 11 e 13 de janeiro, o
curso terá tópicos sobre vários aspectos
relacionados aos direitos humanos,
como a sua hermenêutica, eficácia hori-
zontal, sistema europeu de tutela, entre outros.

Este será o segundo curso de curta
duração proporcionado pelo convênio. O pri-
meiro deles, direcionado aos mestrandos, ocor-
reu em janeiro deste ano e abordou o tema
“Direito Comunitário Europeu numa perspec-
tiva para a América Latina ”. O de janeiro pró-
ximo será aberto também aos alunos de gradu-
ação e docentes da casa. Estão inscritas 25
pessoas, entre mestrandos, graduandos e pro-
fessores da casa. A comitiva da UENP também
terá 25 integrantes.

No dia 23/10, parte do grupo reuniu-
se com o reitor Luiz Carlos de Macedo Soares e
com os professores Lafayette Pozzoli, pró-reitor
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e co-
ordenador do Mestrado em Direito do Univem,
Vivianne Rigoldi Boechat, coordenadora adjun-
ta do curso de Direito, e Adriano de Oliveira
Martins. O objetivo foi detalhar aos estudantes
e familiares presentes alguns aspectos práticos
sobre a viagem e o intercâmbio.

O estudante do quinto ano Guilher-
me Barbon Paulo revelou que a expectativa é
grande. Calouro em viagens internacionais, ele
considera que o tema do curso está em franca
evolução no cenário jurídico. “Além disso, a
Faculdade de Direito de Lisboa é muito tradici-
onal e reconhecida por sua qualidade”, disse.

Feliz com a viagem, Marco Antônio
Zago de Castilho, aluno do primeiro ano, con-
tou que viajar para fora do país é um projeto
antigo. “Estou certo que me trará grande cres-
cimento pessoal e intelectual”, ressaltou. O

intercambio

Professores, mestrandos e alunos de

graduação do Univem participarão de curso

na Universidade de Lisboa

Café Filosófico debateu o Direito moderno
e a questão ambiental

No dia
12 de novembro,
sexta-feira, o Café
Filosófico do Mes-
trado em Direito do
Univem teve um
convidado especial.
O ex-docente da
casa, Prof. Dr. José
Geraldo Alberto
Bertoncini Poker, atualmente na Unesp de Marília, debateu o
tema “O Direito moderno e a questão ambiental: Problemas
e perspectivas”. Foi nas dependências da Livraria Milani, no
centro da cidade.

Docentes do Mestrado fazem palestras
O Prof. Dr. Renato Bernardi, do Mestrado em Di-

reito do Univem, ministrou palestra durante a Semana Jurídi-
ca das Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO), no dia 29
de outubro. Ele abordou o tema “Palmada pedagógica: Aná-
lises política e jurídica”, sobre o conteúdo do projeto de lei
que prevê punição aos pais ou responsáveis que usarem a
“palmada” em crianças como meio corretivo ou disciplinar.

No dia 20/10, Bernardi participou de uma banca
de mestrado na Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP), em Jacarezinho. Ele foi um dos avaliadores da dis-
sertação do mestrando Thiago Baldani Gomes De Fillipo, juiz
de Direito da Comarca de Maracaí, intitulada “Do constituci-
onalismo ao neoconstitucionalismo: A necessidade de um sis-
tema brasileiro de precedentes vinculantes”.

O Prof. Dr. Nelson Finotti Silva, também do Mestra-
do do Univem, foi um dos palestrantes da Semana Jurídica
da Faculdade de Direito de Angola, África, realizada na pri-
meira semana de novembro.

Colóquio sobre Direito na FGV
O Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado partici-

pou do Colóquio “Panorama da Pesquisa em Direito”, pro-
movido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo.
O evento ocorreu nos dias 4 e 5 de outubro e contou com a
presença de nove programas de pós-graduação em Direito.
Machado, que é docente da graduação e do mestrado do
Univem, foi incumbido de coordenar a mesa de apresentação
dos trabalhos dos mestrandos da USP.

Educação de Jovens e Adultos
O Prof. Ms. José Ribeiro Leite, o Paraíba, do curso

de Direito, apresentou trabalho durante o “1º Congresso de
Educação de Jovens e Adultos - Práticas, Políticas e Desafios”,
realizado na Unesp de Marília, entre os dias 25 e 27/10. O
artigo apresentado intitula-se “Formação de professor de jo-
vens e adultos presos: relato de uma experiência” e aborda o
papel da pesquisa na formação do professor e a importância
de uma pedagogia solidária quando se trabalha com turmas
heterogêneas. O docente do Univem também coordenou a mesa
“A educação das minorias e a educação de jovens e adultos”,
durante a sessão de comunicações científicas.

tema também contribui para aumentar a expec-
tativa. “Vamos ter contato com outras dimensões
do debate sobre esse assunto, que é tão polêmi-
co e que causa grandes divisões na sociedade.”

Elaine Zago de Castilho, mãe do estu-
dante, fez questão de participar da reunião. Ela
comentou que a família está feliz com a opor-
tunidade propiciada ao jovem. “Embora esteja
ainda no início do curso, ele poderá conhecer
uma abrangência do Direito diferenciada.”.

O mestrando Álvaro Augusto Fernan-
des da Cruz, que participou do primeiro curso,
no começo deste ano, incentivou os colegas.
“É um ponto de vista diferente sobre a matéria
que estudamos aqui e os professores portugue-
ses são muito atenciosos.”

O professor Adriano enfatizou que
iniciativas como essa são um diferencial ex-
pressivo no currículo dos estudantes. “Trata-se
de uma experiência internacional e isso é muito
valorizado”, frisou.

Roteiro
Na sequência do curso em Lisboa, o

grupo seguirá para a Espanha, onde ficará por
mais alguns dias. Lá, entre outros, vão conhe-
cer a Universidade de Madri.

O reitor do Univem desejou ótima
viagem a todos. “A oportunidade de contato
com uma cultura educacional diferente da nos-
sa é um ganho.”

Os direitos humanos pela
ótica europeia

Parte dos alunos que farão o intercâmbio em reunião
com o reitor e docentes de Direito: Crescimento

pessoal e acadêmico

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Os direitos humanos pela
ótica europeia
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em destaque

 noite é 24 de
novembro. O cenário é a
belíssima Sala São Paulo,
na restaurada região da
Luz, em São Paulo. Emo-
ções à flor da pele, o
público aguarda o anún-
cio dos vencedores dos
Prêmios Santander Uni-
versidades 2010.

Os números são
grandiosos. Nas quatro
divisões (Ciência e Inova-
ção, Empreendedorismo,
Universidade Solidária e
Destaques do ano – Guia
do Estudante), foram
5.271 inscritos, de 516
instituições de ensino superior públicas e
privadas. Deste total, após as várias
fases, foram selecionados 47 finalistas.

O Univem estava lá! Luiz Gusta-
vo Spila, do último ano de Administração
foi um dos 11 finalistas do Prêmio Santan-
der de Empreendedorismo, num total de
2.695 inscritos. O Prêmio foi dividido em
quatro categorias: Indústria; Biotecnologia
e Saúde; Produtos e Serviços; Tecnologia
da Informação, da Comunicação e Edu-
cação. O estudante foi um dos três
finalistas na categoria Indústria,
com o projeto “Greencore Reci-
clagem ”, que propõe a reciclagem
química de embalagens PET.

Na véspera, Luiz Gusta-
vo havia exposto seu projeto a
uma banca de empresários e
pesquisadores. “Ficou surpreso
ao chegar à final?”, pergunta o
Jornal da Fundação . “Bastante,
pois os projetos que estavam na
semifinal eram muito bons”, diz
ele. “Empenhei-me muito no
desenvolvimento do plano de
negócios e acredito que cheguei
à final por apresentar um projeto
que poderá influenciar milhares
de pessoas e ter um impacto am-
biental positivo.”

A cerimônia contou com

Quando recicladas, as latas de alumínio transformam-se em novas latas. O mesmo não

acontece com as garrafas PET, bastante usadas em refrigerantes, água e outros produtos.

Bem... esta história pode mudar a partir de agora!

Prêmio Santander de Empreendedorismo
classifica projeto de estudante do Univem

entre os três melhores do país

o alto escalão do Grupo Santander, reito-
res, pesquisadores e estudantes finalistas
de todo o país. O Univem prestigiou o
espetacular feito de seu aluno através do
reitor Luiz Carlos de Macedo Soares, do
professor Aldemiro Bignardi, orientador
do projeto, e de seu gerente de Marketing
e Comunicação, Ivan Evangelista Júnior.

“O projeto é brilhante do ponto
de vista da elaboração do plano de ne-
gócios e da proposta absolutamente em
sintonia com a sustentabilidade, refor-

çando a filosofia empreendedora da
nossa instituição”, elogiou Bignardi.

Macedo Soares parabenizou Luiz
Gustavo. “É uma honra para o Univem
ter contribuído para sua formação e te-
mos a certeza de que outras belas con-
quistas virão pela frente.”

Como surgiu a ideia
Luiz Gustavo é proprietário de

uma indústria de embalagens cosméticas
em PET. Sempre em busca de novas

oportunidades de ne-
gócios, decidiu pesqui-
sar o que existia em
termos de reciclagem
destas embalagens.
“Notei que seria muito
interessante criar uma
empresa que atendesse
a necessidade de em-
presas que buscam
alternativas mais sus-
tentáveis e ecologica-
mente corretas em suas
embalagens”, lembra o
estudante. Ele frisa que
também levou em con-
ta a nova Lei de Resí-
duos Sólidos, assinada
neste ano, que obriga
as empresas a darem
destino aos materiais

que produzem e são descartados.
Ao tomar conhecimento do Prê-

mio, por meio de uma palestra ministra-
da por representantes do Santander no
Univem, o estudante percebeu que seria
uma ótima oportunidade de divulgar a
proposta e conferir sua aceitação.

O projeto
Atualmente, no Brasil, não con-

sumimos nenhum produto alimentício
que utilize resina PET reciclada em sua
embalagem. Isso ocorre devido às restri-
ções técnicas e sanitárias encontradas no
material obtido por meio da técnica de
reciclagem mecânica.

O projeto desenvolvido pelo
aluno do Univem parte de pressupostos
tecnológicos pesquisados por cientistas
da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar) e prevê a reciclagem química
de embalagens PET descartadas. Com
isso, a nova resina obtida terá caracterís-
ticas idênticas ao material virgem que,
por sua vez, é obtido diretamente de
derivados de petróleo.

“A principal diferença deste mé-
todo para outros até então utilizados é
que devolve ao material reciclado a sua
viscosidade, transparência e pureza origi-
nais, podendo ser aproveitado livremente
em embalagens de alimentos e cosméti-
cos”, descreve Luiz Gustavo. Ele enfatiza
que a proposta é especialmente relevante
no momento em que vivemos, em que as
preocupações ambientais são crescentes e
atitudes precisam ser tomadas.

A viabilização
Luiz Gustavo já constituiu a

empresa Greencore Embalagem para
conduzir o licenciamento da patente,
pesquisas de mercado e viabilidade téc-
nica, bem como a prospecção de parcei-
ros. “No momento, buscamos investido-
res para capitalização da empresa. Um
projeto deste porte demanda muitos re-
cursos para que faça a diferença e possa
atender à demanda existente”, conclui.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Os Prêmios Santander
Universidades 2010

tiveram 5.271 inscritos.Em Empreendedorismo,
foram 2.695.

Luis Gustavo Spila, do
Univem, ficou entre os 3melhores do Brasil na

categoria Indústria.

Univem teve outros quatro projetos
selecionados na primeira fase

Na segunda fase do Prêmio Santander de Empreendedo-
rismo, que selecionou 300 projetos em todo o país, cinco eram do
Univem. Além de Luiz Gustavo Spila, chegaram até a segunda fase:
- Empresa de extração de óleo essencial de eucalipto : Dos alunos
de Administração Fernando R. Marconatto, Fernando Francisco Vieira e
Fernando Scombatti. Orientação do professor Elton A. Yokomizo.

- Bebedouro prático : De Edward Grecchi Júnior, do curso de Proces-
sos Gerenciais, com a orientação do professor José Bezerra de Lima.

- Dispositivo tecnológico para auxílio na reabilitação de pes-
soas : De Valdir Lopes Viana e Richard Frank Cocco, do curso de
Ciência da Computação. Orientação do Prof. Dr. Elvis Fusco.

- Encoder de vídeo em hardware para o padrão H.264 : De
Cleverson Abreu Teotônio, do curso de Ciência da Computação,
com a orientação do Prof. Dr. José Eduardo Santarém Segundo.

Da esq. p/ a dir.: o
professor Bignardi, José
Augusto Lahóz do
Prado, do Santander
Universidades, o reitor
Macedo Soares,
LUIZ GUSTAVO
SPILA e a esposa
Marina (juíza graduada
no Univem), Darlene
(mãe), Fábio (irmão) e
Fernanda (cunhada).
Na sequência, Rita
Demori, do Santander, e
Ivan Evangelista Júnior,
do Univem

A
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A força e o potencial dos
softwares livres

e 3 a 5/11, o Univem pro-
moveu um importante evento científi-
co: o Congresso de Inovação com
Tecnologias Open Source, CITOS
2010, organizado pelos cursos de
Ciência da Computação e Sistemas
de Informação, com o apoio finan-
ceiro do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq) e estratégico da Socieda-
de Brasileira de Computação (SBC).

A aprovação do evento
pelo CNPq deu-se após processo
concorrido, envolvendo várias insti-
tuições no país. “Esta aprovação é
um certificado e reconhecimento da
qualidade do corpo docente e da
infraestrutura dos nossos cursos”,
avaliam os professores-doutores Elvis
Fusco e Fábio Dacêncio Pereira, da
organização do congresso.

Eles consideram que o
evento foi um marco para Marília e
região. Devido ao seu caráter pionei-
ro, trouxe pesquisadores e profissio-
nais que são referência em todo o
país quando se fala em software livre.
“Os artigos apresentados no
Workshop Open Source foram de um
nível excelente, com grandes contri-
buições na área”, elogiam. Os traba-
lhos abordaram banco de dados,
compiladores, frameworks, linguagens
de programação, metodologias de
desenvolvimento, sistemas operacio-
nais, sistemas aplicados Open Source,
sistemas WEB e sistemas distribuídos.

As palestras e minicursos
versaram sobre software livre e comuni-
dade openSUSE, Agilidade sem siglas,
Python e Framework Django, Projetos
da fundação GNOME e Ubuntu. Ou-
tro ponto alto do evento foi o Install
Fest, momento em que os participantes
puderam instalar e configurar em seus
computadores, gratuitamente, sistemas
operacionais e aplicativos livres da
plataforma open source.

Realização do CITOS 2010 coloca o Univem na
vanguarda da expansão de tecnologias open source

Estímulo à pesquisa
na graduação

SIC 2010 contou com
apresentações de projetos de

Iniciação Científica de
vários cursos

Entre os dias 3 e 5 de novem-
bro, foi realizado o XI Seminário de Ini-
ciação Científica (SIC) do Univem. O
Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão
(NAPEx) informa que foram apresenta-
dos 73 trabalhos, nas áreas de Direito,
Administração, Ciência da Computação,
Sistemas de Informação, Ciências Con-
tábeis e Engenharia de Produção.

O SIC 2010 contou com a
apresentação de nove projetos de estu-
dantes de outras instituições, entre elas
a Unesp, a Universidade Estadual de
Londrina, o Unisalesiano e a ITE/Presi-
dente Prudente.

Na área do Direito, fortalecendo
a integração entre graduação e mestrado,
além de um professor para coordenar os
trabalhos, os expositores contaram com a
presença de um mestrando por sala.

A Profª. Drª. Marisa Rossinholi,
coordenadora do NAPEx, avalia que o
evento cumpriu os objetivos. “A partici-
pação dos estudantes em projetos de
pesquisa, ainda durante a graduação,
estimula o aprofundamento sobre os te-
mas estudados e desperta o gosto pela
pesquisa, o que será um grande diferen-
cial no currículo.”

Inscrições para 2011
Estão abertas as inscrições para

participar do Programa de Iniciação Ci-
entífica (PIC) do Univem no próximo ano.
Os alunos interessados poderão inscre-
ver-se eletronicamente até 30 de novem-
bro de 2010.  Feita a inscrição, é possí-
vel pleitear uma bolsa de apoio.

ensino e pesquisa

       “O CITOS
contribuiu muito
na divulgação
da cultura do
uso de softwares
livres, o que
pode beneficiar
muito as em-
presas, tornan-
do-as mais
competitivas, com a otimiza-
ção de custos na área de sof-
tware, e gerando muitas opor-
tunidades para os profissionais
da área de TI”, conclui Fusco.

Impulso à pesquisa
O Prof. Ms. Leo-

nardo Botega, que desenvolve
pesquisa relacionada a tecno-
logias open source, também avalia
que o CITOS atingiu todos os objetivos
traçados. “O evento reforçou a impor-
tância do uso de software livre, tanto
no meio acadêmico quanto no corpo-
rativo, abordando empregabilidade,
pesquisa e desenvolvimento com tais
tecnologias”, diz.

O docente informa que sua
pesquisa, desenvolvida no COMPSI
(Computing and Information Systems
Research Lab) do Univem, está produzin-
do uma mesa interativa, semelhante ao
protótipo da Microsoft (Surface). “Esta
mesa é capaz de reconhecer gestos,
objetos e voz, em sua forma mais com-
pleta”, detalha. Atualmente, a pesquisa
está em fase de testes e poderá trabalhar
com aplicações reais em 2011, envol-
vendo trabalhos de final de curso, inicia-
ção científica nos cursos de Ciência da
Computação e Sistemas de Informação.

Participação ativa
O CITOS teve um público

em torno de 800 pessoas, entre alu-
nos, profissionais, pesquisadores e
entusiastas dos softwares livres. Cerca

de 30 estudantes atuaram diretamen-
te na organização do evento, em
conjunto com os professores.

Ivan Daun Sakai, do se-
gundo ano de Ciência da Computa-
ção, e Eric Cordeiro de Souza, do se-
gundo ano de Sistemas de Informação,
ficaram satisfeitos com a experiência.
Ivan revela que, antes do CITOS, acha-
va que os softwares livres eram muito
limitados, mas que ficou surpreso com
as informações recebidas. “Hoje, tenho
outra visão quando se fala de tecnolo-
gia open source”, enfatiza.

Eric concorda com o cole-
ga. “As palestras e minicursos do
CITOS conseguiram mostrar a quali-
dade e a diversidade das plataformas
open source, seu crescimento no
mercado e o apoio que podemos
encontrar nas diversas comunidades
na Internet”, destaca o aluno. “O
evento despertou meu interesse em
aprender a utilizar sistemas de código
fonte livre. Com certeza, isso fará a
diferença na minha formação.”

Ao lado, uma
das palestras
do CITOS
2010.
Abaixo,
atividade
durante o
minicurso de
Scrum

DD
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II Workshop "Bem-vindo à Computação" abriu as
portas do Univem aos alunos do ensino médio

Computação e Sistemas de
Informação têm

presença marcante
no 10º Conic

Organizado anualmente pelo Sindi-
cato das Entidades Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo
(Semesp), o 10º Congresso de Iniciação Científi-
ca (Conic), nos dias 19 e 20/11, teve 14 traba-
lhos de alunos do Univem, dos cursos de Ciên-
cia da Computação e Sistemas de Informação.
Confira os alunos e orientadores:
- Andressa Garcia (Fábio Dacêncio Pereira)
- Bruno Bezzon (Leonardo Botega)
- Claudinei Silva (Leonardo Botega)
- Cleverson Teotônio (José Eduardo Santarém Segundo)
- Denis Piazentin (Fábio Meira)
- Fábio Rodrigues (Leonardo Botega)
- Fernando Yokota (Fábio Dacêncio Pereira)
- Helder Ferreira (Fábio Dacêncio Pereira)
- Ivan Sakai (Fábio Dacêncio Pereira)
- Jairo Franchi (Leonardo Botega)
- Kevin Iwamoto (Leonardo Botega)
- Raphael Negrisoli (Maurício Duarte)
- Rodrigo Martins (Fábio Dacêncio Pereira)
- Rogério Campanari (Fábio Dacêncio Pereira)

Os trabalhos de Andressa e Bruno
foram classificados entre os 10 melhores do Conic,
na categoria "Engenharias e tecnologias".

ensino e pesquisa

Especialização em
Sistemas para Internet

Os pós-graduandos de Especialização
em Sistemas para Internet encerraram o curso com
a apresentação de trabalhos para bancas. O curso
é oferecido pelo Centro de Educação Continuada

(CEC) do Univem e
teve duração de 18
meses, com 400 h/a.
O coordenador do
curso, Prof. Dr. Elvis
Fusco, informa que os
alunos tiveram duas
opções de trabalho de
conclusão:
a) Pesquisa na área
das tecnologias de
desenvolvimento de
SI, gerando uma mo-
nografia.
b) Implementação de
um sistema Web, ge-

rando um relatório técnico com artefatos de docu-
mentação do sistema.

Os 20 concluintes geraram 13 trabalhos,
que foram apresentados no dia 6/11.

Serviço
Em fevereiro de 2011, deve ter início

nova turma da Especialização em Sistemas para In-
ternet. Para mais informações, o telefone é 0800-
7021083 ou pelo e-mail fusco@univem.edu.br.

Da esq. p/ a dir., o professor Fábio Lúcio Meira,
os pós-graduandos Eduardo Fernando C.

Demori e Fernando H. Castro (que
apresentaram o TCC "Portal da Transparência

Pública"), e os docentes Elvis Fusco e Fábio
Dacêncio Pereira

nualmente, a Uni-
versidade de São Paulo promove
seu tradicional Simpósio Interna-
cional de Iniciação Científica
(SIICUSP), evento que atrai estu-
dantes de dezenas de outras
instituições. Para o XVIII SIICUSP,
realizado entre os dias 16 e 19/
11, sete estudantes do Univem
tiveram trabalho aprovado.

Giorgio Roberto
Simão Pereira, do segundo ano de Administração
e funcionário do Univem, na área de suporte aos
laboratórios de informática, é um deles.

A pesquisa de Giorgio tem a orienta-
ção da Profª. Ms. Andréia de Abreu e intitula-se
“A importância do plano de negócio no proces-
so empreendedor”. Giorgio explica que o obje-
tivo é identificar como o desenvolvimento de um
plano de negócios pode facilitar o processo de
abertura de um novo empreendimento, bem
como diminuir suas possibilidades de fracasso.
A demonstração será feita por meio da simula-
ção de um plano de negócio de um novo em-

Alunos de Computação, Direito e Administração
tiveram trabalhos aceitos no XVIII SIICUSP

preendimento em Marília.
Empolgado, o estudante diz
que está aprendendo muito
com a iniciação científica e
elogia a orientação da pro-
fessora Andréia. “Tem sido
uma experiência fantástica,
uma oportunidade de en-
tender a fundo o tema”,
ressalta. Giorgio também
participou do Seminário de

Iniciação Científica (SIC) do Univem, no início
de novembro.

Guilherme Domingos de Luca, do
segundo ano de Direito, aprovou o artigo “Me-
canismos de proteção, segurança e privacidade
do Direito Virtual”, orientado pelo professor La-
fayette Pozzoli, para exposição no XVIII SIICUSP.

De Ciência da Computação, tiveram
trabalho aceito no SIICUSP os estudantes Denis
Piazentin (orientado pelo professor Prof. Ms.
Fábio Meira), Rogério Campanari, Helder Ferrei-
ra, Rodrigo Martins e Fernando Yokota (estes
três sob orientação do professor Prof. Dr. Fábio
Dacêncio Pereira).

GIORGIO e a professora ANDREA: A
pesquisa como diferencial na formação

Maycou César dos
Santos Pereira, Daia-
ne Parreto Ferreira e
Matheus Fassa Fur-
tuozo, do Colégio
Sagrado, e Henrique
César Arle Penteado,
do Esquema Único:
Contato com o futuro

monitores nos minicur-
sos. São eles:
- Robótica: Ivan
Daun Sakai.
- Realidade Virtual
Aumentada: Fábio
Rodrigues Jorge.
- Desenvolvimento de
Jogos: Mayara Ribei-
ro Furlaneto.
- Programação de
Computadores: Rafa-
el Vianna Sant’ana.

ou fascinado por Robótica e
também tinha interesse em conhecer o
Univem.”

A frase é de Henrique César
Arle Penteado, estudante do terceiro
ano do ensino médio do Colégio Es-
quema Único, um dos 130 jovens que
“invadiram” o Univem nos dias 28 e
29 de outubro. Alegres e curiosos,
oriundos de 25 escolas públicas e
privadas da cidade, eles vieram para
participar do II Workshop “Bem-vindo
à Computação” .

O Prof. Dr. Elvis Fusco, coor-
denador dos cursos de Ciência da Com-
putação e Sistemas de Informação, avalia
que o evento foi muito produtivo. “Atingi-
mos o objetivo de apresentar as princi-
pais áreas da computação para alunos
do ensino médio e entusiastas por tecno-
logia. A ideia é inspirar os jovens para a
área da computação”, diz. Ele também
destaca a valiosa contribuição dos estu-
dantes do Univem que atuaram como

Olhares atentos, curiosidade em alta

"S

A
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- Orientação homoafetiva, princípios constitucionais e

acesso à justiça? Necessidade de uma legislação dire-

cionada - Por Edinilson Donisete Machado e Hélcio José

da Silva.

- Processos seletivos para pós-graduação stricto sen-

su em Direito no Brasil: Irregularidades frente ao siste-

ma normativo - Por Hélcio José da Silva.

- Desburocratização do ensino jurídico: O humor no

combate contra uma aula maçante - Por Rodolfo Fares

Paulo.

- (Re)pensando a linguagem jurídica: Em busca da qua-

lidade do texto  - Por Raquel Cristina Ferraroni Sanches

e Paula Renata Bertho.

- A compreensão do justo como proposição central da

reflexão do Direito: Seus contornos no pós-positivismo

- Por Luiz Henrique Martin Herrera e Fábio Paride Pallota.

- A valoração dos princípios da dignidade humana e da

fraternidade na compreensão do assédio moral no

trabalho  - Por Andréa Antico.

omo já se tornou tradicional,
o Mestrado em Direito do Univem teve
presença expressiva no XIX Congresso
Nacional do Conpedi, em Florianópo-
lis, nos dias 13, 14, 15, 16 de outubro
de 2010. O evento foi promovido pelo
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Direito no Brasil
(Conpedi) e pelo Programa de pós-
graduação em Direito da Universidade
Federal de Santa Catarina - UFSC,
com apoio da Fundação José Arthur
Boiteux, CAPES e CNPq.

O tema geral foi “Desafios da con-
temporaneidade do Direito: diversidade, com-
plexidade e novas tecnologias ”. O Conpedi é
um fórum de integração e divulgação das li-
nhas de pesquisa e dos trabalhos desenvolvidos
nos programas de mestrado e doutorado em
Direito. O Univem teve seis artigos aceitos para
exposição (confira no box).

Calouros e veteranos
O mestrando Luiz Henrique Herrera

já pode ser considerado um veterano no
Conpedi. O evento em Florianópolis é o terceiro
do qual participa.”O Conpedi é um espaço de
oxigenação das ideias”, avalia.

Ele apresentou o artigo “A compre-
ensão do justo como proposição central da
reflexão do Direito: Seus contornos no pós-posi-
tivismo”, que tem relação direta com a proble-
mática de sua dissertação. No artigo, ele atesta
que o ponto central que favorece a prática de
um ensino meramente dogmático,

Mestrado em Direito do Univem expõe artigos e
consolida presença no tradicional Conpedi

numa primeira análise, é reflexo da “cegueira”
dos participantes do processo de aprendizagem,
que ainda não voltaram os olhos para o concei-
to de Direito pós Segunda Grande Guerra, fato
que provocou o resgate da moral como pressu-
posto para se aferir o conceito de justiça. “Sem
esta compreensão, o ensino jurídico continua a
se sustentar no paradigma positivista metodoló-
gico”, considera.

Calouro em eventos do Conpedi, o
mestrando Rodolfo Fares Paulo conta que
aproveitou cada momento do evento. “Embora
o tempo tenha sido apertado, devido à grande
quantidade de trabalhos a serem expostos, foi
muito produtivo trocar ideias com estudantes e
pesquisadores de várias partes do Brasil”, diz.

Rodolfo expôs o artigo “Desburocratiza-
ção do ensino jurídico: O humor no combate
contra uma aula maçante”. O interesse pelo
tema brotou da constatação de que o ensino,
sobretudo o jurídico, tornou-se muito mecanizado
no país. “Por muitos anos, e até nos dias atuais,
o ensino jurídico é visto como um mero estudo
sobre as leis, onde o formalismo impera, pouco
se importando, portanto, com o desenvolvimento
do pensar crítico”, diz. Para o mestrando, este é
o motivo que, muitas vezes, faz com que os alu-
nos considerem as aulas “maçantes”. Em seu
artigo, ele aborda as várias causas do proble-
ma, entre elas a postura do professor em sala de
aula. “Uma aula mais descontraída, que utilize
o humor, além de atrair a atenção dos alunos,
ajuda em uma maior assimilação da matéria.”

Também caloura no Conpedi, a mes-
tranda Andréa Antico diz que a estada em Flo-
rianópolis foi muito produtiva. “Valeu a pena a
experiência de apresentar e publicar um traba-
lho fruto de uma pesquisa, em razão da con-
tribuição jurídica e social”, ressalta. Andréa
apresentou o artigo “A valoração dos princípi-
os da fraternidade e da dignidade da pessoa
humana na interpretação jurídica do assédio
moral no trabalho”.

“A participação no Conpedi nos colo-
ca em contato com os assuntos mais discutidos
da atualidade”, comenta Hélcio José da Silva,
outro mestrando do Univem presente no evento
pela primeira vez. Ele apresentou dois artigos no
Conpedi (veja box), um deles voltado ao estudo
das implicações jurídicas decorrentes de orienta-
ção afetivo-sexual no contexto jurídico brasileiro.

Auditor Fiscal da Receita Estadual
em Goiás, Hélcio vem a Marília toda semana
para cursar o Mestrado. “Desafio os 700
quilômetros toda sexta-feira, mas tem valido a
pena, pois o curso é muito bom”, conclui.

Novos horizontes
Além dos mestrandos, participaram do

XIX Congresso Nacional do Conpedi os
professores-doutores Lafayette Pozzoli, coordena-
dor do programa e pró-reitor de Pós-
Graduação, Raquel Cristina Ferraroni Sanches,
pró-reitora de Graduação, e Edinilson Donisete
Machado.

“Foi mais uma importante oportunidade
de bons contatos”, enfatiza Pozzoli, citando a
perspectiva de que o Univem firme um convênio
com os programas de pós-graduação da
Universidade Cândido Mendes (UCAM), do Rio
de Janeiro, Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP) e Faculdade Autônoma de Di-
reito (Fadisp), de São Paulo. A intenção é
realizar seminários conjuntos, contando com
recursos da CAPES, órgão de fomento à
pesquisa vinculado ao Ministério da Educação.

O professor Lafayette relata que outro
momento importante do XIX Conpedi foi a
exposição do Prof. Dr. Lívio do Amaral, diretor
de avaliação da CAPES, que discorreu sobre a
avaliação trienal dos programas.

Os professores Edinilson e Lafayette
coordenaram grupos de trabalho (GTs) durante
o evento, respectivamente sobre as temáticas de
“Direito, Arte, Literatura e Interdisciplinaridade”
e “Filosofia do Direito”.

Da esq. p/ a dir., os mestrandos Luiz Henrique (em primeiro plano, foto à esq.), Rodolfo, Andréa e Hélcio

C



9Jornal da Fundação - Novembro 2010

LUCAS, ao lado da professora RAQUEL, durante a
entrega simbólica da bolsa, no autódromo de Interlagos

radar univem

raduado pelo Univem e
perto de concluir o mestrado em
Direito pela instituição, Lucas Sei-
xas Baio prepara-se para uma
nova jornada. Ele conquistou a
bolsa de intercâmbio oferecida
pelo Programa Fórmula Santander
e passará o primeiro semestre de
2011 em Portugal. Os critérios
para a seleção utilizados pelo
Univem foram a análise de currí-
culo, desempenho escolar e em
pesquisas, além de entrevista.

O Programa concedeu
300 bolsas no Brasil, Espanha e
Inglaterra. O valor da bolsa é de 5
mil euros, destinados a cobrir des-
pesas com passagens aéreas, seguro-saúde, hos-
pedagem e manutenção durante o intercâmbio.

Acompanhado pela Profª. Drª. Raquel
Cristina Ferraroni Sanches, pró-reitora de Gradua-
ção do Univem, Lucas compareceu ao autódromo
de Interlagos no dia 5/11, antevéspera do Grande
Prêmio Brasil de Fórmula 1, para receber simboli-
camente a bolsa. A cerimônia contou com a pre-
sença de Don Emílio Botín, presidente mundial do
Santander, e do piloto Felipe Massa.

Vocação acadêmica
Durante os seis meses em Portugal, Lucas

fará um curso de extensão na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa, instituição conveniada
com o Univem. Ele relata que pretende aproveitar
os novos conhecimentos e a inspiração em terras
lusitanas para concluir sua dissertação de Mestra-
do, apresentando-a logo após o retorno ao Brasil.

Sua pesquisa diz respeito ao papel dos
juízes na vida do cidadão e tem a orientação do
Prof. Dr. Nelson Finotti Silva. Os estudos de Lu-
cas no mestrado são financiados pela CAPES,
órgão de fomento à pesquisa ligado ao Ministé-
rio da Educação.

Sobre o tema da pesquisa, o mestrando
considera que, hoje, a sociedade verifica uma
grande distância entre os demais agentes do
Direito e os juízes e, ainda mais, entre estes últi-
mos e o cidadão.

“Constatando a necessidade de um juiz
de Direito que aplique a jurisdição emancipató-
ria, é nosso interesse estudar o relacionamento
que este fundamental agente tem com o mais
comum destinatário do pronunciamento judicial:

Próxima parada... Lisboa!
Mestrando selecionado com bolsa do Programa Fórmula Santander fará

intercâmbio em universidade portuguesa

G

o cidadão”, ressalta.
Definindo sua vocação como “genui-

namente acadêmica”, Lucas acredita que a ex-
periência atual como professor assistente na
graduação em Direito da casa é um primeiro e
importante passo para a carreira docente. Ele
também é responsável pelo curso de extensão
“Inglês Instrumental aplicado ao Direito”, ofere-
cido pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa e Exten-
são (NAPEx) do Univem.

Em seus planos, o intercâmbio em
Portugal no próximo semestre é apenas a pri-
meira experiência internacional. Após a conclu-
são do Mestrado, ele planeja cursar doutorado
na Alemanha.

Apoio
Feliz pela conquista da bolsa do Programa

Fórmula Santander, Lucas faz questão de destacar
a qualidade da formação recebida do Univem.
“Agradeço a todos os professores do Mestrado e
funcionários da instituição, que contribuíram muito
para que eu tivesse condições pessoais e técnicas
de ser selecionado. Sem o apoio e a orientação de
todo o grupo, eu não teria conseguido”, diz.

“Uma das condições para que nosso
programa de Mestrado se sobressaia é justa-
mente o relacionamento com outras universida-
des e, por isso, tenho a sincera intenção de bem
representar o Univem, para que cresçamos cada
vez mais”, encerra.

Docente do Univem integrou
equipe de revisores do MEC no

Enade 2010

Princípios Humanistas Constitucionais
O Prof. Dr. Carlos Aurélio Mota de Souza, ex-docen-

te do Mestrado em Direito do Univem, é um dos organizado-
res do livro “Princípios Humanistas Consti-
tucionais - Reflexões sobre o humanismo
do século XXI”. A obra, lançada em parce-
ria pela Letras Jurídicas Editora e Editora Ci-
dade Nova, traz uma coletânea sobre o tema.
A outra organizadora é a professora e advo-
gada Thais Novaes Cavalcanti.
Entre os articulistas presentes no livro, está
o Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, coordenador do
Mestrado do Univem, com o artigo “Direito

como função promocional da pessoal humana – Uma nova
ética na hermenêutica.” O texto é produto de uma palestra
ministrada por ele durante as comemorações dos 182 anos
da criação dos Cursos Jurídicos no Brasil, em agosto de 2009,
na Faculdade de Direito do Grupo Ideal Faci, em Belém. A
transcrição foi viabilizada pelo coordenador do curso, profes-
sor Vanderlei Forte de Oliveira, mestre pelo Univem.

           A Profa. Ms. Paula Renata Bertho,

do Univem, compôs a equipe do Ministério

da Educação (MEC) que atuou na revisão das

questões do Exame Nacional de Desempe-

nho dos Estudantes (Enade) 2010. As pro-

vas foram aplicadas no último dia 21/11.

Desde o ano passado, o Insti-

tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-

xeira (Inep), vinculado ao MEC, vem implementando uma sis-

temática diferenciada de organização do Enade. Via edital, tem

aberto a possibilidade de que professores universitários possam

se cadastrar para a elaboração, revisão técnico-pedagógica e revisão

linguística das provas.

A convocação dos cadastrados para as capacitações tem

sido feita com base em classificação, de acordo com requisitos com-

plementares de cada área. No caso da revisão de língua portuguesa, é

indispensável a declarada comprovação de competência e experiência

em atividades de revisão de textos e materiais diversos. Assim, para

2010, após a seleção inicial, em um grupo de quase 600 inscritos de

todo o Brasil, foram convocados para a capacitação apenas 25 reviso-

res de língua portuguesa, dentre os quais a professora Paula.

Os profissionais responsáveis pela revisão de lín-

gua portuguesa atuaram no início de outubro, em Brasília. A

professora relata que permaneceu na capital por três dias, traba-

lhando em ritmo intensivo e acelerado nas questões, dedican-

do-se à revisão de aspectos diversos da língua portuguesa, da

ortografia à sintaxe e semântica.

“Foi uma experiência nova e, sem dúvida, ímpar”,

comenta a docente do Univem. “Embora no magistério esteja-

mos constantemente acostumados com o contato com os alu-

nos, que é a atividade em que nos sentimos bem, participar de

um trabalho como este, no caso, de proporções nacionais, e ter

a oportunidade de conhecer um pouco da rotina e da estrutura

organizacional do Inep foi igualmente motivador para tam-

bém perceber um outro rumo na valorização da atuação docen-

te, que pode comportar dimensões para além do papel desem-

penhado em sala de aula”, conclui.
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Entre as sete mara- vilhas
do mundo

Encontro de gigantes
giro
un ivem
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CIPA do Univem agradece
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As novidades da V Semana da Biblioteca

Uma animada comitiva
do curso de Ciências Contábeis do
Univem participou do II Encontro de
Estudantes de Contabilidade do Esta-
do de São Paulo, no dia 16 de outu-
bro, em São Bernardo do Campo. O
evento, também batizado de “Encon-
tro de Gigantes”, foi promovido pelo
Conselho Regional de Contabilidade
(CRC/SP) e reuniu cerca de 5.500
pessoas de todo o país.

No total, o grupo do
Univem tinha 33 estudantes, sendo 30 da instituição e
três da ETEC Antônio Devisate, além dos professores
Rogério Canaciro, Khristóferson Teixeira Da Paz, coorde-

A CIPA do Univem agradece
a todos os que contribuíram para que a
Semana Interna de Prevenção de Aciden-
tes (SIPAT), realizada de 27 a 30 de se-
tembro, fosse um sucesso. O evento con-
tou com palestras diárias, sorteio de brin-
des e apresentação teatral, envolvendo
160 colaboradores e convidados.

A presidente da atual gestão
(2010/2011), Ana Laís dos Reis Martini,
considera que o objetivo foi plenamente
atingido: conscientizar sobre a importân-
cia de eliminar os acidentes de trabalho,
criando uma visão interativa e vigilante nos
colaboradores, reconhecendo e corrigin-
do condições e práticas inseguras. Ela
agradece aos membros da comissão en-
carregada de elaborar as atividades, pela
“grande disposição”, aos profissionais
comprometidos com os temas escolhidos
e às gerências de todos os setores da ins-
tituição, bem como à reitoria, pró-reitorias
e mantenedores, pelo “apoio irrestrito”.

Especiais agradecimentos aos
parceiros da SIPAT 2010 (empresas, enti-
dades e pessoas que fizeram doações ao
evento):
- Empresas e entidades : Univem, Elétrica
Avenida de Marília Ltda., Fatec Informática
Ltda., Dori Alimentos Ltda., Marilan Alimen-
tos, L&A Art’s, SP SP Terceirização e Seguran-
ça, Marcon Indústria Metalúrgica Ltda., I.F.
Martini – ME, Exclusiva Castor, Associação
dos Funcionários da Fundação (AFUFE).
- Individuais : Ana Laís dos Reis Martini, Ângela
Cristine Colevati, Antônio de Oliveira Neto, Lí-
lian Ap. Marques de Oliveira, Ruth M. Sant' Ana
S. Correa, Neusa Macedo Soares, Sinara Terci-
otti, Solange Rodrigues A. Monteiro.

nador adjunto do curso, e
Marlene de Fátima Campos
Souza, coordenadora.

Durante todo o dia,
foram realizados debates e
palestras, com destaque para
o Prof. Dr. José Carlos Mari-
on, docente da USP e da
PUC, considerado um dos
maiores escritores de contabi-
lidade da atualidade.

Após o encontro, a
turma fez uma visita ao centro velho de São Paulo, com
parada especial no famoso Mercadão. Na foto, alguns
alunos da instituição durante o evento.

Como forma de impulsionar ati-
vidades complementares diferenciadas, os
vários cursos do Univem realizam várias pa-
lestras no decorrer do ano. Em outubro, não
foi diferente.

Em 21/10, dois palestrantes abor-
daram o tema “Sistema de produção enxu-
ta”: Evan de P. Fernandes, atualmente traba-
lhando na Westdata, ex-profissional da Sony,
no Japão; e José Luiz Yanaguizawa, professor
do Univem e recém-aposentado do Grupo
Jacto, onde trabalhou por 36 anos e foi o res-
ponsável, entre outros, pela implementação
do projeto de produção enxuta na cadeia lo-
gística de abastecimento dos produtos Jacto,
desde o cliente até
o fornecedor.

Ta m -
bém no dia 21, o
renomado jurista
Luiz Flávio Gomes
falou para mais de
700 alunos do cur-
so de Direito da
instituição. Ele
abordou o tema
“Direito pós-mo-
derno como fonte
de sucesso”.

O jurista
LUIZ
FLÁVIO
GOMES
durante
palestra
no
Univem

No dia 19/11, o Univem
promoveu uma oficina com o tema
“Desvendando a redação”. O ob-
jetivo foi oferecer aos inscritos no
Vestibular Univem 2011 artifícios e
orientações a respeito da estrutura-
ção de uma boa redação. “Nos esti-
los narrativo, descritivo e dissertativo,
uma redação precisa seguir modelos específicos, com pla-
nejamento, estrutura e alguns cuidados aos quais os candi-
datos devem se atentar”, destacou a Profa. Ms. Paula Re-
nata Bertho. Segundo ela, a maior parte das instituições
pede redações em prosa em seus vestibulares, mas podem
variar no tipo de texto.

A docente do Univem tem um conjunto de dicas,
extraídas de vários sites e publicações, que podem ser
conferidas no endereço http://paulabertho.wordpress.com/.

O Dia Nacional
do Livro, comemorado em
29 de outubro, foi lembrado
com atividades especiais na
Biblioteca Dr. Cristiano Al-
tenfelder Silva, do Univem.
A V Semana da Biblioteca,
realizada entre os dias 25 a
29, foi marcada pela aqui-
sição de best-sellers, anistia
para alunos suspensos e
sorteio de brindes. Sônia
Regina Machado, Bibliote-
cária-Chefe da instituição,
informa quais obras foram
adquiridas:
- “Querido John ”, de Nicho-
las Sparks, pela Editora Novo
Conceito, 2010.
- “A última música ”, de
Nicholas Sparks, pela Editora
Novo Conceito, 2010.

- Da coleção “Percy Jack-
son e os olimpianos ”, do
autor Rich Riordan, pela Edito-
ra Intrínseca: “Os arquivos
do semideus ” (2010), “O
ladrão de raios ” (2010), “O
mar de monstros ” (2009),
“A maldição do Titã ”
(2009), “A batalha do labi-
rinto ” (2010).
- “A breve segunda vida de
Bree Tanne - Uma história
de Eclipse ”, de Stephenie
Meyer, Editora Intrínseca,
2010.
- “Nosso Lar ”, de André Luiz,
por Chico Xavier, Editora FEB,
2010.
- “Pequena abelha ”, de
Chris Cleave, Editora Intrínse-
ca, 2010.
- “A ilha sob o mar ”, de
Isabel Allende, pela Editora
Bertrand Brasil, 2010.

Oficina de redação para os vestibulandos
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USE de Marília agradece
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Turma nota 10 recebe congratulações da Câmara
Na edição de

setembro, sob a man-
chete “Turma nota
10”, eles foram o
destaque central: 13
alunos do último ano
de Direito que haviam
sido aprovados no
Exame da OAB nº 141. São eles:
Ana Paula de Lima Prado, Bruna
Pinotti Garcia, Bruno Ceren Lima,
Caio Noburu Hashimoto, Carlos
Guilherme Chiaramonte Rodrigues,
Frederico Michel de Oliveira Rabelo,
Cíntia Tukasan, Mariana Baruel de
Moura, Marielen Paura Orlando,
Nilson José de Souto Júnior, Rubens
Dias Pereira, Simone da Silva e Thia-
go de Mendonça Nascimento.

No dia 17/11, o reitor do
Univem os recebeu para entregar-
lhes um Certificado de Congratula-

ção, concedido pela Câmara Munici-
pal de Marília. A iniciativa partiu do
vereador Mário Coraíni Júnior, do-
cente do Univem há mais de 30 anos.
O Univem orgulha-se de ter contribu-
ído para o sucesso desta turma, in-
clusive apoiando parte deles com
bolsas de estudos. Dos aprovados,
dois contaram com bolsas integrais e
quatro com parciais. Parabéns a to-
dos e que tenham uma carreira de
sucesso e relevante para a sociedade.

Univem no Enegep 2010

Docente faz palestra sobre
sistemas ERP

No dia 28/10, o professor Dani Marce-
lo Nonato Marques, do curso de Enge-
nharia de Produção do Univem, minis-
trou palestra na Semana de Engenharia

da Unimar. Ele abordou os sistemas
ERP (Enterprise Resource Planning),
destacando seu histórico, como são

estruturados e principais módulos, com
foco nos processos voltados ao planeja-

mento e ao controle da produção.

O XXX Encontro Nacional de Engenharia
de Produção (Enegep) foi realizado em

São Carlos, de 12 a 15/10. “Trata-se do
mais importante evento da área no país e
estima-se que mais de 500 artigos nacio-
nais e internacionais foram apresentados

na forma oral ou pôster”, informa a
Profª. Ms. Vânia Érica Herrera, coorde-

nadora adjunta do curso de Engenharia
da Produção, que teve três artigos seleci-

onados e participou do encontro. Os
trabalhos, elaborados em parceria com

ex-alunos da docente, são:
- “Inovação tecnológica efetivada por

mecanismos públicos e privados –
Estudo de caso em empresa de máqui-

nas e equipamentos agrícolas da re-
gião de Marília-SP ”: Por Vânia Érica

Herrera e Fernando Henrique Mulato
(graduado em Administração)

- “O Programa de Biocombustíveis
Brasileiro: Comparações e barreiras

com a União Européia e os Estados
Unidos” : Por Vânia Érica Herrera, Mar-

co Aurélio dos Santos (graduado em
Ciências Contábeis) e Carolina Belotti

Pedroso (graduada em Administração/
Comércio Exterior).

- “Cadeia produtiva de frutas para expor-
tação: limitações e melhorias na infra-

estrutura de transportes ”: Por Vânia
Érica Herrera, Carolina Belotti Pedroso

(graduada em Administração/Comércio
Exterior) e Marco Aurélio dos Santos (gra-

duado em Ciências Contábeis).

Em www.univem.edu.br/jornal,
confira mais detalhes

sobre cada artigo.

Alunos do IST
promoveram doação
de brinquedos

A campanha de arreca-
dação de brinquedos, promovida
por alunos do Instituto Superior de
Tecnologia (IST), foi um sucesso. A
iniciativa partiu de alunos do curso
de Gestão de RH, turmas A e B,
quarto módulo, que organizaram
pontos de coleta de doações no
Univem. A campanha ampliou-se e
contou com o apoio de estudantes
de outros cursos. No dia 9/10, a
instituição cedeu um veículo e mo-
torista para levar as doações até o
bairro Vila Real. A entrega às crian-
ças foi feita pelas alunas Helena
Bueno, de Gestão de RH, e Cacilda
Vieira, de Gestão da Produção In-
dustrial, acompanhadas pelo pro-
fessor Gustavo Arruda.  “Pudemos
atender a todas as crianças que nos
procuraram e isso foi muito gratifi-
cante”, disse Helena.

IX Congresso Brasileiro
de Arteterapia

Neusa Martins Macedo
Soares, coordenadora do Espaço
Cultural do Univem, e Ruth Moraes
Sant’Anna Soares Correa, professo-
ra da Oficina de Tear da instituição,
participaram das atividades de
abertura do IX Congresso Brasileiro
de Arteterapia, no início de outu-
bro, em São Paulo. O evento teve
como tema central “Arteterapia no
século XXI: Diversidade e profissio-
nalismo”. Neusa e Ruth fizeram o
curso “Formas de trabalho em Arte-
terapia”, ministrado pela artetera-
peuta alemã Doris Titze.

A União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo –
USE Intermunicipal de Marília enviou
ofício ao reitor do Univem, Luiz Car-
los de Macedo Soares, agradecendo
pelo apoio da instituição à realização
do 25º Encontro de Dirigentes e Tra-
balhadores Espíritas da Região de
Marília. O evento ocorreu no dia 17/
10, no salão nobre do Univem. Além
do espaço, também foi cedido o uso de equipamento de som, de
salas de aula e da copa. A correspondência tem a assinatura de
Mara Virgínia Moreira Rocha Vanin, presidente da USE Marília.

A alemã
Doris
Titze
(centro)
ao lado
de Ruth
e Neusa,
do
Univem
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O professor Arruda, Helena e
Cacilda na Vila Real

Desenvolver competência
técnica na área do relacionamento inter-
pessoal, com vistas à utilização da arte
como terapia, com aplicação prática de
processos inovadores de aprendizagem e
terapêuticos, com vistas à melhoria da
qualidade de vida das pessoas.

Este é o objetivo da inovado-
ra Especialização em Arteterapia , ofe-

Univem oferece especialização inovadora em Arteterapia
recida pelo Centro de Educação Continu-
ada (CEC) do Univem. O conteúdo curri-
cular alia a teoria com trabalhos práticos,
dentro dos modernos conceitos de multi-
disciplinaridade, auxiliando pessoas que
estejam integradas e assistidas clinicamen-
te em processos de psicoprofilaxia ou de
reabilitação psicossocial. O curso é volta-

do para profissionais com curso supe-
rior nas áreas da Saúde, das Artes, da
Educação, da Psicologia, da Psicote-
rapia, da Assistência Social e outras
correlatas. A duração é de 18 meses,
aulas quinzenais, aos sábados, das
8h às 17h40. O início previsto é
março de 2011.

Serviço
Mais informações podem ser

obtidas em www.univem.edu.br ou
pelo telefone 0800-7021083.
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otografia, computação gráfica e
revitalização de ambientes foram os ingre-
dientes da 9ª Expodesign, organizada pelo
Instituto Superior de Tecnologia (IST) do
Univem, de 6 a 14 de novembro, no Marí-
lia Shopping. O evento envolveu cerca de
200 alunos dos cursos de Design Gráfico e
Design de Interiores e 500 trabalhos elabo-
rados com diferentes técnicas e conceitos.

Os trabalhos expostos abusaram
de técnicas diferentes na fotografia, textu-
ras, cores e luzes noturnas; computação
gráfica com manipulação de imagens;
projetos de identidade visual e revitaliza-
ção de ambientes (trechos das ruas João
Ramalho e República); editoriais com li-
vros infantis; embalagens e outros. Tam-
bém estiveram à mostra trabalhos feitos
por alunos do Univem para a EMDURB,
com o tema “Paz no Trânsito”, e para a
campanha de divulgação do Mês do Meio
Ambiente, promovido pela Secretaria Mu-
nicipal de Marília do Verde e do Meio
Ambiente.

Segundo o professor Fernando
Netto, coordenador adjunto dos cursos
da área de Design do IST, a 9ª ExpoDe-
sign cumpriu plenamente seus objetivos.
“Conseguimos colocar frente a frente
trabalhos acadêmicos, empresas e profis-
sionais do ramo, favorecendo o contato
profissional, destacando novos talentos e
criando oportunidades.”

Ouve filhinho,
Pelo caminho
Encontrarás
Muita criança
Sem esperança,
Sem luz, sem paz...

Ante a tristeza
Dessa aspereza,
Desse amargor.
Filhinho amigo,
Dá-lhes abrigo,
Da-lhes amor...

Aves pequenas
Guardam apenas
O pranto e a dor.
Rolando ao vento
Do sofrimento
Esmagador

Passam a sós,
Erguendo a voz,
Pedindo pão...
Passam em bando,
Dilacerando
O coração

És irmãozinho
Do pobrezinho
Que aflito vai...
Nos mesmos trilhos
Nós somos filhos
Do mesmo Pai.

(Texto de João de Deus.
Contribuição enviada por

Antônio Beiro, mantenedor
da Fundação de Ensino

Eurípides Soares da Rocha)

criatividadearte, técnica e
9ª ExpoDesign combinou

A 9ª Expodesign IST também ofere-
ceu minicursos básicos à comunidade, em
Photoshop, Illustrator, AutoCad, Fotogra-
fia Digital, Ilustração, After Effects, Design
de Superfície, 3D Studio Max.

Arte e Sustentabilidade
Junto à 9ª Expodesign, foi ambi-

entada a Oficina de Tear do Univem,
mostrando aos visitantes um pouco das
técnicas oferecidas na instituição.

Além do tear, algumas peças do
Projeto Bambu também foram expostas,
bem como artigos de artesanato confecci-
onados através da Arteterapia, curso de

pós-graduação oferecido pelo Univem (veja
mais detalhes na página anterior).

Em outubro, o Univem homena-
geou as crianças com uma exposição dife-
rente. O hall de entrada da instituição re-

cebeu os trabalhos dos alunos da EMEF
Cecília Alves Guelpa. Em agosto, eles
haviam visitado a exposição “Janelas do
Interior”, de Conceição Matos, no Es-
paço Cultural, acompanhados pelas pro-
fessoras Ivanete Vieira Guedes, Izabel No-
gueira e Marilena
Toniolo Carmelo.
De volta à sala de
aula, fizeram uma
releitura das obras
de Conceição e
também de traba-

lhos de Tarsila do
Amaral.

As histórias em quadrinhos
(HQs), paixão de crianças e adultos, fo-
ram o tema de uma exposição que ocu-
pou o hall de entra-
da do Univem en-
tre os dias 25/10 e
5/11. A mostra per-
mitiu um mergulho
na trajetória das
HQs nacionais e in-
ternacionais. A ex-
posição fez parte da
programação da Vi-
rada Cultural Paulis-
ta 2010. Antes do
Univem, os 18 pai-
néis foram levados à Galeria Municipal de
Artes de Marília, à Unesp e à FATEC.

Espaco Cultura l
A história das HQs

De 25 a 30 de outubro, o Espa-
ço Cultural do Univem abriu as portas
para o artista Artur Lopes Garcia, o Tuta .
A mostra “Formas e cores” trouxe cerca
de 50 peças, esculpidas em pedra, ma-
deira e jornal reciclado, algumas com um
centímetro de altura.

Fazendo arte Formas e cores○
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