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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.

Noite de gala
 receita de qualidade do

Univem na área de Tecnologia da
Informação ganhou novos ingre-
dientes. A III Semana de TI, reali-
zada nos dias 29 e 31 de maio,
1º e 2 de junho, promovida pelos
cursos de Ciência da Computa-
ção e Sistemas de Informação,
possibilitou várias atividades de
pesquisa, ensino e extensão uni-
versitária. Às palestras e mini-
cursos, com profissionais e pro-
fessores de renome, somaram-se
atividades envolventes, como a I Marato-
na de Programação (veja box).

O II Seminário de Pesquisa e De-
senvolvimento em Computação abriu es-
paço para os alunos de Ciência da Com-
putação apresentarem os resultados parci-
ais de suas pesquisas em andamento para
o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
e projetos de Iniciação Ci-
entífica.

As palestras trouxe-
ram temas de relevância
para a comunidade acadê-
mica e profissional de Marí-
lia e região, entre eles: Sof-
twares Estratégicos de Ges-
tão, Teste de Software, Meto-
dologia Ágil de Desenvolvi-
mento de Software, IPv6,
Técnicas para diminuição
de energia em sistemas em-
barcados e Tendências em
Microeletrônica.

Abertos à comuni-
dade, os mini-cursos permiti-
ram a atualização profissio-
nal sobre técnicas em assun-

III Semana de Tecnologia da Informação integrou
comunidade acadêmica e profissional, consolidando papel

científico e social do Univem

Um grande evento!Um grande evento!

tos como Test Driven Development, Fra-
meworks Java, J2ME, Segurança em Siste-
mas Web, CSS e Tableless.

Público expressivo
O evento atraiu, aproximada-

mente, 900 pessoas, incluindo alunos,
pesquisadores, empresas, profissionais e
entusiastas da área de TI.

O professor Elvis Fusco, coorde-
nador dos cursos de Ciência da Compu-
tação e Sistemas de Informação, conside-
ra que a integração do mercado profissi-
onal de TI à comunidade acadêmica
pôde ser verificada a partir da participa-
ção de empresas de desenvolvimento de
software, consultoria em projetos de fo-
mento, serviços de mobilidade e conecti-
vidade, entre outras, que expuseram seu
Core Business durante o evento. As em-
presas também apresentaram seus pro-
cessos de seleção de talentos durante o
“Espaço Recruiting”, permitindo que alu-
nos, profissionais e comunidade aumen-

tassem seu networking durante os
intervalos das palestras.

“A III Semana de TI é uma prova
de que Marília vem se constituindo
como pólo de desenvolvimento de
pesquisa e desenvolvimento em TI,
bastante atenta aos profissionais da
área, e que os alunos da instituição
estão sendo cuidadosamente prepa-

rados para o mercado de trabalho”, co-
memora Fusco. “É a universidade cum-
prindo seu papel científico e social.”

Encerramento em grande estilo
A palestra de encerramento da III Semana de TI era

uma das mais esperadas. Edward David Moreno Ordonez, um
dos grandes nomes da computação, falou sobre técnicas de
consumo de energia em sistemas embarcados.

Graduado em Engenharia Elétrica na
Colômbia, sua terra natal, Ordonez tem mestra-
do e doutorado na área pela USP, este último
“sandwich” com instituições do Canadá e da Su-
écia. O pós-doutorado foi feito na UFSCar. Atu-
almente, é professor adjunto na Universidade Fe-
deral do Sergipe. Ordonez esteve no Univem
entre os anos de 2001 e 2006, período em que
coordenou o Bacharelado em Ciência da Com-
putação e, posteriormente, o mestrado na área. Foi pesqui-
sador de empresas e é membro do conselho editorial de
várias publicações nacionais e estrangeiras.

Acima, palestra do evento. Logo
abaixo, Espaço Recruiting (esq.)

e mini-curso

A
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CEC lança especialização
inédita em

Engenharia de Software

O Centro de Educação Conti-
nuada (CEC) do Univem lançou uma pós-
graduação inédita na região: a Especiali-
zação em Engenharia de Software. O curso
visa capacitar o aluno a executar as me-
lhores práticas na área, utilizando os atu-
ais padrões e metodologias no processo de
desenvolvimento de software e construindo
soluções que respondam agilmente às de-
mandas de mercado.

De acordo com o professor El-
vis Fusco, responsável pelo curso, além de
contemplar as principais disciplinas da área
de Engenharia de Software, o conteúdo tam-
bém prepara os pós-graduandos para a do-
cência no ensino superior.

Outros cursos
Além da Especialização em En-

genharia de Softawe, o CEC também está
oferecendo: Especialização em Direito Civil
e Processual Civil;  MBA em Auditoria In-
terna e Externa.

As inscrições poderão ser feitas
pela Internet (www.univem.edu.br). As in-
formações serão disponibilizadas em bre-
ve. O início das aulas está previsto para a
segunda quinzena de agosto.

Os alunos aprovaram!
“O evento foi bem formativo. Embora
os temas já sejam conhecidos por nós,
o grande mérito das palestras e mini-

cursos foi aprofundá-los.”
(Raphael Francini Barros Soares, do 1º ano
de Ciência da Computação e estagiário da
Ciclun, empresa de tecnologia de Marília)

“É a primeira vez que participo
deste evento e gostei muito. Os
temas escolhidos e a qualidade
dos palestrantes me atraíram.”
(Laura Serafim de Queiros, do 3º
ano de Ciência da Computação e
estagiária do NUPPE/Univem)

“A semana do Univem é
diferenciada. Mesmo com
temas conhecidos por nós,

sempre há informações
novas. Na nossa área, a
atualização constante é

fundamental.”
(Tatiane Lopes e Bruno Cre-
paldi Degrandi, do 2º ano de

Sistemas de Informação)

“Os palestrantes
são de alto nível
e os temas têm
relação direta

com o curso que
estou fazendo.”
(Janice Pereira de
Abreu, aluna do 1º
ano de Biblioteco-
nomia da Unesp/

Marília)
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Um dos eventos
mais movimentados den-
tro da III Semana de TI foi
a I Maratona de Progra-
mação, realizada pela
primeira vez neste ano.
Participaram 11 equipes,
formadas por alunos de
Ciência da Computação e
Sistemas de Informação da
instituição.

O objetivo da competição é
promover a criatividade, a capacidade
de trabalho em equipe, a busca de
novas soluções de software e a habili-
dade de resolver problemas sob pres-
são. Durante quatro
horas, os alunos
foram desafiados a
resolver o maior nú-
mero possível dentre
os cinco problemas
propostos. Cada
equipe tinha um
computador à dispo-

I Maratona de Programação colocou as feras do Univem em campo

sição para solucionar as questões,
implementadas na Linguagem C e de
caráter totalmente prático.

O ambiente computacional
era baseado no sistema operacional
Linux e fez uso do software BOCA,
usado para controlar uma competição

nos moldes das rea-
lizadas pela Socieda-
de Brasileira de
Computação (SBC).

Todos os
concorrentes recebe-
ram certificados e as
três equipes melhores
classificadas terão as

despesas com inscrição custea-
das para participação na fase
regional da Maratona de Progra-
mação Nacional 2010, organi-
zada pela SBC, que será em
Marília, no dia 18 de setembro.

Os professores Elvis Fusco,
Fábio Dacêncio Pereira, José
Eduardo Santarém Segundo e

Maurício Duarte, que participaram da
organização da maratona, parabeni-
zam a todos os participantes, que
demonstraram alto nível técnico e
espírito de equipe!

Colocação final
1º lugar:  Equipe POG Team (João Bap-
tista Cardia Neto, Renato de Pontes Perei-
ra e Rodrigo Rosalin Alves Ferreira).

2º lugar:  Equipe With Bitch Are (Denis
Renato de Moraes Piazentin, Jonathan
Schneider e Raphael Negrisoli Batista).

3º lugar:  Equipe Blue BalloW (Cleverson
Abreu Teotônio, Fábio Rodrigues Jorge e
Maria Carolina de Souza Santos).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CONFIRMADO!
Pela primeira vez, o Univem
será sede da fase inicial da

Maratona de Programação da
SBC, marcada para 18 de

setembro de 2010

Nas fotos da esq. p/
a dir., as equipes

POG, With Bitch Are
e Blue Ballow rece-
bem da Tray Siste-
mas a premiação

pela conquista
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Docentes do Univem
lançam livros

em destaque

"E

 livro “Política de financiamento da
educação básica no Brasil: do FUNDEF ao
FUNDEB”, de autoria da professora Marisa
Rossinholi, foi lançado no dia 25 de junho,
no Espaço Cultural do Univem, durante edi-
ção do evento Café Filosófico.

A docente é coordenadora do Nú-
cleo de Apoio à Pesquisa e Extensão (NAPEx)
do Univem. A obra, publicada pela Editora
Líber Livro, é resultado de sua tese de dou-
torado, na qual aborda o
financiamento da educa-
ção básica no Brasil. Par-
tindo de um retrospecto
histórico, detém-se na
análise da Constituição
Federal de 1988, na LD-
BEN e nas mudanças que
redundaram na aprova-
ção do FUNDEF. Centra-
se na análise de 31 Pro-
postas de Emendas Cons-
titucionais (origens, con-
teúdos e tramitações) que
propunham alterações no financiamento,
apresentadas de 1997 a 2006, durante a
vigência do FUNDEF, confluindo na apro-
vação do FUNDEB.

o dia 18 de junho, foi lançado
no Univem o livro “Fundamentos Consti-
tucionais do Direito Ambiental Brasilei-

ro”, de autoria da
professora Norma
Sueli Padilha, do-
cente do Mestra-
do em Direito da
instituição.

A obra tem o
selo da Editora
Campus-Elsevier e
traz uma visão ge-
ral e simplificada
do complexo con-
texto em que se in-

serem os fundamentos constitucionais que
alicerçam a construção da juridicidade am-
biental nacional. Destaca o papel primor-
dial do Direito Constitucional Ambiental na
imposição de limites éticos e jurídicos na
atuação e interferência humana no meio am-
biente, seja ele natural ou artificial.

O

N
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

les se saíram muito
bem, demonstrando ótimo conhe-
cimento a respeito da matéria, ela-
borando perguntas pertinentes e
representando de maneira formidá-
vel a instituição.”

A opinião é do professor
Marco Antônio de Macedo Marçal,
que orientou os alunos Ederson da
Cruz Silva, Lucas Daniel Ferreira de
Souza, Danieli Tiemi Chiyoda, An-
dré Luis Toshiyuki Shinonya de Cas-
tro e Tátila Carla Flora Matos, do
quarto ano de Direito do Univem,
em sua participação no programa
Apostila, produzido semanalmente
pela TV Justiça, em parceria com a
TV Cultura.

O Apostila é composto
por três blocos. No primeiro, um
professor convidado ministra uma
aula sobre o tema escolhido para
cinco alunos de uma instituição de
Brasília, presentes no estúdio. A
aula é assistida por cinco estudan-
tes de outro estado pela Internet,
que encaminham perguntas e dú-
vidas no bloco seguinte. No tercei-
ro e último bloco, os alunos de
Brasília são desafiados para um
jogo de perguntas e respostas.

O convite ao Univem
foi recebido pelo professor Teófilo
Marcelo de Area Leão Júnior, vice-
coordenador do curso. “O Apostila
é um programa de abrangência
nacional e o convite deixou os
alunos entusiasmados”, conta o
docente. A seleção dos estudantes
foi feita pelo professor Marçal, uma
vez que o tema em foco foi Direito
do Trabalho, disciplina que minis-
tra no curso.

A participação dos
alunos do Univem foi gravada no
estúdio da própria instituição,
que reúne todos os atributos téc-
nicos exigidos, no dia 28 de
maio. Eles tiveram o acompanha-
mento do professor Marçal e das
equipes técnica e de Marketing

Alunos do Direito participam
em programa da TV Justiça

da casa. A apresentadora foi Vó-
lia Bonfim, professora e juíza do
Trabalho do Rio de Janeiro.

Entusiasmo
Os participantes vibra-

ram com a experiência.
“Além de testar meu

conhecimento, pude comprovar
que o conteúdo de Direito do Tra-
balho ministrado em sala de aula
não fica nenhum pouco atrás da-
quele transmitido por renomados
juristas”, elogiou Tátila.

Lucas comenta que, no
início, ficou um pouco receoso
pela responsabilidade de represen-
tar o Univem no programa, mas
que a participação foi muito enri-
quecedora. “Fiquei satisfeito com o
nosso desempenho”, diz.

André concorda com
ele. “O programa é uma referência
para estudiosos e aplicadores do
Direito no Brasil”, reforça.

Para Éderson, é gratifi-
cante ver os frutos da dedicação
aos estudos. “Sabemos que isso é
somente a ponta do iceberg e

que, com o nosso empenho e o
apoio do Univem, teremos novas
conquistas”.

Os estudantes fazem
questão de agradecer ao professor
Marçal, pela qualidade das aulas
e acompanhamento intensivo du-
rante o programa, e aos professo-
res Teófilo,  Vivianne Rigoldi Boe-
chat, Raquel Ferraroni Sanches
(pró-reitora de Graduação), bem
como às equipes técnica e de
Marketing pelo suporte.

Serviço
O programa gravado

com os alunos do Univem está
previsto para exibição em novem-
bro. Pouco antes, o Departamento
de Marketing divulgará as datas e
horários. A TV Justiça é transmitida
pelo canal 23. As edições do
Apostila podem ser conferidas,
também, no site da emissora (http:/
/www.tvjustica.jus.br/).

"Apostila" vai ao ar semanalmente e tem boa audiência no meio jurídico

Os alunos do Univem durante a gravação do programa,
que irá ao ar em novembro
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N

em destaque

Em tempos de correria
para o trabalho, para a faculdade ou
mesmo para uma viagem de lazer,
contar com uma boa carona pode ser
muito útil. Foi pensando nisso que
Rafael Henrique Augusto Moraes, Le-
andro Cervelin e Carlos Francisco Bi-
tencourt Jorge desenvolveram e colo-
caram no ar o “Carona Solidária”
(http://www.caronasolidaria.com).

O site é resultado de um
trabalho de conclusão de curso feito
por Rafael e Leandro, durante a Es-
pecialização em Sistemas para Inter-
net, do Univem, concluída em final
de 2009. Carlos entrou na reta final
e colocou o “fermento” no negócio,
com a tarefa de torná-lo um serviço
free e comercial, captando novos par-
ceiros para publicidade.

Precisando de uma boa carona para
São Paulo? Ou para ir ao trabalho
diariamente? Um trio de criativos

ex-alunos do Univem pode ajudar você!

O professor Elvis Fusco,
coordenador da especialização, elo-
gia a iniciativa. Ele comenta que um
de objetivos do curso é incentivar os
alunos a implementarem softwares e
serviços na WEB que possam gerar
novos negócios.

Os três amigos são gra-
duados no Univem: Rafael cursou Ci-
ência da Computação, Leandro fez
Sistemas de Informação e Carlos for-
mou-se em Administração, com ha-
bilitação em Análise de Sistemas.

Eles explicam que o ser-
viço é gratuito e tem como finalidade
promover caronas entre a população.
Além da facilidade prática, apontam
duas grandes vantagens: a ecológi-
ca, pois a utilização do serviço per-

mite diminuir a quantidade de veí-
culos, melhorando o trânsito e a qua-
lidade do ar nas cidades; e a econô-
mica, na medida em que o usuário
poderá economizar até 75% dos cus-
tos com combustível, pedágios e de-
mais despesas que ocorrem em rotas
rotineiras ou até mesmo em viagens.

Bem, mas você deve es-
tar se perguntando como é que fun-
ciona a proposta. É simples! O ser-
viço tem base nas redes sociais e aca-
ba promovendo a integração das
pessoas. Ao fazer o cadastro, você
informa seus dados e as redes das
quais participa. Desta forma, o futu-
ro “caronista” pode checar as infor-
mações e o perfil do “caroneiro”... e
vice-versa.

No site do Univem
O “Carona Solidária” tem

um link próprio dentro do site
do Univem, no espaço

destinado à sustentabilidade
(http://www.univem.edu.br/gwsites/

default.asp?site=cidadania).

RAFAEL, CARLOS e
LEANDRO,  responsáveis

pelo Carona Solidária

os dias 27 e 28 de maio,
mais de 500 pessoas lotaram o
auditório do Univem para acompa-
nhar a Convenção Regional dos
Contabilistas, Empresários e Estu-
dantes da Contabilidade. O evento
foi realizado pelo CRC/SP, em par-
ceria com a Fecontesp (Federação
dos Contabilistas do Estado de São
Paulo), Sescon-SP (Sindicato das
Empresas de Serviços Contábeis e
das Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado de São Paulo) e entidades
locais, com o apoio do CFC (Con-
selho Federal de Contabilidade).

Na abertura do evento, o presi-
dente do CRC/SP, Domingos Orestes
Chiomento, falou sobre a Contabilidade
como uma ciência universal presente em
todos os negócios. “Os profissionais da
Contabilidade são necessários ao equilí-
brio, à transparência e ao sucesso da
economia mundial”, enfatizou.

Contabilistas em destaque
Profissionais, empresários e estudantes realizaram convenção no Univem

Durante a Convenção, foram
realizadas palestras abordando temas
técnicos e relativos à profissão. O conta-
dor e auditor Lourivaldo Lopes da Silva,
por exemplo, abordou o tema  “Conta-
bilidade para pequenas e médias empre-
sas”,  explicando sobre IFRS, estrutura
de balanço, lucro e dividendo, extensão

de lucros, novas regras da
Contabilidade e outras.

O doutor em Contabili-
dade José Carlos Marion en-
cerrou o evento com a exposi-
ção “Contabilidade, uma pro-
fissão fascinante”. Falando de
maneira envolvente, ele enfati-
zou que não existe desempre-
go na área, porque a profis-
são inclui mais de 30 especia-
lizações e, principalmente, não
há preconceito de idade.

No dia 27, o auditório
do Univem ficou repleto para o
encontro de estudantes de Ci-

ências Contábeis, que contou com repre-
sentantes de várias faculdades da região.

Integração
A coordenadora do curso de

Ciências Contábeis da Univem, Marlene
de Fátima Campos Souza, considera o
evento um sucesso. “A Convenção pro-

move a integração entre professores,
alunos e profissionais”, enfatiza. Ela
destaca os debates sobre as mudanças
que estão ocorrendo na profissão, dis-
cutindo a importância da postura ética
no desenvolvimento da carreira, a cons-
cientização e o aperfeiçoamento cons-
tante. “Com profissionais do futuro bem
preparados, os empresários estarão
mais resguardados e seguros”, destaca.

A infra-estrutura oferecida
pelo Univem e a diversidade dos assun-
tos abordados impressionaram Bruno
Armentano, aluno do quarto ano de
Ciências Contábeis da instituição. “As
palestras foram muito ilustrativas e rea-
firmaram a importância do contabilista
em qualquer tipo de empresa”, avalia.
“Outro fato relevante era o número de
contadores experientes da nossa região
presentes nas palestras, o que mostra a
importância da educação continuada
na nossa área”, conclui.

Bruno trabalha como auxiliar
contábil no escritório Contex, um dos
mais tradicionais de Marília, que patroci-
nou a ida de seis funcionários ao evento.

Os estudantes compareceram em peso. Os futuros
contabilistas esbanjaram animação
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Júri Simulado mexeu com a
rotina dos alunos de Direito

extensao de servicos a comunidade

o dia 11 de
junho, alunos de todos
os anos do curso de
Direito participaram de
mais um Júri Simula-
do, realizado no salão
nobre da instituição. A
condução da ativida-
de foi feita pelos pro-
fessores Roberto da
Freiria Estevão e Gilson Cé-
sar Augusto da Silva.

O julgamento teve
como tema um caso verídico
de homicídio qualificado,
ocorrido na década de 70. O
marido foi acusado de matar
a esposa a golpes de estilete.

Na promotoria,
atuaram os alunos Ana
Cláudia Carassa de Souza,
do 4º A diurno, e Mateus
Chadi dos Reis, do 3º A diur-
no. Na defesa, Nayra dos
Santos Moraes, do 2º A
diurno, e Tiago Clemente
Souza, do 5º A diurno. O
réu foi Bruno Ceren Lima (na
foto), do 5º A diurno.

Os alunos gostaram
da experiência. Thaís Stepha-
nie Carassa de Souza, do se-
gundo ano matutino, consi-
dera que o Júri Simulado é
uma atividade complementar
muito interessante. Para ela,
tanto a defesa quanto a acu-
sação saíram-se bem. “O réu
foi um perfeito ator”, elogia.
Thaís comenta que o resul-
tado foi justo, mas avalia que
não deveria ter sido reconhe-
cida a causa de redução da
pena, que beneficiou o réu.
“Acredito que não houve a
violenta emoção”, opina.

Vinícius Daun Cas-
tilho, do primeiro ano diur-

m 5 de junho,
comemorou-se o Dia
Mundial do Meio Ambi-
ente e da Ecologia. As
atividades em torno à
data, celebradas em todo
o planeta, expressam
uma crescente preocupa-
ção com a preservação
dos recursos naturais,
essenciais para a vida.

Em Marília, a
Secretaria Municipal do
Verde e Meio Ambiente
comemora a data com um mês inteiro dedicado
ao tema e, desde 2008, tem o Univem como
parceiro. Pelo terceiro ano consecutivo, as pe-
ças de comunicação e divulgação foram elabo-
radas por alunos do curso de Design Gráfico,
ministrado pelo Instituto Superior de Tecnologia
(IST) do Univem. O tema do evento neste ano é
“Arborização urbana e qualidade de vida”.

No dia 1o de junho, representantes da
Secretaria estiveram na instituição para conferir a
apresentação dos alunos que desenvolveram o
trabalho. Arielly Roberta, Bruno H. de Andrade e
Débora Raphaeta, do terceiro módulo do curso,
mostraram a marca proposta para o evento: uma
árvore construída com a palavra arborização,
utilizada em vários formatos e tons de verde, com
ênfase nas letras que formam “ação”.

A base da proposta, segundo os estu-

Peças do Mês do Meio Ambiente foram
produzidas por alunos de Design Gráfico

VERDE QUE TE QUERO VER...

no diz que gostou da atua-
ção do juiz, dos promotores
e dos advogados. “Em mi-
nha opinião, a pena foi mui-
to elevada, pois o réu deve-
ria ter sido condenado so-
mente por homicídio privi-
legiado, sem a qualificado-
ra”, pondera. “Gostei mui-
to da atividade e, se possí-
vel, gostaria que se repetis-
se todos os meses.”

Para o professor
Freiria, o evento foi excelen-
te. “Os alunos que atuaram
na acusação e na defesa su-
peraram em muito minhas
expectativas, foram brilhan-
tes e demonstraram incrível
senso de responsabilidade,
com pesquisas e profundo
estudo do processo”, desta-
ca. “O réu foi perfeito, com
atuação que foi fruto de
muito ensaio com os advo-
gados. Isso demonstra como
os alunos encararam com
seriedade essa atividade de
Júri Simulado”, prossegue.
Ele também elogia a aten-
ção e interesse dos alunos
do primeiro ano diurno, que
participaram como jurados.

Freiria agradece ao
professor Gilson, que presi-
diu o júri, à coordenação do
curso de Direito, bem como
aos funcionários do Univem
que apoiaram a atividade.

N

dantes, foram os conceitos de ecologia e simpli-
cidade. “A intenção é que a marca seja de fácil
assimilação para o público, transmitindo a pro-
posta com clareza”, explicaram. Além da mar-
ca, o grupo criou vários materiais: camisetas,
bonés, convites, certificados, cartões e outros.

O secretário da pasta, Mário César
Vieira Marques, aprovou o trabalho. “Ficou
excelente, muito criativo e agradável”, disse.
Marques elogiou a parceria mantida com o
Univem. “É bom para a Secretaria, que ganha
produtos de qualidade, e para os estudantes,
que têm a oportunidade de ganhar experiência
a partir de um trabalho prático e de grande
abrangência”, completou.

Outros trabalhos
A parceria entre o Univem e a Secretaria

Municipal do Verde e Meio Ambiente já produziu
muitos frutos. Em fevereiro deste ano, foram im-
pressos três mil exemplares do Guia de Visita do
Bosque Municipal Rangel Pietraróia, produzido
pelo designer gráfico Gustavo Guedes, gradu-
ado pelo Univem no final de 2009.

O Encontro Regional de Educadores de
Trânsito Urbano, evento promovido pela
Emdurb e sediado pelo Univem nos dias 16
e 17 de junho, também teve a participação
ativa dos estudantes de Design Gráfico. A

marca do evento, convites e
banners foram desenvolvidos
por José Salustiano dos San-
tos e William Gabriel de
Freitas e Silva.

Todos os trabalhos têm
a orientação da professora
Marieta Bonadio Keppler.

O secretário Mário
César Vieira Marques
confere a proposta. Ao
seu lado (da esq. p/ a
dir.): a educadora
ambiental Jane Bochi,
as alunas Arielly
Roberta e Débora
Raphaeta, a
professora Marieta
Keppler e o aluno
Bruno H.
de Andrade

A marca do Mês do
Meio Ambiente de
Marília, produzida

pelos alunos do
Univem

E
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ocê foi ao Cine Esmeralda
recentemente? Se foi, deve ter notado que
uma das salas está ambientada com a
marca Marilan. E, se você assistiu a um
filme nesta sala, deve ter se deparado
com alguma surpresas.

O trabalho está sendo desen-
volvido pela SeteQuatro, uma agência de
comunicação que funciona no Centro
Incubador de Empresas de Marília
(CIEM), mantido pelo Univem em parce-
ria com o Sebrae e a Prefei-
tura Municipal.

Rosana Quesada
Alves, diretora executiva da
SeteQuatro, conta que a
ambientação da sala com a
marca Marilan tem sido um
trabalho muito prazeroso.
”Ficamos responsáveis pelo
planejamento e toda a ope-
racionalização, além das
ações que ocorrerão durante o projeto”, explica.
A interação com o público é uma das surpresas
preparadas pela equipe. De olho na telona, os
expectadores descobrem que há produtos da
Marilan escondidos pela sala.

Em seus dois anos de existência, a
SeteQuatro já coleciona vários clientes, inclusive
empresas do CIEM e de outras incubadoras da
região. A agência trabalha com a criação e o
desenvolvimento de identidades visuais, sites e
ações de marketing através de TV, rádio, Internet
e mídia impressa (jornais, revistas, cartões, car-
tazes, outdoors, folders, panfletos e catálogos).

Além de Rosana, a agência é com-
posta pelos sócios Cássio Luís P. de Oliveira, dire-
tor de criação, João Baptista Cardia Neto, diretor
de tecnologia, e Edson Rodrigues Bispo, diretor
de WEB. Rosana e João são prata do Univem,
ela graduada em Administração, em 1999, e ele
no último ano de Ciência da Computação.

Os sócios lembram que a idéia de
montar a SeteQuatro pintou no tempo em que
trabalhavam juntos, numa empresa de comuni-

O prazer de
trabalhar pelas

pessoas
la descreve as funções que de-

sempenha com o brilho nos olhos de quem
é apaixonada pelo que faz. Josilene Du-
mas graduou-se em Administração de Em-
presas pelo Univem em 2008 e conta que
trabalhar com e pelas pessoas é parte de
seu cotidiano na Dori Alimentos, uma das
maiores empresas do país na produção de
confeitos e balas.

Recém-promovida à função de
Analista de Recursos Humanos Júnior, ela
descreve o cotidiano do trabalho como
cheio e envolvente. Josi é responsável pelo
desenvolvimento de todos os programas
da empresa na área de ação social; coor-
dena o grupo de voluntários; organiza as
atividades de comunicação do Departa-
mento de RH; cuida da elaboração do jor-
nal interno e do balanço social; entre ou-
tras atividades.

Os primeiros passos na Dori fo-
ram dados ainda na graduação, por meio
de um estágio curricular de quatro meses
na área de RH, viabilizado pelo Núcleo
de Prática Profissional e Empreendedoris-
mo (NUPPE) do Univem. Depois dele, veio
o convite para um estágio remunerado. A
contratação efetivou-se 10 meses depois.

Dos tempos do curso, Josi lem-
bra com saudades dos professores e dos
colegas de sala de aula. “A graduação
atendeu todas as minhas expectativas e
deu-me uma ótima base para o primeiro
emprego”, testemunha. Ela relata que a
experiência obtida com o Balcão de Proje-
tos, no último ano, foi enriquecedora. “Es-
truturamos uma fábrica de doces caseiros,
atividade que exigiu a aplicação de quase
todos os conhecimentos teóricos e práti-
cos adquiridos no curso”, comenta.

O gosto pelos estudos levou-a a
iniciar uma nova graduação, desta vez em
Tecnologia de Alimentos, na FATEC de Ma-
rília, que deve ser concluída em dezembro
próximo. Na área de RH, a paixão primei-
ra, a intenção de Josi é seguir se aperfei-
çoando sempre. “Penso em fazer uma pós-
graduação em Gestão de Recursos Hu-
manos no próximo ano”, projeta.

O Univem deseja ótima sorte a
sua ex-aluna e orgulha-se de ter contribu-
ído com sua formação!

EMPREENDEDORISMO
Cinema, marketing e design,
uma composição de sucesso

Empresa incubada no CIEM esbanja criatividade
no Cine Esmeralda

cação da cidade. Como
compartilhavam dos
mesmos conceitos, ideais

e metodologias de trabalho, decidiram encarar o
desafio. Participaram de um processo seletivo,
elaboraram um plano de negócios e o submete-
ram ao CIEM. Com a aprovação, a agência
iniciou os trabalhos em junho de 2008. “Quan-
do iniciamos, decidimos que a empresa deveria
ser viável, independente de estarmos numa incu-
badora, pois o mercado é exigente”, destacam.
Além da estrutura física inicial, a estadia no
CIEM possibilita acesso a consultorias financei-
ras, de mercado e jurídicas.

Se você quer conferir a qualidade da
produção destes quatro jovens empreendedores,
eles dão a dica: “Todos os estudantes, professo-
res e funcionários do Univem estão convidados
a conhecer o trabalho da SeteQuatro no Cine
Esmeralda, além de assistir a um bom filme.”

Serviço
A SeteQuatro esta sediada na unidade I do CIEM,
localizada no campus. O telefone é 14-21050893,
o e-mail é contato@setequatro.com.br e a página

na Internet é www.setequaro.com.br.

A equipe da SeteQuatro:
Rosana, Edson, João e

Cássio. Ao lado, fachada
da sala no Cine Esmeralda

JOSI: Carreira
na área de RH
alicerçada no

constante
aprimoramento

profissional

V

E
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tarefado no desempenho
das funções de delegado federal, em
Santos, onde atua no combate a cri-
mes que envolvem exportação e impor-
tação, ele não deixa de lado uma de
suas maiores paixões: estudar.

Foi nos estudos que Ronny
Emerson Pereira, graduado em Direi-
to pelo Univem em 2000, ancorou
todos os seus sonhos profissionais.
Logo após a formatura, engrenou
uma especialização em Direito Tribu-
tário na instituição, nos anos de
2001 e 2002. Depois de vivenciar a
experiência da advoca-
cia em São Paulo por
dois anos, trabalhando
como consultor tributá-
rio em Imposto de Ren-
da e legislação societá-
ria na IOB Thonsom,
uma multinacional ca-
nadense, decidiu apostar todas as
fichas no antigo desejo de ingressar
na carreira jurídica pública.

De volta a Marília, já no
final de 2003, iniciou uma jornada
intensa de estudos. Fez um cursinho
preparatório e tornou-se presença cati-
va na biblioteca do Univem, onde che-
gava pela manhã e só saía no final da
noite. O esforço valeu a pena. Em
setembro de 2004, prestou concurso
para o cargo de delegado de Polícia
Federal e foi aprovado.

Enquanto aguardava a
convocação, Ronny trabalhou no
escritório de advocacia Paiva e Ar-
ruda Consultoria Empresarial e foi
instrutor da Comissão de Ética e
Disciplina da OAB/Marília, sob a
presidência do advogado Antônio
Carlos Roselli, atual conselheiro da
OAB/SP e grande amigo. Depois de
um período de treinamento na Aca-
demia Nacional de Polícia, em Bra-
sília, já em 2007, tomou posse
como delegado federal em Cáceres,
no Mato Grosso, divisa com a ci-
dade boliviana de San Mathias,
especializando-se no combate a
entorpecentes e crimes ambientais.
No ano passado, foi contemplado

Jovem delegado formado no Univem destaca papel
do conhecimento científico na investigação criminal

em concurso interno de remoção
para Santos.

Pós-graduação em Brasília
Aos 33 anos, vendo a

carreira sonhada se consolidar,
Ronny não deixou de lado o hábi-
to de estudar. Quando soube que
a Academia Nacional de Polícia
lançaria sua primeira pós-gradua-
ção lato sensu, com reconheci-
mento pelo MEC, não teve dúvidas
e fez sua inscrição. O curso, em
Ciência Policial Investigação Cri-

minal, lançou 30 va-
gas para todos os
integrantes do Depar-
tamento de Polícia
Federal, distribuídos
nos cinco cargos (de-
legado, perito, agen-
te, escrivão e papilos-

copista), desde que o policial fosse
graduado em Direito.

Do total de inscritos,
habilitaram-se 254 candidatos, dos
quais 30 foram contemplados. O
ex-aluno do Univem ficou na ter-
ceira colocação entre os classifica-
dos. As vagas foram preenchidas,
em sua grande maioria, por profis-
sionais de renome, como Franco
Perazonni, lotado na Delegacia de
Combate a Crimes Ambientais no
Mato Grosso e pioneiro na área, e
Ricardo Saadi, da Delegacia de
Combate a Crimes Financeiros em
São Paulo e responsável pela con-
clusão do inquérito policial da
Operação Satiagraha, em substitui-
ção ao delegado Protógenes Quei-
roz, na investigação que prendeu o
banqueiro Daniel Dantas, do
Oportunity.

Ronny explica que a pós-
graduação é a primeira do país do
gênero, seguindo a política de con-
ferir à Polícia Federal brasileira os
padrões do FBI norte-americano,
ou seja, fundar a investigação cri-
minal na produção de conhecimen-
to com caráter científico. Ele ressal-

ta que, historicamente, ainda exis-
tem resquícios da velha imagem
das instituições policiais, solidifi-
cada no período pós ditadura
militar, como arbitrárias e abusi-
vas. “Ainda existe uma ferida não
bem cicatrizada na nossa popula-
ção quanto ao verdadeiro caráter
da polícia brasileira e seu real
papel na sociedade. Por isso,
quanto mais científica for uma
investigação, mais justa ela será”,
detalha.

O curso, que teve início
neste mês e termina em dezembro
de 2011, é semi-presencial, parte
por plataforma de ensino pela in-
tranet do Departamento de Polícia
Federal, parte ao vivo em Brasília.

Raízes
O jeito dedicado e o

prazer na busca contínua do co-
nhecimento são qualidades que
Ronny herdou dos pais, Jair Apa-
recido Pereira, falecido no ano
passado, graduado em Direito e
Administração no Univem, e Ra-
quel Vieira da Silva, professora da
rede municipal de ensino infantil.
“Eles investiram amor, tempo e
dinheiro em minha formação”, diz
o jovem delegado.

Ele também dirige
agradecimentos especiais ao ex-
professor e dirigente da casa João
Caetano, que o incentivou a
transferir o curso de Direito da
instituição em que estava para o
Univem, e ao reitor Luiz Carlos de
Macedo Soares, contemporâneo e
amigo de seu pai na juventude.
“Também agradeço ao advogado
Antônio Carlos Roselli e ao dele-
gado de Polícia Federal João
Marcus Rossafa Correia, em nome
de quem cumprimento todos os
marilienses, especialmente os po-
liciais federais, estaduais e milita-
res da cidade”, finaliza.

O delegado federal RONNY:
Opção pelos estudos como via
para a realização profissional

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

"Quanto mais
científica for uma

investigação, mais
justa ela será."

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A



9Jornal da Fundação - Junho 2010

Em outros mares
radar univem

 Tostes & Coimbra é um escri-
tório grande, com sede em Belo Hori-
zonte e filiais na capital paulista, em
Brasília, na cidade mineira de Itaúna e
na paraense Parauapebas. A de São
Paulo, com cerca de 30 profissionais,
fica na avenida mais movimentada do
meio empresarial, a Paulista. E é lá que
encontramos um time de jovens advo-
gados que reúne características muito
comuns na maior cidade do país: gente
do interior que decidiu encarar a metró-
pole para encontrar seu espaço profissi-
onal e construir o futuro.

Cada um tem uma história
diferente, cada um vê o grande centro
a seu modo. Mas todos têm alguns
pontos em comum.

Juliana Vetore do Carmo, Vâ-
nia Vieira de Freitas, Vitor Silva Kupper,
Raquel Rodrigues Silva, Paula Tamie
Chiyoda e Marcelo Scomparim gradua-
ram-se em Direito pelo Univem, entre
os anos de 2006 e 2008. Todos passa-
ram pela rica experiência de estagiar no
Escritório de Assistência Judiciária da
instituição.

A primeira a chegar a
São Paulo foi Juliana. De Palmi-
tal, sua terra natal, para a capi-
tal, foi uma mudança e tanto.
“Um belo dia arrumei as malas e
decidi buscar o sucesso profissio-
nal na cidade grande”, lembra.
No início, ela atuou num escritó-
rio pequeno. Ao mesmo tempo,
enviou o currículo a vários sites
de emprego e logo recebeu uma
proposta do Tostes & Coimbra,
que estava à procura de profissio-
nais para atender a um cliente novo.

COMPETENTES E BATALHADORES

Time de ex-alunos
do Univem

deslancha a carreira
em São Paulo

Ingressou no escritório em janeiro de
2008 e, atualmente, coordena a equi-
pe da área trabalhista, que conta com
seis advogados.

Os colegas vieram na sequên-
cia. A origem e a formação em co-
mum pesaram na hora da seleção.
“Não havia motivos pra contratar um
desconhecido se temos contato com
profissionais competentes e que aten-
dem às necessidades do escritório”,
assegura Juliana.

O fato de terem estudando na
mesma instituição e estagiado juntos
facilita o entrosamento e o trabalho.
“Nem sempre temos o mesmo entendi-
mento, pois o Direito abrange discus-
sões muito amplas, mas sempre há
lembranças dos professores em sala de
aula falando sobre determinados as-
suntos”, comenta.

Raquel concorda com a cole-
ga. “Muitas das nossas afinidades são
advindas de experiências conjuntas
relacionadas à faculdade”, diz. Natu-
ral de Botucatu, ela conta que seu

primeiro emprego em São Paulo foi
como advogada trabalhista júnior, num
outro escritório. No Tostes & Coimbra,
ela gerencia a carteira da Grande São
Paulo de uma empresa multinacional
na área de segurança privada, com a
média de 800 processos.

Na Assistência Judiciária
A passagem pelo Escritório de

Assistência Judiciária durante a gradu-
ação foi importante para todos eles.
“Foi lá que aprendi a rotina do traba-
lho do advogado e esse conhecimento
foi primordial para a obtenção do meu
primeiro emprego, bem como para o
Exame da OAB”, frisa Vânia, que veio
de Ourinhos. Hoje, ela gerencia a
carteira de processos trabalhistas de
duas empresas clientes do escritório.

“O contato com os proble-
mas que chegavam à Assistência
deu-me não só experiência profissio-
nal, mas também pessoal”, concorda
Vitor, de Paraguaçu Paulista, respon-
sável pelo acompanhamento proces-
sual do Tostes & Coimbra na área
trabalhista da 1ª Região.

A avaliação sobre a gradua-
ção também é positiva. Paula, de Dra-
cena, considera que o curso de Direito
da Fundação “é um dos melhores” que
conhece. “Mesmo depois de formada,
sempre que tenho alguma dúvida, peço
socorro aos professores”, diverte-se.
Recém-chegada ao Tostes & Coimbra,
ela atua como advogada assistente.

Marcelo, de Cerquilho, tam-
bém elogia o quadro docente. “Os
professores são muito atenciosos e de-
dicados”, diz. “Pela jornada de estudos

dentro da instituição, pude concluir que
a Fundação direciona os estudos para a
provocação dos alunos, instigando-os a
não decorar leis somente, mas a pensar
e a desenvolver um raciocínio lógico”,
destaca. Recentemente, Marcelo deu
mais um passo importante na carreira,
aceitando o convite para coordenar a
área trabalhista interna de uma grande
empresa fabricante de roupas.

Aprimoramento constante
A consciência da necessidade

de manter sempre acesa a chama do
conhecimento é comum aos seis advo-
gados. Vânia cursou pós-graduação em
Direito Civil e Processo Civil no Univem
e, atualmente, está finalizando um novo
curso em São Paulo, na área do Direito
do Trabalho. Vitor conta que já fez vários
cursos de cálculos trabalhistas e está
concluindo uma especialização em Di-
reito e Processo do Trabalho.

Marcelo também já concluiu
uma pós em Direito do Trabalho e está
na reta final de um curso em Direito
Previdenciário. Juliana é pós-gradua-
da em Direito Público e está prestes a
concluir um curso em Direito e Proces-
so do Trabalho.Raquel e Paula prepa-
ram-se para iniciar a pós-graduação
no meio do ano.

O Univem parabeniza seus
competentes e batalhadores ex-alunos.
Que sejam os protagonistas de belas
carreiras, ricas em realizações pessoais
e benéficas à sociedade.

RAQUEL, VITOR, PAULA,
MARCELO, VÂNIA e JULIANA :
Jovens advogados formados pelo

Univem

 A equipe reúne-se periodicamente para
avaliar o trabalho

O
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Encontro Regional de Educadores de Trânsito
Urbano no Univem

Palestra no
Mato Grosso do Sul

O professor Roberto da Freiria
Estevão ministrou palestra durante a XII

Semana Jurídica e II Semana de Estudos
Jurídicos da Universidade Estadual do

Mato Grosso do Sul, unidade de Para-
naíba. Foi no dia 8 de junho, com o
tema “A retórica no Direito – A lógica
da argumentação jurídica e o uso da

retórica na interpretação”. A exposição,
vista por cerca de 500 pessoas, abor-

dou o assunto tratado pelo docente em
seu livro “A retórica no Direito”,

pela Editora Letras Jurídicas, dentro da
Coleção Univem. Na sequência da

palestra, houve lançamento da obra.

giro
un ivem Nos dias 16 e 17 de

junho, o Univem sediou o
Encontro Regional de Edu-
cadores do Trânsito Urba-
no, que reuniu cerca de
320 participantes e nove
conferencistas. O evento
faz parte do Programa Edu-
cacional “Viva Feliz Sem
Acidentes”, mantido pela
Emdurb, em parceria com
órgãos e empresas inseri-
das no Sistema Nacional
de Trânsito em todo país,
como é o caso do Univem.

O encontro foi aberto por Rosemeiri Gonçalves Aça-
frão, dirigente regional de Ensino e contou com a presença
do prefeito Mário Bulgareli. A relatoria geral coube ao chefe
de gabinete e gerente de Marketing do Univem, Ivan Evan-
gelista Júnior. O reitor Luiz Carlos de Macedo Soares foi con-
vidado especial e recebeu uma homenagem por suas contri-
buições à educação e à segurança no trânsito urbano.

FREIRIA:
Palestra para
500 pessoas

“O evento foi um grande sucesso”, avalia Nelson
Feitosa, coordenador do Programa de Educação de Trânsito
na Emdurb. Ele relata que os participantes vivenciaram mo-
mentos de reflexão sobre os riscos de acidentes de trânsito e
do trabalho, além de trocar experiências sobre o impacto do
trânsito no meio ambiente e a respeito do transporte ciclo-
viário como alternativa para os grandes centros.

Da esq. p/ a dir., Vitória Freitas
(Sest-Senat-Marília), Nélson
Feitosa (coordenador geral do
Encontro), Luiz Carlos de Macedo
Soares (reitor do Univem), Jesus
Aparecido Costa (cabo da PM e
educador ambiental), Célia de
Oliveira de Santana (docente do
Univem e coordenadora de mesa
de trabalho) e Renato Marcel
Carbonari (capitão da PM, 10º
Grupamento Bombeiros de
Marília).

Alunos do Direito recebem elogio de juiz federal
Em ofício enviado ao Univem em 28/05/2010, o juiz fede-

ral Alexandre Sormani tece elogios aos estagiários de Direito Bruno
Fassoni Alves de Oliveira, John Leini Funo, Larissa Passarelli, Tayane
Apolinário Ferraz e Valeska Salmin Verzotti. Um dos trechos do docu-

mento diz: “Por ocasião do encerramento dos trabalhos de Inspeção e
de Correição Geral, verificou-se que servidores, estagiários de Direito

e voluntários da 1ª Vara Federal vêm desenvolvendo com denodo,
correção e rara eficiência as suas atribuições.”

Curso para o DAEM
Os colaboradores do atendimento do Departamento

de Água e Esgoto de Marília (Daem) participaram de um curso
de Capacitação em Atendimento ao Público, ministrado pelo
Univem nos dias 14 e 15 de maio, com carga horária de 10
horas. Segundo o diretor Antônio Carlos Guilherme de Souza
Vieira (o Sojinha), graduado pelo Univem, está prevista a rea-
lização de cursos e treinamentos para todos os setores da au-
tarquia. “É o primeiro curso feito em parceria com o Univem e
espero ter vários outros daqui para frente”, disse. Participaram

deste primeiro
treinamento cer-
ca de 30 pesso-
as. O curso foi
elaborado pela
Pró-Reitoria de
Graduação do
Univem. Na foto,
momento de con-
fraternização e

entrega de certificados aos concluintes.
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Crise grega
A professora Marisa Rossinholi, coor-

denadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa e
Extensão (NAPEx) do Univem, concedeu entre-
vista à TV Câmara de Marília, no dia 2 de ju-
nho, sobre a crise econômica da Grécia e seus
impactos para a economia brasileira. O pro-
grama foi transmitido ao vivo, pelo canal 21.
Graduada em Ciências Econômicas na
Unesp, campus de Araraquara, Marisa é
mestre em Economia Política pela PUC/SP
e doutora em Educação pela Universida-
de Metodista de Piracicaba – Unimep.

Manhã de maio
É sempre assim! O ônibus encosta

na portaria principal e um burburinho ale-
gre se mistura aos sons da natureza. As flo-
res são um espetáculo à parte, uma moldu-
ra para a moçada da APAE, que chega para
mais um dia de aula nos laboratórios do
Univem, no programa de Inclusão Digital,

coordenado pelos cur-
sos de Ciência da Com-
putação e Sistemas de
Informação da institui-
ção. Risos, olhares, ale-
gria contagiante e o
prazer de mais um dia
de aula. Sejam sempre
bem-vindos!

Foto: Ivan Evangelista Jr.
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Visita técnica à Transmagna
No dia 2 de junho, cerca de 70 alunos dos cursos

de Gestão da Produção Industrial III e Logística III participa-
ram de uma visita técnica à unidade de Marília da Transpor-
tadora Transmagna. Os estudantes foram acompanhados
pelos professores Gustavo Arruda, organizador da atividade,
e Alessandro Galletti. O grupo foi muito bem recebido pelo
gerente Gilberto Trindade, que respondeu às perguntas e in-
formou que a empresa conta com mais de 1.500 funcionári-
os e frota de 550 caminhões.

10ª campanha em prol da
Casa do Caminho

No dia 30 de maio foi concluída a
décima campanha dos alunos de Gestão de
Recursos Humanos, curso ministrado pelo Ins-
tituto Superior de Tecnologia (IST) do Univem,
em prol da Casa do Caminho, instituição que
atende idosos em Marília. O estudante Sidney
Shiro, atual coordenador da campanha, rela-
ta que foram arrecadados R$ 420,00, desti-
nados à compra de 19 pacotes de fraldas ge-
riátricas, produto considerado essencial pela
instituição. Contribuíram alunos das turmas
de RH1, RH3-A e RH3-B. No dia da entrega,
os alunos também serviram um lanche espe-
cial aos idosos.

Uma nova entrega está prevista para
setembro. “Contamos com a participação de
todos os futuros gestores de RH e demais alu-
nos do Univem”, convida Sidney.

Palestras no Shunji Nishimura
No dia 2 de junho, duas novas ativi-

dades complementares foram oferecidas no
auditório Shunji Nishimura. Newton Lima Neto,

ex-reitor da Universidade Federal de
São Carlos, falou sobre “Ciência e
Tecnologia no Brasil ”, para alunos
dos cursos de Administração, Enge-

nharia de Produção e Instituto Su-
perior de Tecnologia (IST).

O professor Teófilo Mar-
celo de Area Leão Júnior, vice-
coordenador do curso de Direi-
to, falou sobre “Procedimento
de audiência ”.

No dia 16 de junho,
Ivan Evangelista Júnior, ge-
rente de Marketing e chefe de

gabinete do Univem, ministrou a palestra
“Carreiras e oportunidades ”, aberta à co-
munidade.

O novo site do Univem
Você já con-

feriu? O novo site do
Univem está vibrante e
cheio de novidades.
Uma delas é o “Vídeo
destaque”, que veicu-
la contribuições envia-
das por professores e es-
tudantes, a partir de vi-
sitas, palestras, encon-
tros etc. Para enviar seu vídeo, já editado, encaminhe-o por e-
mail a bertolini@univem.edu.br ou marketing@univem.edu.br.

O novo site, elaborado por Rogério Bertolini, com a
colaboração da equipe de Marketing e das coordenações de curso,
tem muita coisa nova. Tem o “Torpedear”, os “Blogs dos coor-
denadores”, entre outros. Entre, confira e fique em sintonia com a
comunidade Univem. Ah... e não esqueça de dar um pulo no Twit-
ter da instituição, que já conta com cerca de 700 seguidores.

UNIVEM no VI SBSI
O professor Elvis Fusco, coordenador dos
cursos de Ciência da Computação e Siste-

mas de Informação do Univem, apresentou
o artigo “Análise e Implantação de Reposi-

tório Digital Utilizando Software Livre DS-
PACE” no Simpósio Brasileiro de Sistemas de

Informação 2010, que aconteceu nos dias
16, 17 e 18 de junho, em Marabá, no Pará.

O trabalho é fruto da monografia de con-
clusão de curso do aluno Lucas Salviano

Romani, sob a orientação do professor
Fusco e da colabora-

ção da Profa. Dra. Plá-
cida L. V. A. da Costa
Santos, da Unesp de

Marília. O artigo trata
da implementação de

um sistema de informa-
ção utilizando o concei-
to de Repositório Digital
para armazenamento e

disseminação da produ-
ção científica gerada

pelo Grupo de Pesquisa Novas Tecnologias
em Informação, ligado à Pós-Graduação em
Ciência da Informação da Unesp de Marília.

Presença no II
Congresso Internacional de
Educação de Ponta Grossa

O professor Elvis Fusco teve dois artigos
aprovados para apresentação no II Con-
gresso Internacional de Educação (http://

www.isapg.com.br/2010/ciepg/) da Univer-
sidade Estadual de Ponta Grossa, realizado

entre 27 e 29 de maio.
“O uso de metodologias ágeis no desen-

volvimento de software como serviço –
Base Bibliográfica Digital ” foi escrito em

parceria com Antônio Miguel B. Dourado,
ex-aluno de Ciência da Computação, gra-

duado em 2009, e atual mestrando da UFS-
Car, e com a Profa. Dra. Plácida L. V. A. da

Costa Santos, da Unesp de Marília.
“Análise e implantação de re-

positório digital educacional utilizando
software livre Dspace ” tem a co-autoria de
Lucas Salviano Romani, ex-aluno de Ciência
da Computação, e da Profa. Dra. Plácida L.

V. A. da Costa Santos.

Em www.univem.edu.br, o professor
Fusco dá mais detalhes sobre os artigos

Univem no SVR 2010

O professor Leonardo Botega e os estudantes Adriel

Radicchi e Augusto Lengo, do quarto ano de Ciência da Com-

putação, tiveram artigo aceito para exposição no Simpósio de

Realidade Virtual e Aumentada (SVR), realizado em Natal, en-

tre os dias 24 e 27 de maio.

O artigo, intitulado “Proposta de desenvolvimento

de Interface Tangível para Aplicações de Gerenciamento

de Emergências”, aborda o desenvolvimento de uma platafor-

ma de interface tangível, que terá como aplicação uma central

de gerenciamento de emergências, visando o gerenciamento das

ocorrências e a locação das viaturas e profissionais necessários.

Considerado o maior evento da área promovido no Brasil, o SVR

é uma realização da Sociedade Brasileira de Computação e está

em 12º edição. Em 1999, foi sediado pelo Univem.
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ARTIGOS
Confira em

www.univem.edu.br/jornal

Figurinhas...
* Por Bruno Armentano , aluno do

4º ano de Ciências Contábeis do
Univem

Peças em tear e bambu também
fizeram parte da exposição
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Biblioteca Espírita de Marília
(bem@univem.edu.br)

Afeições

De BEM com a vida...

Se pretendes conquistar
a bênção do amor na vida,
não prendas, alma querida,
o coração de ninguém.
O amor é assim qual o rio,
que tanta grandeza encerra,
ele, o irmão... a irmã é a terra,
unidos fazendo o bem.

Se a terra prendesse o rio,
ei-lo pântano perfeito.

Se o rio largasse o leito,
eis o deserto a reinar.

Mas, se um apoia o outro,
trabalhando livremente,

formam a grande corrente
que se renova no mar.

Nessa linha, as afeições,
sob o respeito profundo
que devemos dar ao mundo,
aos que amamos - teus e meus -
são sempre o amor sem mudança
em constante primavera,
e luz divina que espera
mais luz nas Luzes de Deus.

(Mensagem ditado pelo espírito Maria
Dolores, psicografado por Francisco

Cândido Xavier. Extraído do livro
“Maria Dolores”,  Editora Ideal, 3.ª

ed., p.43.)

urante o mês de junho, o
hall do Univem recebeu uma ex-
posição em comemoração ao mês
do meio ambiente. A mostra con-
tou com três artistas de estilos e
dons diferentes, mas que tratam da
mesma temática: a preservação do
meio ambiente.

Também havia peças con-
feccionadas nas oficinas dos pro-
jetos Tear e Bambu, mantidos pela
instituição. São móveis e artigos de
decoração confeccionados com
sisal, jornal e bambu, que desta-
cam o espírito do reciclar e rea-
proveitar com criatividade e estilo.

O artista plástico Divino
Ribeiro expôs obras que dão cor e
sentido à relação homem/nature-
za. Seu estilo destaca-se pela sim-
bologia que imprime em cada
traço das obras, em sua maioria
feitos em guache sobre papel, com

“Práticas de cidadania e
sustentabilidade do Univem”

Este é o título do espaço recém-criado no site
do Univem, com um conjunto de informações sobre as
atividades e ações de sustentabilidade implementadas
na instituição e que estão gerando bons resultados.
Vale conferir em http://www.univem.edu.br/gwsites/

default.asp?site=cidadania

exceção de duas telas que são em
tinta acrílica.

“Minha inspiração vem de
notícias publicadas sobre a devasta-
ção e suas causas e do pouco esfor-
ço que o homem tem feito para re-
verter esse processo ou diminuí-lo”,
explica Divino. Outros trabalhos do
artista podem ser conferidos em
www.artesribeiro.com .

As esculturas em madeira,
feitas com uma motosserra, de Paulo
Sérgio da Rocha, também ganharam
destaque na exposição. São cachor-
ros, silhuetas, patos e as cabeças de
cavalo. O foco é reaproveitar os
troncos de árvores provenientes de
podas e cortes de árvores realizados
pela prefeitura de Marília ou de ou-
tras origens.

O descarte da construção
civil também recebeu vida nas mãos
do artista Paulinho Silveira, outro
visionário que viu possibilidade de
tirar beleza do que deixou de ser
belo. Pedaços de vigas e portas des-
cartadas em construções são mistu-
rados a pastilhas e cerâmicas numa
técnica parecida com a de mosaico.

Espaco Cultura l

D

PAULINHO SILVEIRA:
Arte a partir de descartes
da construção civil

O artista PAULO SÉRGIO faz escultura ao vivo: A
motosserra também pode produzir arte e beleza

DIVINO: A
importância da

consciência ambiental

Arte e sustentabilidade
encontraram-se no Univem


