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Ciência sem fronteiras!

Siga o Univem

Univem integra

programa do CNPq

que concede bolsas no

exterior para alunos

da graduação

Veja só quem entrou no nosso radar...

O Guia do Estudante, tradicional
publicação da Editora Abril, divulgou a lista

dos melhores cursos do país.
Ciências Contábeis e Direito, do Univem,

estão entre os estrelados, como você
confere na página 2.

Para outubro, o Univem preparou eventos
imperdíveis em todas as áreas:

a Semana de Estudos Jurídicos, a Semana de
Tecnologia da Informação, o Workshop

"Bem-vindo à Computação", o Seminário de
Iniciação Científica/SIC, entre outros.

Veja todos os detalhes
nesta edição.

Esse foi o nome do
concurso vencido

por Conceição Ap.
G. Alves, de Design
Gráfico. Saiba mais

na pág. 7

Plakatwettbewerb!

Luís Fernando Quinteiro de Souza, Maysa Daun, Lissan-
dro Florêncio e Sílvia Brunatti estão nas págs. 6 e 7

ÓRGÃO INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DE
ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA

MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO
EURÍPIDES DE MARÍLIA -UNIVEM

Siga o Univem
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A 21ª Avaliação do Guia do
Estudante , tradicional publicação da
Editora Abril, aponta o Centro Universitá-
rio Eurípides de Marília (Univem) entre as
melhores escolas do país. Dois dos cursos
da casa receberam três estrelas: Direito e
Ciências Contábeis.

A ótima notícia foi passada à
direção do Univem pelos coordenadores
dos cursos, respectivamente os professores
Edinilson Donisete Machado e Marlene de
Fátima Campos Souza.

“Parabenizo os coordenadores,
professores, funcionários e estudantes,
pois esta é uma vitória de todos, que vem
sendo construída dia a dia”, elogiou o
reitor Luiz Carlos de Macedo Soares. “Este
é um feito de poucas instituições de ensi-
no superior do Brasil, notadamente da-
quelas que investem em qualidade e ino-
vação, o que se expressa não só em labo-
ratórios de primeira linha, mas também
em qualificação docente e constante de-
bate dos rumos dos cursos”, enfatizou.

O GE é fonte permanente de con-
sulta por estudantes do ensino médio, que
buscam informações que os auxiliem numa
das decisões mais importantes de suas vi-
das: ingressar no ensino superior. “Por se
tratar de uma publicação
de renome nacional, é um
bom indicativo de que os
investimentos constantes
que fazemos em qualida-
de apresentam um bom

Cursos do Univem estão entre os melhores do país na
classificação do Guia do Estudante da Editora Abril

 Direito e Ciências Contábeis recebem conceito ‘três estrelas’

retorno. E o maior beneficiado sempre é o
aluno”, finalizou Macedo Soares.

A avaliação de cursos superiores
realizada pelo Guia do Estudante constará
da publicação “GE Profissões – Vestibu-
lar 2012”, que estará nas bancas a partir
do dia 6 de outubro. O Univem é um dos
convidados para a cerimônia de entrega do
“Prêmio Melhores Universidades – GE
2011”, marcado para o dia 5 de outubro,
na Sala São Paulo, na capital paulista.

Como funciona
A avaliação de cursos superiores

do Guia do Estudante nasceu em 1984,
como uma edição especial do Almanaque
Abril. Em 2011, é realizada pela 21ª vez.
Além do “GE Profissões – Vestibular
2012”, os resultados deste ano serão pu-

blicados em www.guiadoestudante.com.br.
Para chegar à lista dos melhores

cursos do país, a redação do GE entra em
contato com os respectivos coordenadores,
por e-mail e telefone, e solicita o preenchi-
mento de um questionário, também eletrôni-
co, com dados específicos sobre o curso,
como titulação do corpo docente, produção
científica, infraestrutura física, acervo da
biblioteca e laboratórios. Os dados são
disponibilizados aos pareceristas para auxi-
liá-los no processo de avaliação.

De acordo com a redação do GR,
o corpo de consultores é formado por do-
centes, coordenadores de cursos, diretores
de departamentos e avaliadores do MEC.
Têm preferência os consultores que possu-
em currículo cadastrado na Plataforma
Lattes do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) e
constam do Banco de Avaliadores do Sis-
tema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (BASis). Em média, participam do
processo cerca de três mil pareceristas, o
que confere um grau de excelência às insti-
tuições “estreladas”.

Os professores
EDINILSON e

MARLENE,
coordenadores de
Direito e Contá-
beis, e o reitor

MACEDO
SOARES: boas

notícias
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Univem passa a integrar programa do CNPq que oferece bolsas no
exterior para alunos da graduação

O Univem foi aceito pelo
CNPq, órgão do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, como cotista do progra-
ma “Ciência sem Fronteiras – Graduação
Sanduíche no Exterior – SWG”, com direito
a duas bolsas.

De acordo com comunicado emi-
tido pelo CNPq, o fato é produto do desem-
penho do Univem nos programas PIBIC e
PIBIT (veja detalhes na matéria ao lado).

As bolsas oferecidas pelo “Ciên-
cia sem Fronteiras” garantem a permanên-
cia do aluno entre seis e 12 meses no exte-
rior, durante o ano de 2012, com direito a
uma mensalidade em torno de 870 dólares,
passagens aéreas, auxílio instalação e se-
guro saúde. O intercâmbio terá como base
uma das universidades estrangeiras vincu-
ladas ao programa.

Poderão se candidatar alunos que
estudem nas áreas prioritárias estipuladas
pelo governo federal. No caso do Univem,
estudantes de Ciência da Computação,
Sistemas de Informação e Engenharia de
Produção.

Para conduzir o processo, o Univem
constituiu uma comissão que fará a seleção
entre os inscritos. Os critérios definidos no
Edital Conjunto nº 001/2011, emitido pela
Pró-Reitoria de Graduação e pela Pró-Reito-
ria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão,
apontam o “excelente desempenho acadêmi-
co”, “proficiência na língua do país desti-
no”, entre outros.

Os interessados podem se inscrever
até o dia 7/10. Para saber mais detalhes e
todas as datas do processo, consulte o edital
no site do Univem.

A Comissão é presidida pela Profª.
Drª. Raquel Cristina Ferraroni Sanches e
composta pelos Profs. Drs. Fábio Dacêncio
Pereira, Lafayette Pozzoli, Elvis Fusco e Sérgio
Sartori, pela Profª. Ms. Vânia Érica Herrera e
por Ivan Evangelista Júnior, Chefe de Gabi-
nete do Univem.

        O Univem
participa de vários
programas com ór-
gãos de fomento
que fornecem bolsas
de incentivo à Inici-
ação Científica para
alunos de gradua-
ção. É o caso da
Fundação de Am-
paro à Pesquisa do
Estado de São Pau-
lo (Fapesp) e do
CNPq, órgão do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação. No caso deste último, são
dois programas: PIBIC (Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica) e PIBIT (Pro-
grama Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação). Atu-
almente, há três bolsas Fapesp, cinco PIBIC e
duas PIBIT, que contemplam estudantes dos cur-
sos de Ciência da Computação, Direito e En-
genharia de Produção.

Mais do que o ganho econômico,
as bolsas representam um estímulo para o
aprofundamento teórico sobre os temas estu-
dados, construção de novos conhecimentos
e aprimoramento da formação pessoal. A con-
quista de uma bolsa oriunda destes órgãos
de fomento costuma ser motivo de muita co-
memoração, pois o grau de exigência atesta
a qualidade da pesquisa do aluno e do currí-
culo de seu orientador, bem como a serieda-
de da instituição.

É o caso dos alunos Fernando
Yokota Marques, Helder Jefferson Ferreira da
Luz e Cleverson Abreu Teotônio, de Ciência da
Computação. Fernando e Helder estão no
quarto ano e tiveram o pedido de renovação
da bolsa aprovado pela Fapesp, enquanto Cle-

Alunos de graduação podem pleitear
bolsas de apoio à pesquisa

FERNANDO,

CLÉVERSON e

HÉLDER:

Iniciação

Científica com

bolsa da Fapesp

verson, que cursa
o terceiro ano,
acaba de conquis-
tar o benefício.

“O proces-
so de renovação
pela Fapesp é tão
concorrido quan-
to a conquista de
novas bolsas”,
ressalta o Prof. Dr.
Fábio Dacên-
cio Pereira,

orientador dos alunos. Graduado pelo
Univem, o docente lembra que tam-
bém foi bolsista da Fapesp. “Isso fez
muita diferença na minha formação
e carreira”, diz.

As pesquisas
A pesquisa de Fer-

nando intitula-se “Projeto, de-
senvolvimento e análise de um
dos algoritmos SHA-3 finalis-
tas em Smart Cards”. Já Helder
desenvolve o trabalho “Software
de análise de vulnerabilidade em
JAVA WEB Applications”.

A pesquisa com a
qual Cleverson conquistou a bol-
sa leva o título de “Projeto e Im-
plementação de um IP Soft Core
Embarcado para otimizar a Co-
dificação H.264”.

Os três alunos vão
apresentar seus trabalhos no XII
Seminário de Iniciação Científica
(SIC), que o Univem promove em
outubro (veja matéria na página se-

guinte).

O professor

FÁBIO :

Experiência em

pesquisa desde

os primeiros

momentos da

graduação
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Alunos de quase todas as áreas contempladas com cursos de graduação

do Univem têm compromissos importantes em outubro. Além das

palestras, minicursos e debates realizados habitualmente, o mês contará

com semanas e eventos tradicionais, como você confere abaixo:

Outubro terá eventos imperdíveis!Outubro terá eventos imperdíveis!

A tradicional Semana
de Estudos Jurídicos, realizada
todos os anos pelo Univem, está
marcada para o período de 3 a
7 de outubro. O ponto alto do
evento será a solenidade de
outorga do título de “Professor
Honoris Causa” ao mariliense
José Antônio Dias Toffoli, mi-
nistro do Supremo Tribunal
Federal, concedido pelo Con-
selho Universitário (Consu) do
Univem, em reunião realizada
no dia 30/6/2010.

Confira a íntegra da
programação:

3/10: Conferência de abertura
sobre “Princípios constitucionais
do Direito Penal”, com Fernan-
do Capez, Procurador de Justi-
ça, deputado estadual, professor
universitário e autor de inúmeras
obras jurídicas.

4/10: “Panorâmica do Processo
Civil Brasileiro – Uma visão
contemporânea”, com Fábio

Batista Cáceres, advogado,
doutorando em Direito, profes-
sor da Escola Superior de Advo-
cacia - ESA.

5/10: “Responsabilidade civil
no Direito de Família”, com
João Ricardo Brandão Aguirre,
advogado, doutor em Direito
pela USP, professor universitá-
rio, autor de inúmeras obras
jurídicas.

6/10: “Cinco anos da Lei Ma-
ria da Penha”, com Rogério
Sanches Cunha, Promotor de
Justiça em São Paulo, professor
universitário, autor de inúmeras
obras jurídicas.

7/10: Conferência de encerra-
mento e outorga de título de
“Professor Honoris Causa” a
José Antônio Dias Toffoli, minis-
tro do STF.
 

3 a 7/10

Outorga de título ao ministro
Toffoli será ponto alto na

Semana de Estudos Jurídicos

De 17 a 19/10

IV Semana de Tecnologia da
Informação do Univem

Estão abertas as inscrições para a
IV Semana de Tecnologia da Informação (Se-
manati 2011), evento promovido pelos cursos
de Ciência da Computação e Sistemas de
Informação do Univem.

O objetivo é proporcionar o inter-
câmbio tecnológico entre estudantes, pro-
fessores, empresários e pesquisadores da
área de Tecnologia da Informação, por
meio de palestras e minicursos oferecidos

durante o evento.
Como nas outras edições, a IV

Semanati contará com uma área exclusiva
para a exposição de produtos e serviços de
empresas da área de TI. É o espaço Recrui-
ting Semanati 2011, direcionado para as
empresas de tecnologia que desejam ser
reconhecidas pelos profissionais da área e
oferecer aos estudantes a oportunidade de
vagas de estágio ou emprego.

No dia 18 de outubro, dentro da
programação da Semanati 2011, o Univem
realiza uma atividade que já está se tornando
tradicional na instituição. Trata-se do III
Workshop “Bem-vindo à Computação”, que
tem por meta apresentar a área aos estudantes
de ensino médio da cidade e região. “Quere-
mos inspirar os jovens para o universo das
Tecnologias da Informação, onde acontecem
as melhores oportunidades geradas pelas de-
mandas das empresas e instituições de ensino
e pesquisa por talentos e profissionais capaci-
tados”, destaca o Prof. Dr. Elvis Fusco, coor-
denador dos cursos de Ciência da Computa-
ção e Sistemas de Informação.

O Workshop é oferecido por meio do

Computing and Information Systems Research
Lab (Compsi) do Univem. Durante o evento,
ocorrerão minicursos gratuitos nas áreas de
Robótica, Realidade Virtual Aumentada, Pro-
gramação de Computadores e Desenvolvi-
mento de Jogos, todos ministrados por alunos
do Univem, sob a supervisão de docentes. Os
minicursos acontecem no dia 18 e se repetem
no dia 19, para que os interessados tenham a
oportunidade de participar de todos.

Serviços
Para mais informações e inscrições,

acesse o site do evento: http://
www.univem.edu.br/semanati2011 ou pelo
e-mail semanati@univem.edu.br.
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Sabe o que é contabilometria?
Projeto de Iniciação Científica na área de Contábeis

destrincha método de simulação de resultados em empresas

en s i no  e  pe squ i s a

Entre os dias 25 a 28 de
outubro, acontece o XII Seminário de
Iniciação Científica (SIC) do Univem.
Tradicionalmente realizado todos os
anos, em 2011 o SIC vem acompa-
nhado de uma inovação. Ele será
parte do 1º Congresso de Pesquisa
Cientifica: Inovação, Ética e Susten-
tabilidade, realizado em parceria com
a Faculdade João Paulo II (Fajopa),
que também promoverá seu “V SIC”
nas mesmas datas.

De acordo com o Prof. Dr.
Lafayette Pozzoli, pró-reitor de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão do
Univem, o intuito do “1º Congresso”
é classificar, relacionar e aplicar co-
nhecimentos obtidos com pesquisa
científica como diferencial para a so-
ciedade, empresas e setor público em
diversos setores, bem como estimular
a atividade de pesquisa na gradua-
ção. “A inovação voltada à sustenta-
bilidade e ao acesso às tecnologias
verdes, relacionadas à ética organiza-
cional e à formação do cidadão, se-
rão os focos principais do Congresso,
no qual vislumbramos a conscientiza-
ção de estudantes, profissionais, em-
presas e setor público sobre como
inovações neste setor podem contri-
buir e aumentar a competitividade de
forma sustentável e ecologicamente
correta de produtos e serviços", diz.

Como ocorreu nos SICs reali-
zados nos anos anteriores, será aberto
espaço à apresentação de trabalhos
de iniciação científica de todos os
cursos, em meio a palestras e minicur-
sos diversos. Os trabalhos serão pu-
blicados nos anais do evento.

Para saber mais
Acesse o site do evento em

http://www.univem.edu.br/sic/

25 a 28/10

XII Seminário de Iniciação Científica
- SIC -  do Univem

Evento será parte do 1º Congresso de Pesquisa Científica: Inovação,
Ética e Sustentabilidade

Atividades complementares

Minicursos atraem
grande número de
alunos na área de

informática

Neste segundo semes-
tre, a coordenação dos cursos de
Ciência da Computação e Sistemas
de Informação do Univem está ofe-
recendo seis minicursos aos alunos.
Em média, cada um conta com 30
horas, contabilizadas como ativi-
dades complementares. São eles:

- “Desenvolvimento de Aplica-
ções Android” (presencial) – Mi-
nistrado por Saulo Barbosa Tupi-
nambá - 2º ano BSI.

- “Linguagem PHP” (presencial),
por Brayan Laurindo Rastelli - 2º
ano BSI.

- “Desenvolvimento de Aplica-
ções com .Net” (EAD), por Valdir
Lopes Viana - 3º ano BCC.

- “Aplicações RIA com ExtJs”
(EAD), por Otávio Guilherme Ar-
ruda dos Santos - 2º ano BCC.

- “Introdução à Linguagem
Python” (EAD), por Fábio Rodri-
gues Jorge - 3º ano BCC.

- “Capacitação para Tutoria em
EAD” (EAD), por Ivan Daun Sakai
- 3º ano BCC.

Os minicursos recebe-
ram 264 inscrições. O professor
Leonardo Botega, coordenador de
Atividades Complementares da
área, ressalta que o objetivo é pos-
sibilitar aos alunos o aprendizado
de conteúdos adicionais, normal-
mente não vistos no currículo dos
cursos por serem de caráter muito
específico. “Em geral, são temas
que envolvem tecnologias inovado-
ras, o que contribui para a forma-
ção do aluno e o coloca em sinto-
nia com as demandas do merca-
do”, assinala.

A palavra parece estra-
nha para olhos leigos, mas integra o
dia a dia dos milhares de profissionais
de Contabilidade espalhados por es-
critórios da área e empresas de todo o
país. A contabilometria – metodologia
fundamentada nos métodos quantitati-
vos, como a estatística e a informática,
que auxilia na criação de cenários con-
tábeis para auxiliar o gestor na tomada
de decisões – é parte da
pesquisa de iniciação ci-
entífica desenvolvida por
Fernando Condutta, aluno
do segundo ano de Ciên-
cias Contábeis do Univem.

A pesquisa, in-
titulada “Métodos simula-
cionais: Análise e aplica-
bilidade do método de
Monte Carlo sob a ótica
contabilométrica”, tem a
orientação do professor
Eduardo Machado da Silva.

Fernando explica que o
tema do trabalho está relacionado com
a simulação de possíveis resultados (lu-
cro ou prejuízo) que uma empresa po-
deria ter na fabricação de determina-
do produto, levando em consideração
o método de Monte Carlo, um dos
mais utilizados pelos pesquisadores.
“Esse modelo possibilita avaliar as in-
terações existentes entre as diversas
variáveis de um sistema, inclusive fa-
tores aleatórios, para desenvolver aná-
lises sobre cenários futuros”, detalha.
“Com o advento da tecnologia da in-
formação, os métodos simulacionais
foram se desenvolvendo e, hoje, com
o uso de softwares específicos, contri-
buem para a solução de problemas

estratégicos nas empresas.”
Para dar mais fundamen-

to ao trabalho, o aluno simulou um
estudo de caso com dados hipotéti-
cos, a partir de uma empresa fictícia.
“Dificilmente uma empresa liberaria
as informações necessárias para a
pesquisa”, justifica.

Oportunidade de ouro
Fernando valoriza a pos-
sibilidade de fazer pes-
quisa. “Se o aluno quer
ter um diferencial na sua
formação, tanto pesso-
al, quanto acadêmica ou
profissional, a pesquisa
é uma oportunidade de
ouro”, enfatiza. “No
meu caso, estou tendo
contato com novos te-
mas que, provavelmen-
te, não poderei aprofun-

dar em sala de aula.”
Além deste projeto, que deve

apresentar no XII Seminário de Inicia-
ção Científica (SIC) que o Univem pro-
move em outubro (veja matéria ao lado),
Fernando também está se dedicando a
um outro trabalho, sob a orientação
da professora Marlene de Fátima Cam-
pos Souza, que pretende levantar a opi-
nião dos estudantes do curso de Ciên-
cias Contábeis em relação à obrigato-
riedade do exame de suficiência para
os contabilistas. “Nossa intenção é pro-
duzir um artigo científico sobre esse
tema”, revela.

Fernando trabalha no Depar-
tamento de Contabilidade do Univem
desde março de 2010, na função de
auxiliar contábil.
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Por uma maior humanização
no serviço público

Mestre pelo Univem, novo delegado da seccional de Marília trabalha

por melhorias no ambiente policial

Agosto de 2011. Empossado como
novo delegado seccional da região de Marília,
o agora mestre em Direito deixa claro que as
premissas defendidas no trabalho apresentado
no Univem fazem parte de seus compromissos
profissionais. Às dezenas de delegados e profis-
sionais das delegacias pertencentes à sua sec-
cional, presentes na posse – são 13 cidades,
com 25 unidades – ele anuncia a disposição
de trabalhar pela melhoria dos serviços presta-
dos à população. “A meta é uma maior huma-
nização das unidades policiais, aliada à im-
prescindível eficiência.”

Trajetória
Em entrevista ao Jornal da Funda-

ção, Quinteiro conta que iniciou a graduação
em Direito no Univem em 1980, mas que trans-
feriu o curso para São Paulo após passar em
concurso como Agente de Telecomunicações
Policial. Foi em Itu, para onde foi deslocado,
que ele concluiu o curso em 1985.

Pouco depois, em 1988, veio a apro-
vação no concurso para delegado de polícia de
SP, dando início a uma sólida carreira na fun-
ção. Quinteiro trabalhou em vários municípios
– entre eles, Cruzália, Palmital, Garça, Paragua-
çu Paulista, Assis e Ourinhos – e em todos pro-
curou colocar em prática suas propostas: refor-
ma dos prédios e estímulo à capacitação dos
servidores. Os últimos postos, antes de assumir
a seccional mariliense, foram nas cidades de
Ourinhos (2000 a 2009) e Assis (2009 a 2011),
em ambas como Delegado Seccional de Polícia.

Paixão pelo trabalho
Quinteiro considera a profissão que

abraçou como dignificante. “As unidades,
diuturnamente abertas, recebem e acolhem
situações concretas das mais variadas e nem
sempre de natureza criminal”, diz. Para ele,
essa realidade exige uma visão humanista e
multidisciplinar do profissional.

A decisão de cursar o mestrado no
Univem derivou de uma outra paixão profissional
de Quinteiro: a docência superior. Desde 2005,
ele leciona em Ourinhos, nas áreas do Direito e
da Administração. “A pós-graduação do Univem
é excelente e contribuiu muito em minha forma-
ção”, enfatiza. “Quando me aposentar, quero me
dedicar inteiramente à dar aulas.”

Dezembro de 2010. Luís Fernando
Quinteiro de Souza apresenta à banca sua dis-
sertação de mestrado no programa de pós-gra-
duação em Direito do Univem. A pesquisa, inti-
tulada “A humanização no serviço público poli-
cial civil”, parte da constatação de que as dele-

gacias de polícia, via de regra, apresentam-
se à população como lugares sombrios,
assustadores e pouco recomendáveis.

Lançado o problema, Quinteiro procu-
ra situá-lo num contexto mais amplo. O
primeiro aspecto em destaque são as ori-

gens do elevado índice de criminali-
dade e da violência no Brasil. “A
cultura do povo, as condições re-
cessivas da economia e de traba-
lho e, ainda, uma gama significa-
tiva de problemas que hoje ex-
pressam uma realidade no con-
texto nacional, traduzidas por
miséria, pobreza e desesperança,
culminam por desaguar nas uni-
dades policiais”, pondera. Nesse
quadro, ele considera natural que
as pessoas, angustiadas com

suas aflições e em busca de solu-
ções, procurem amparo e proteção
do Estado, em muitos casos nas
delegacias de polícia.
“No entanto, o que encontram,

geralmente, são ambientes inadequa-
dos fisicamente, escassez de agentes
públicos, pessoal pouco preparado”,
ressalta Quinteiro à banca, lembrando
que essas características negativas não

são privilégio de apenas uma área
do Estado, mas de outras tão quão

relevantes à sociedade.
Em sua pesquisa, ancorada nas qua-

se três décadas de experiência no serviço públi-
co, ele defende uma maior aproximação do

Estado, por meio de seus governantes, com a
população, fazendo-se presente no cotidiano das
pessoas. “Não restam dúvidas de que isso deve
se dar por meio dos órgãos públicos. E não bas-
ta apenas supri-los com a representação huma-
na, mas também é preciso capacitar os servido-
res, trazer as inovações tecnológicas e preparar
os locais com o mínimo de conforto e segurança
para  atingir plenamente o bem  comum”, frisa.

O delegado
QUINTEIRO,
mestre pelo

Univem

Carreira na KPMG
Ex-aluna de Administração
especializa-se em auditoria

Abril de 2008. Cursando o último
ano do curso de Administração, Maysa Daun
recebe um e-mail do Univem com uma dica inte-
ressante: a KPMG de São Carlos tinha aberto um
processo seletivo para
trainees. Sem experiência
profissional na bagagem,
mas com muita vontade
de iniciar a carreira, ela
decide se inscrever.

A aposta dá
certo. Em setembro do
mesmo ano, ainda às
voltas com os trabalhos
e avaliações de fim de
curso, Maysa ingressa
na empresa. Passadas as
festas da formatura, ela
se muda em definitivo
para São Carlos. Hoje, três anos depois, a ex-
aluna do Univem conta que já foi promovida três
vezes. O cargo atual é de Semi-Sênior, na fun-
ção de encarregada de auditoria.

Maysa explica que a KPMG é uma
rede internacional de firmas-membro prestadoras
de serviços nas áreas de Audit (auditoria inde-
pendente), Tax (tributos) e Advisory (gerencia-
mento de riscos). Instalada em 150 países, conta
com cerca de 138.000 profissionais. No Brasil,
são aproximadamente 4.000 profissionais distri-
buídos em 12 estados e no Distrito Federal. “A
KPMG oferece um conjunto consistente de habili-
dades e competências contábeis e financeiras
fundamentadas no profundo conhecimento do
segmento de mercado de cada cliente”, detalha.

Ela lembra que no começo sentiu um
pouco de dificuldade, especialmente pelo fato
de não ter experiências anteriores. Mas a forma-
ção acadêmica sólida e o bom suporte prestado
pela KPMG contribuíram para que se adaptasse
rapidamente ao trabalho. “No período em que
fiz a graduação ocorreram muitas mudanças no
sistema de ensino, mas avalio muito bem o cur-
so do Univem, tanto é que utilizo no meu dia a
dia muitos dos conhecimentos de aprendi na
faculdade”, destaca. “Para mim, o que mais
marcou o curso foi o suporte que os professores
dão aos alunos.”

Para se aprimorar na área de auditoria
e obter registro junto ao Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), Maysa deu início a uma
graduação em Ciências Contábeis. Na sequência,
pensa em cursar pós-graduação na área.

Ancorada na experiência adquirida
na KPMG, ela comenta que o mercado pede,
cada vez mais, profissionais pró-ativos, flexíveis e
sempre em busca de novos conhecimentos.

MAYSA, funcionária
da KPMG
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Aluna de Design Gráfico
vence concurso estadual
Cartaz sobre curso de alemão será usado

em escolas de toda a rede

Plakatwettbewerb. Ale-
mão no CEL! Esse foi o nome do
concurso que escolheu os cartazes
que farão a divulgação dos cursos
de alemão nos Centros de Ensino
de Línguas (CEL) das escolas da
rede pública estadual. A vencedo-
ra foi Conceição Aparecida G. Al-
ves, aluna do segundo módulo de
Design Gráfico, curso ministrado
pelo Instituto Superior de Tecnolo-
gia (IST) do Univem.

O concurso, organizado
pelo Centro de Cooperação Peda-
gógica do Instituto Goethe, que é
conveniado aos Centros, aconteceu
entre os meses de maio e julho deste
ano. Puderam participar alunos que
já frequentam algum CEL. Como
também é aluna da ETEC Antonio
Devisate, no curso de Secretariado,
que mantém parceria com o CEL da
Escola Estadual Monsenhor Bicudo,
Conceição pôde se inscrever.

 Criados pelo governo do
estado, os Centros de Ensino de Lín-
guas têm por finalidade propiciar
aos alunos de ensino fundamental,
médio e técnico (no caso deste,
através das parcerias), diferentes
oportunidades de aprendizado de
novas línguas e acesso a outras cul-
turas contemporâneas.

Conceição explica que
a criação do cartaz obedeceu
a algumas limitações determi-
nadas no regulamento, rela-
cionadas a tipografias e co-
res. “A partir daí, optei por
usar as cores da bandeira do
Brasil e da Alemanha, mistu-
rando o alfabeto dos dois pa-
íses, tudo agregado a uma for-
ma de rosto característico do
Brasil”, detalha. O primeiro lu-
gar no concurso do governo esta-
dual premiou a aluna do Univem
com uma semana de curso de ale-
mão na cidade de Gramado e
R$ 300,00. O cartaz será impresso

e distribuído nas escolas da rede pú-
blica do estado de 2012 a 2013.

Conceição agradece aos
colegas que se inscreveram com
ela – Christian Maier e Leandro
Jorge – uma vez que o regulamen-
to exigia a participação em duplas
ou trios. Também enaltece o apoio
da professora de alemão do CEL
da EE Monsenhor Bicudo, Érika
Köhle, e da professora de Compu-
tação Gráfica Marieta Brandão Bo-
nádio Keppler, do IST/Univem.
“Com toda a paciência, ela me
ensinou a lidar com as ferramen-
tas que transformaram minha ideia
em algo real e proveitoso.”

Rotina agitada
O dia a dia de Concei-

ção é dos mais corridos: aulas na
ETEC Antonio Devisate e no IST/
Univem, aulas de alemão no CEL...
além das tarefas de mãe e esposa.
“É um desafio diário conciliar tudo,
mas essa correria é bem benéfica
para aperfeiçoar conhecimentos e

situações”, diz.
Apaixonada por

criação e marketing,
ela conta que o cur-
so de Design Gráfico
lhe chamou a aten-
ção por causa da di-
versidade de conhe-
cimentos previstos na
matriz curricular.

CONCEIÇÃO, aluna de
Design Gráfico, e a arte

vencedora

Janeiro de
1996. Festa de formatura
de mais uma turma de
Direito da Fundação de
Ensino Eurípides Soares
da Rocha. Entre os for-
mandos, estão Lissandro
Silva Florêncio e Sílvia
Cristina Brunatti, namo-
rados desde o segundo
ano do curso. Brincalhão
inveterado, ele decide
surpreender a namorada
e a pede em casamento
ali mesmo. Em setembro do mesmo ano,
estão casados.

O começo da vida profissional,
como é comum acontecer, tem lá suas difi-
culdades. Mas os dois jovens são batalha-
dores e não se intimidam. Após advogarem
por um ano em Garça, aceitam o convite
do pai de Sílvia, que mora em Praia Gran-
de, para tentar a vida na cidade. Lá, abrem
um escritório de advocacia, o
Brunatti & Florêncio Advogados.

Os primeiros trabalhos
rendem outros... e outros. A inex-
periência e a ansiedade vão ce-
dendo espaço à seriedade e à
dedicação. O escritório cresce e se
consolida. Hoje, focado em Direito
Empresarial, conta com quatro
advogados e uma boa carteira de
clientes. Entre eles, está o maior
agente de futebol do país, Wagner Ribeiro.
No rol de atletas assessorados, destaque
para dois craques de bola, o santista Ney-
mar e o tricolor Lucas. Isso mesmo, o Brunat-
ti & Florêncio é responsável por analisar
todos os contratos destes jovens jogadores.

Amizade e trabalho
Alguns anos depois de se mudarem

para Praia Grande, Lissandro e Sílvia conhe-
ceram a família de Neymar. Evangélicos, eles
frequentavam a mesma igreja e logo brotou
uma sólida amizade. Foi naquela época que
Wagner Ribeiro orientou “Neymar pai” a
levar o filho para fazer testes no Real Madrid.
De volta ao Brasil, foi convencido pela dire-
toria do Santos a deixar o garoto iniciar a

Craques do Direito!

Uma história de amor e sucesso
profissional

carreira no time, em troca de salários de
atleta profissional.

O desdobramento desta história já
é conhecido de todos. “Neymar filho” co-
meçou a encantar o país com seus dribles
desconcertantes. Em 2010, o advogado
Lissandro, já especialista em Direito Despor-
tivo e Contratual, foi convidado a cuidar de
todos os contratos desportivos, publicitários

e financeiros que envol-
vem o craque. “Estes con-
tratos são sempre de gran-
de complexidade e exigem
muita análise antes de
serem assinados”, co-
menta Lissandro. “Esta é
uma área que demanda
conhecimento e atualiza-
ção constante”, destaca
Sílvia. Eles citam como
exemplo um contrato que

o santista assinou com a Nike. “Levou
quase 15 dias para ser concluído, com
reuniões diárias”, lembram.

Vínculos com a região
Lissandro é nascido em Paraguaçu

Paulista. Sílvia é paulistana de nascimento,
mas morou muitos anos em Garça. Sempre
que pode, o casal – agora com duas filhas –
visita Paraguaçu, onde estão os familiares de
Lissandro, e Marília, onde moram a mãe e
irmãos de Sílvia. “Não podemos deixar nos-
sas raízes de lado. É sempre bom estar junto
da família e dos amigos”, diz o advogado.

Sílvia revela ter saudades dos tem-
pos de faculdade. “Foram anos muito mar-
cantes para nós e é impossível esquecer dos
bons professores e das amizades que cultiva-
mos.”

LISSANDRO E SILVIA, formados pelo Univem, são especializados
em Direito Desportivo. Abaixo, Lissandro com o craque Neymar
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Saulo Barbosa Tupinambá, do segundo
ano do curso de Sistemas de Informação do
Univem, desenvolveu e publicou um serviço de
software na plataforma de disponibilização de
aplicativos móveis da tecnologia Android
do Google, chamada de Android Market.

O trabalho foi feito em junho, período em
que ele atuava na AEPlan, empresa mariliense de
desenvolvimento de sistemas. Atualmente, ele tra-
balha na Focow Tecnologia.

O aplicativo foi solicitado à AEPlan pela
Unimed de Marília, para auxiliar os médicos a
preencherem as guias solicitadas pela Agência
Nacional de Saúde (ANS). O aplicativo tem ban-
co de dados SQLite com 12.451 registros e foi
compactado para 606 Kb na distribuição; pode
ser baixado gratuitamente.

O Android Market do Google oferece
acesso rápido e fácil a uma ampla variedade de
aplicativos feitos especificamente para este tipo de
plataforma, criados por desenvolvedores de todo o
mundo e avaliados pelos usuários.

Aluno de Sistemas de Informação publica
serviço no Android Market do Google

A Tray, uma das maiores pla-
taformas de comércio eletrônico do país,
está acelerando ainda mais seu ritmo de
crescimento. Em julho, a empresa adqui-
riu 80% da ERNet, criadora do gateway
de pagamentos SuperPay. No início de
agosto, aproveitando a criação do regi-
me diferenciado de tributação para em-
presas de tecnologia, divulgado pela
presidente Dilma Rousseff, a companhia
anunciou a contratação de 30 novos
profissionais. Já para os próximos meses,
está prevista a expansão de suas ativida-
des para alguns países da América Latina.

Fundada em 2003, a Tray tem suas raízes
no Centro Incubador de Empresas de Marília
(CIEM), mantido pelo Univem, em parceria com o
Sebrae e a Prefeitura do município. Atualmente, dá
suporte a mais de 4.500 lojas eletrônicas, oferecen-
do-lhes soluções que abrangem a cadeia completa
do e-commerce, com ferramentas tecnológicas,
publicidade online e meios de pagamento.

Empresa fruto do CIEM é líder em plataformas de lojas virtuais no Brasil
Tray adquire gateway de pagamentos Superpay, inicia abertura para países da América Latina e amplia quadro na área de TI

O criador da Tray, Willians Mar-
ques, graduado em Administração pelo
Univem, enaltece o apoio do CIEM. “Ti-
vemos todo o suporte do órgão num dos
momentos mais críticos que é, justamente,
o início, quando tudo ainda está na fase
de projeto e é muito difícil conseguir in-
vestimentos”, lembra.

Segundo Willians, o planejamento
estratégico da Tray prevê a formação de
uma estrutura que ofereça a seus clientes
um serviço completo com tudo o que é
necessário para uma empresa atuar no

comércio eletrônico de forma profissional e sustentável.
“É um grande desafio, pois hoje não existe este tipo de
operação no Brasil.”, diz.

Com escritórios em São Paulo, AlphaVille e
Marília, a Tray conta com uma equipe de 120 profissi-
onais atuando nos Departamentos de Tecnologia e
Desenvolvimento, Infraestrutura, Atendimento ao Cli-
ente, Comunicação e Marketing, Agência de Criação,
Recursos Humanos e Administrativo. Willians estima

que cerca de 50% dos funcionários da empresa,
atualmente, são formados pelo Univem.

Novas contratações
A coordenadora de Recursos Humanos

da Tray, Palmira Santini, informa que o processo de
contratação dos novos profissionais já foi iniciado.

A pedido do Jornal da Fundação , a expe-
riente executiva da Tray, há 24 anos no mercado,
destacou os pontos que considera importantes para o
sucesso profissional na área de TI. “Como qualquer
outra área, vivendo em um mundo globalizado, o
profissional tem que traçar seu projeto de vida atrela-
do ao seu projeto profissional e vice-versa”, diz. Além
da competência técnica, ela frisa as competências
comportamentais como um diferencial importante:
trabalho em equipe, comunicação assertiva, relacio-
namento interpessoal, visão sistêmica, capacidade de
resolução de conflitos e criatividade.

Palmira avalia o mercado de trabalho
como bastante favorável para a área de TI, tanto nos
grandes centros como no interior.

Tendência
A tendência é que as corporações come-

cem a avaliar e a adotar ferramentas de mobilida-
de para tirar vantagem da flexibilidade de aplica-
ções.  Como exemplo, Saulo cita o caso dos celu-
lares, que cada vez mais aproximam seus recursos
de um computador, bem como os smartphones e
tablets com acesso à Internet e às redes sociais.
Além do uso pessoal – “hoje em dia as pessoas
querem ficar conectadas o tempo todo”, constata
o aluno do Univem – esta nova tecnologia já vem
sendo utilizada em escala crescente nas empresas.

É o caso da Cielo, líder em soluções de
meios eletrônicos de pagamento no Brasil, respon-
sável pelas transações que envolvem os maiores
cartões de crédito e débito no mundo. A Cielo ino-
vou lançando o primeiro aplicativo que transforma
o iPhone, iPad, iPod touch ou smartphone e tablet
com Android em máquinas de pagamento. “Isso
permitirá aos profissionais liberais aceitarem paga-
mentos com estes cartões de forma rápida e sim-
ples”, detalha Saulo. Para garantir a integridade

das transações, esta
solução assegura que
os dados sejam cripto-
grafados e que ne-
nhuma informação
permanecerá armaze-
nada no aparelho.

A experiência
com o trabalho publi-
cado no Android Ma-
rket do Google foi
marcante para o aluno
do Univem. Ele comenta que pensa em estudar novos
aplicativos usando o sistema. “O mercado de desen-
volvimento para dispositivo móvel é muito grande e,
com o Android, isso se torna mais fácil”, conclui.

Minicursos
Saulo é responsável por um dos minicursos

oferecidos aos alunos de Ciência da Computação e
Sistemas de Informação (veja nota na pág. 5), intitula-
do “Desenvolvimento de Aplicações Android”.

en s i no  e  pe squ i s a

SAULO: Pesquisa e bons resultados

EMPREENDEDORISMO
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No dia 15/9, na Casa do Médico de Ma-
rília, foi realizado mais um evento preparatório ao
“7º Congresso Estadual de Desenvolvimento e
Educação no Trânsito”, que será sediado pelo
Univem entre os dias 26 e 27 de outubro. A orga-
nização fez agradecimentos públicos ao reitor do
Univem, Luiz Carlos de Macedo Soares, por com-
partilhar ações educativas voltadas ao trânsito no
município. As peças visuais do 7º Congresso foram
desenvolvidas pelos estudantes Amanda Ribeiro,
Nathália Cavalhieri e Raphael Silva Gomes, de
Design Gráfico, sob a orientação da professora
Marieta Keppler.

Os alunos NATHÁLIA e RAPHAEL, o professor EDUARDO RINO
(coordenador do Instituto Superior de Tecnologia - IST do Univem) e
NELSON FEITOSA, coordenador do projeto “Viva Feliz sem Aci-

dentes” da Emdurb, ao lado de algumas das peças produzidas

Univem promove
curso na ACE

Os comerciantes que fazem
parte da Associação Comercial e Em-

presarial (ACE) de Pompeia estão tendo
a oportunidade de participar de um

curso sobre Gestão Empresarial, reali-
zado às terças e quartas-feiras, das 19

às 22 horas, na sede do órgão, com
duração programada de três meses. O

curso, iniciado no final de agosto, é
ministrado por docentes do Univem e
tem como objetivo oferecer uma visão

geral sobre o sistema tributário brasilei-
ro e os impostos incidentes nas peque-

nas, micro e médias empresas, tanto
na indústria quanto no comércio. “Será

uma excelente oportunidade para que
empresários de nossa cidade estejam

cada vez mais capacitados”, destaca-
ram o presidente da ACE, Alair Mendes

Fragoso (ex-aluno do Univem), e o
vice-presidente, Marcos Guilhem.

O professor Lafayette Pozzoli, pró-reitor de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e
coordenador do Centro de Educação
Continuada do Univem (CEC), e o

professor José Mário Rando
compareceram à assinatura do convênio

com a ACE. Na foto, respectivamente
terceiro e sexto (da esq. p/ a dir.), eles
aparecem junto a integrantes da ACE

Certificação e
palestra no IST

No dia 9 de setembro, os estu-
dantes do curso de Gestão em Recursos
Humanos, ministrado pelo Instituto Su-
perior de Tecnologia (IST) do Univem,
receberam mais uma certificação inter-
mediária. “A certificação retrata o co-
nhecimento adquirido de maneira rápida
e consistente, permitindo que o aluno
busque uma melhor colocação na em-
presa onde já trabalha”, enfatiza o Prof.
Ms. Eduardo Rino, coordenador do IST.

Na mesma noite, a turma assis-
tiu a uma palestra sobre “Administração
de conflito”, feita por Marcelo de Souza
Carneiro, graduado e pós-graduado em
Direito pelo Univem. Ele atua na Câma-
ra de Mediação, Conciliação e Arbitra-
gem, mantida pela Associação Comerci-
al e Industrial de Marília (ACIM).

No dia 13/9, o Prof. Ms.
Luciano Ramires ministrou palestra
na Ordem dos Advogados do Brasil

(OAB) em São Paulo. O tema foi
“Execução: Teoria geral, questões

polêmicas e o novo CPC”. Ramires é
professor de Direito Processual Civil,
além de advogado do Escritório de
Assistência Jurídica do Univem. Ele

agradece à coordenação do curso e
à reitoria pelo apoio. A palestra foi

filmada e, em breve, poderá se con-
sultada no site da OAB/SP.

Palestra na OAB

Univem no Techinter

Alunos do Univem terão descon-
to de 15% nas inscrições para o “Techinter
– 1ª Conferência sobre Carreira, Mercado
de Trabalho e Novas Tecnologias em Co-
municação”, que acontece em Bauru, entre
os dias 5 e 6 de novembro. O evento terá
um time de palestrantes de primeira li-
nha, ligados a grandes empresas e uni-
versidades. Um deles é o Prof. Dr. Elvis
Fusco, do Univem, que vai falar sobre
“Cloud Computing – Desafios e opor-
tunidades”. Mais informações em
http://techinter.com.br.

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

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

No dia 3/9, tiveram início novos treina-
mentos oferecidos pelo Computing and Information
Systems Research Lab (Compsi) do Univem. São
eles: “Formação de Desenvolvedor Delphi”, “De-
senvolvimento de Aplicações Web com Frameworks
Java”, “Desenvolvimento WEB com PHP Orienta-
do a Objetivos” e “Implementação e Administra-
ção de Servidores Windows Server 2008”.

Treinamentos no Compsi

Os cursos, voltados à qualificação e
atualização do profissional de TI no cenário
atual do ambiente corporativo, contaram com a
inscrição de 86 participantes. Esta é a terceira
turma de treinamentos profissionais de capacita-
ção que o Compsi oferece desde que foi criado,
em junho de 2010.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Júri Simulado no Cristo Rei

Professores e alunos do curso de Direito
do Univem protagonizaram mais uma
edição do Júri Simulado, desta vez no
Colégio Cristo Rei, em Marília. Foi no

dia 30 de agosto, das 14 às 17 horas, e
reuniu cerca de 200 alunos do ensino

médio daquela instituição. Do Univem,
participaram cinco estudantes, sendo
quatro debatedores e um “réu”. Além

deles, 10 alunos do Cristo Rei atuaram
como jurados, oficiais de justiça e escre-

vente. “A interação entre todos foi mar-
cante”, ressalta Roberto da Freiria Este-
vão, professor do Univem e Procurador
de Justiça do Ministério Público de São
Paulo em Paraguaçu Paulista. Também
acompanhou a atividade a coordena-

dora adjunta do curso de Direito do
Univem, professora Vivianne Rigoldi.

“Nossos alunos ficaram muito motiva-
dos e a atividade gerou muita discus-

são, informação e conhecimento”,
elogiou Lucirene Catini Lanzi, bibliote-

cária do Cristo Rei.
No Júri Simulado, os alunos

reproduzem o ambiente de um tribunal,
seguindo todas as etapas do processo
e “julgando” um crime ocorrido num
caso verídico. O Univem promove a
atividade em Marília e região desde

2002. Escolas de Ensino Médio interes-
sadas devem contatar a coordenação

do curso de Direito.

O professor FREIRIA fala aos estudantes
no início do Júri: Prática acadêmica

inspiradora

Palestra na Unicamp
O Prof. Dr. Elvis

Fusco, coordenador dos
cursos de Ciência da
Computação e Sistemas

de Informação do Univem,
ministrou palestra durante o
fórum “Tecnologia digital e
registros informacionais: novos
conceitos e padrões de entrada de

Docente com mais
tempo de casa, Mário Co-
raíni Júnior é parte dos
quadros da instituição des-
de maio de 1975. Ele é
graduado pela segunda
turma de Direito da Funda-
ção Eurípides – Univem,
formado em 1974.

Para homenageá-
lo, o Conselho Universitário
(Consu) do Univem, reuni-
do no dia 31/8/2011, con-
cedeu-lhe o título de “Pro-
fessor Emérito”. A honraria foi comunicada a ele no dia

Homenagem: Coraíni receberá título de
"Professor Emérito" do Univem

2/9, na Sala dos Professores,

peloradar uni-
vem
reitor Luiz Carlos de Macedo Soa-
res. “É um reconhecimento à
dedicação e aos serviços presta-
dos à causa da educação”, dis-
se-lhe o reitor. Coraíni agradeceu
dizendo que ser docente do Uni-
vem é gratificante: “Esta institui-
ção soube manter os mesmos

ideais dos seus pioneiros, buscando sempre a melhor for-
mação para os jovens profissionais e cidadãos.”

A solenidade de entrega do título será
agendada em breve. Além da atividade como professor,
Coraíni é Fiscal de Rendas do Estado de SP aposentado e
está no terceiro mandato como vereador do município.

O reitor MACEDO SOARES (esq.) presta
homenagem ao professor CORAÍNI

No dia
13/9, Ivan Evan-
gelista Júnior, ge-
rente de Marketing
e chefe de gabi-
nete do Univem,
fez uma exposição
aos funcionários
do Magazine Lui-
za de Marília. O
convite foi feito
pelo gerente da loja, Carlos
Eduardo de Barros, ex-aluno do
curso de Gestão de Pessoas do
IST/Univem.

Na abertura do encon-
tro, Evangelista ressaltou a admi-
ração pessoal mantida pela em-
presa, organização que acompa-
nha desde 1996, quando ainda
atuava como gerente do Sebrae

em Marília. “A alta perfor-
mance do grupo e, em espe-
cial, da empresária Luiza Tra-
jano, sempre foi material rico
de estudos”, lembrou.
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Equipes de alta performance
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Docentes do Univem
participam de oficina sobre
artigo científico

Por meio do Núcleo de Edu-
cação à Distância (NeaD), vinculado
ao Computing and Information Systems
Research Lab (Compsi) do Univem,
neste semestre está sendo oferecida aos
docentes da instituição a “Oficina de
Elaboração de Artigos Científicos”.

Desenvolvido em ambiente
de educação à distância, o curso é
ministrado pela Profª. Drª. Caroline
Luvizotto. Além de instrumentalizar os
docentes participantes a desenvolverem
artigos científicos de modo mais organi-
zado, para que possam orientar e in-
centivar seus alunos, a oficina também
cumpre o papel de familiarizá-los com
o ambiente EaD.

“Com esta atividade, temos
a intenção de que conheçam a plata-
forma de cursos ministrados em EaD

pela nossa
instituição e
que nos envi-
em suas im-
pressões para
que possamos
aprimorar no-
vos cursos ofe-
recidos sob

essa sistemática”, ressalta a pró-reitora
de Graduação do Univem, Profª. Drª.
Raquel Cristina Ferraroni Sanches.

dados e suas pers-
pectivas para o tra-
tamento e acesso à
informação”, pro-
movido pela Uni-
camp no dia 8/9. A
palestra de Fusco ver-

sou sobre “Modelagem de dados
e representação da informação”.

Ao público atento, ele
falou dos cursos que o Univem
oferece no próximo vestibular, per-
fis e matrizes curriculares. ”Bate-
mos um bom papo durante 40 mi-
nutos, falamos do futuro, proje-
tamos ideias e discutimos o pa-
pel de cada um neste cenário de
novas oportunidades. Para acom-
panhar a velocidade da empresa
e das constantes  mudanças, eles
sabem que investir na educação
continuada e na capacitação pro-
fissional é o melhor caminho”,
conclui Evangelista.
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Café Filosófico lançou três obras em agosto

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

Raízes históricas da propaganda
no Brasil e no mundo

* Por Fernando Mendes da Silva , pós-graduando em
MBA em Marketing pelo Univem, e Renata Corrêa
Coutinho , da Universidade Federal do Pampa (RS)

"A Universidade, uma história ilustrada

De BEM com a vida...

Tua virtude

A indulgência é uma virtude muito
esquecida. Todos a necessitamos, frequente-
mente, e nos regozijamos quando a utilizam,
outras pessoas, em benefício das nossas de-
fecções, necessidade e erros.

De raro em raro, porém, nos recor-
damos de que a devemos exercer em relação
ao nosso próximo. Ela dignifica aquele que
a oferece, quanto enobrece quem a recebe.

Ninguém há, na Terra, que avance
dispensando-a, tanto quanto pessoa alguma
se pode jactar de jamais havê-la recebido.

Um coração indulgente possui um
tesouro. Não apenas para as agressões e ofen-
sas recebidas, senão também para a compre-
ensão do estado espiritual em que as demais
criaturas estagiam. Indulgente com os confli-
tos e inseguranças do teu irmão, o ajudará a
equilibrar-se e a adquirir confiança na vida; o
brindará com op amor, cuja carência o mor-
tifica, e o ajudarás sem prepotência ou humi-
lhação. Irradiando-a através da compreensão
fraterna, expressarás harmonia e bondade,
mantendo uma comunicação otimista com fa-
miliares, amigos e desconhecidos.

O caminho da santificação é pavi-
mentado com a indulgência que lhe assinala
o piso. Se não usam de indulgência para con-
tigo, exercita-a tu, pois que, talvez aqueles
que são severos e até mesmo cruéis, arma-
dos contra a tua pessoa, estão aplicando essa
virtude à maneira deles, primitiva, porém, luz
discreta que lhes nasce na alma até dominá-
la totalmente. Seja esta, pelo menos, uma vir-
tude em ti, dentre outras que conquistarás.

(Do livro “Filho de Deus”, psicografia de Divaldo
Pereira Franco, ditado pelo espírito Joanna de

Ângelis, Ed. LEAL, 1990, pág. 030)

A edição de agosto do Café Filosófico,
realizada no dia 26, teve o lançamento de três obras
de autores vinculados ao Univem. O Café é uma
iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Direi-
to do Univem e tem a parceria de outras três institui-
ções de ensino superior – Unesp/campus de Marília,
Fajopa e Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP) – e da Livraria Milani, que sedia o evento.

As obras lançadas foram:
- “Ordenamento e Exceção: Uma relação ne-
cessária”, pela Editora LTr, de autoria de André Luiz
Depes Zanoti,
mestre formado
pelo Univem.
- “A relação
jurídica e o
ensino do Di-
reito”, pela Su-
prema Cultura
Editoral, escrita
por Zuleida Ortiz
Tavares Costa,
mestre formada
pelo Univem.
- “As tradições
gaúchas e sua racionalização na modernidade tar-
dia”, pela Editora Unesp (versão eletrônica), de autoria
da Profa. Dra. Caroline Kraus Luvizotto, docente do Pro-
grama de Pós-Graduação Lato Sensu do Univem.

Os autores durante o Café Filosófico do Univem:
ANDRÉ, ZULEIDA e CAROLINE

do Univem, Luiz Carlos de Ma-
cedo Soares, por José Augusto
Lahóz do Prado, diretor do San-
tander Universidades (foto), e
passa a fazer parte do acervo
da biblioteca da instituição.

Prêmio Trote da Cidadania 2011
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O Santander presen-
teou o Univem com um exem-
plar da publicação “A Universi-
dade, uma história ilustrada”,
produzida pelo banco. De fina
qualidade visual, com belas fo-
tos, a obra se ini-
cia com o capí-
tulo “A Ciência
na Antiguidade”
e finaliza com
dados sobre a si-
tuação atual do
ensino superior
no Brasi l .  O
exemplar foi en-
tregue ao reitor

O Univem ficou com a terceira colocação
na categoria “Vídeo”, dentro do “Prêmio

Trote da Cidadania 2011”, promovido
pela Fundação Educar D’Paschoal. O

objetivo do evento é destacar e reconhe-
cer os melhores projetos de Trote Cidadão
em instituições de ensino superior e esco-
las técnicas de todo o território nacional.

O vídeo produzido pelo Univem
retratou as atividades desenvolvidas no
início deste ano pelos 140 calouros de

Direito, sob a organização da coordena-
ção do curso. Eles coletaram doações e

promoveram visitas a três entidades assis-
tenciais da cidade: o Lar de Meninas

Amélie Boudet, Casa do Caminho e Asso-
ciação Filantrópica de Marília. Este foi o
primeiro ano em que houve visita notur-

na. A produção do vídeo foi feita por Clel
Ribeiro, à época funcionária do Departa-
mento de Marketing do Univem, que par-
ticipou das visitas como aluna. Jornalista
de formação, atualmente ela trabalha no
Jornal Diário de Marília, mas conta que
as emoções vividas na produção do ví-

deo ainda estão frescas na memória.
“Os valores que adquiri durante as visi-

tas às entidades, que alimentaram o
conteúdo do vídeo, vão ficar para sem-

pre na minha vida. Saber que estas pes-
soas precisam muito de nós, jovens, e

que temos recursos infindáveis para par-
tilhar com eles, foi gratificante”, diz.

“O Trote Solidário do Univem me ensi-
nou onde podemos encontrar

amor e, ao mesmo tempo dar...
Uma sensação indescritível”,

conclui Clel, deixando agrade-
cimentos aos funcionários,

professores, colegas do
1º ano de Direito Diurno
e ao pessoal do Depar-

tamento de Marketing
da instituição.

CLEL e a placa recebida
dos organizadores do
Prêmio: criatividade e

cidadania



A pintura simbólica de Sérgio Doretto
deu o tom em setembro

espaco  cu l t u r a l

DORETTO e dois de
seus trabalhos:

estilo simbolista no
Espaço Cultural do Univem

De 19 a 24 de setembro, o Espa-
ço Cultural do Univem promoveu mais uma
bela mostra, desta vez com uma exposição do
artista plástico Sérgio Doretto, intitulada “O
princípio do paradoxo”. Doretto caracteriza
seu estilo
como simbolis-
ta e destaca:
“Levo em con-
sideração que,
quando apre-
endo o objeto
exterior a mim,
sempre esco-
lho o que
apreender,
ligando-o com
algo que já
está presente
na memória.”

Arte em foto
O Espaço “Gente que faz”, no hall de entrada
do Univem, recebeu uma mostra de fotografias

de Aline Cristina da Silva, do quarto módulo de
Design de Interiores, curso ministrado pelo Insti-
tuto Superior de Tecnologia (IST) da instituição.

Presidente do Rotaract Club de Guaiçara, Aline
conta que ganhou sua primeira câmera digital

aos 14 anos e saiu descobrindo detalhes. “Cap-
tar é uma sensibilidade à parte”, diz. Para co-
nhecer mais sobre o trabalho de Aline, acesse

http://br.olhares.com/Aline29

Os poemas de Maria Ivone Pandolfi
puderam ser apreciados no hall do
Univem, no “Varal da Poesia”. Ela é

formada em Letras
pela Unesp e,
atualmente,
frequenta a

Universidade Aberta
à Terceira Idade
(Unati) daquela

instituição. Confira
um deles:

Nonsense
A taça de cristal (ou vidro)

Espumante de champanhe (ou vinho)
Erguida em homenagem (ou ironia)

À sua felicidade (ou à minha)

Os traços mal traçados (e rabiscados)
Nos rastros de um resto (encaixotado)

Brindando ao infinito (deportado)
Na angústia do presente (e do passado)

Nos rastros de um resto de vinho
encaixotado,

A irônica homenagem de champanhe
espumante,

Na taça mal traçada de vidro rabiscado,
Erguida ao infinito e ao passado,

Brindando à felicidade angustiante do
presente deportado.


