
9912247387/2009 - DR/SPI

Fundação de Ensino
Eurípides Soares da Rocha

IMPRESSO
ESPECIAL

CORREIOS-- --

MUDOU-SE
RECUSADO
AUSENTE
FALECIDO

DESCONHECIDO
NÃO PROCURADO
ENDEREÇO INEXISTENTE
NÃO EXISTE O Nº INDICADO

Reintegrado ao serviço postal em –––/––––/––––

Assinatura e nº do entregador
Endereço para devolução: Av. Hygino Muzzi Filho, 529 - Marília-SP 17.525-901

Para uso dos Correios

DEVOLUÇÃO
GARANTIDA

CORREIOS

-----

--- --

Em noite de dupla
homenagem, o educador

Carlos Monteiro (ao
centro) recebeu os títulos
de Cidadão Mariliense,
concedido pela Câmara
Municipal, e de Professor

Emérito do Univem,
honraria aprovada por

unanimidade no
Conselho Universitário.
Confira nas págs. 2 e 3

Nº 140
ANO XV - Maio 2010

ÓRGÃO INFORMATIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA
MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA  - UNIVEM

jornal da

Siga o Univem

Outros mares
Rony Fagundes, ex-

aluno do IST, é um dos
responsáveis pela infra-

estrutura tecnológica
da Embaixada
brasileira em

Londres. Pág. 9

Univem é finalista
no Prêmio "Trote

da Cidadania 2010"
Confira na
página 5

Direito aprova
quase 85% em
Exame da OAB

Veja detalhes na
página 3

Do fundo do baú
Exposição do arquiteto Laerte
Rojo fica no hall de entrada até

o final do mês. Pág. 12

Parabéns,
contabilistas!

Palestra marcou a
comemoração da passagem da

data dos profissionais da
contabilidade - Pág. 4

Compsi, o novo
centro de pesquisa

e tecnologia do
Univem

Pág. 6

Esse time é 100% Univem!  Págs. 8 e 9



Órgão de divulgação e
informação da Fundação de
Ensino Eurípides Soares da

Rocha, mantenedora do
Centro Universitário Eurípides de

Marília - UNIVEM

Av. Hygino Muzzi Filho, 529 .
Cx. Postal 2041, CEP 17.525-901.
Tel: (14) 2105-0833. Marília – SP
Home page: www.univem.edu.br

Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares
Reitor (reitor@univem.edu.br)

Profª. Dra. Raquel C. Ferraroni Sanches
Pró-Reitora de Graduação

(proacademico@univem.edu.br)

Profª. Marlene de Fátima Campos Souza
Pró-Reitora Administrativa

(proad@univem.edu.br)

Prof. Dr. Lafayette Pozzoli
Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e

Extensão (lafayette@univem.edu.br)

Dr. Luiz Vieira Carlos
Coordenador do curso de Direito

(lvcarlos@univem.edu.br)

Prof. Mestre Eduardo Rino
Coordenador do curso de Administração e

Coordenador do Instituto Superior
de Tecnologia (IST) (e.rino@flash.tv.br)

Prof. Mestre Elvis Fusco
Coordenador dos cursos de Informática

(fusco@univem.edu.br)

Profª. Marlene de Fátima Campos Souza
Coord. do curso de Ciências Contábeis

(marlene@univem.edu.br)

Prof. Dr. Lafayette Pozzoli
Coordenador do Mestrado em Direito

(mestradojus@univem.edu.br)
Coordenador do Centro de Educação

Continuada/CEC (lafayette@univem.edu.br)

Profª. Dra. Raquel C. Ferraroni Sanches
Coordenadora Pedagógica (raquel@univem.edu.br)

Joviro Gati Magnani
Secretário de Cursos (joviro@univem.edu.br)

Organização geral do JF:
Ivan Evangelista Júnior (Marketing e

Comunicação e Chefe de Gabinete )
(marketing@univem.edu.br)

Tiragem desta edição: 5.000

O Jornal da Fundação está aberto para suges-
tões e matérias. Os textos assinados podem ou

não corresponder à opinião do jornal.

Jorn. Responsável:
Bahiji Haje (MTb 19.458) - bah@univem.edu.br

Fundação de Ensino Eurípides
Soares da Rocha

Entidade espírita sem fins lucrativos

DIRETORIA EXECUTIVA (Triênio 2010/2012)

Presidente : Amauri Rosa
Vice-Presidente : Luiz Carlos de Macedo Soares

1º Secretário : Terêncio Bertolini
2º Secretário : Luiz Florisval Rosa
1º Tesoureiro : Fernando Terciotti

2º Tesoureiro : Hildebrando Tenório Gomes
1º Procurador : Massateru Arashiro
2º Procurador : Arnaldo Mas Rosa

CONSELHO DE CURADORES
Titulares

Antônio Braojos Dantas
Edgard Pinheiro de Oliveira

Arlindo Ferreira Júnior

Suplentes
Sérgio Gomide

Terêncio Bertolini
Fernando Terciotti

CONSELHO FISCAL
Titulares

Willian Eleazar Nemer
Nelson Cezário da Mota

Antônio Beiro

Suplentes
Kenji Shimbo

Vicente Armentano Júnior
Alberto de Oliveira e Silva

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.

oite de 22 de abril. O sa-
lão nobre do Univem está repleto. À
mesa, autoridades municipais, dirigen-
tes e professores da instituição. Ao
centro, Carlos Antonio Monteiro prepa-
ra-se para receber duas importantes
honrarias: da Câmara Municipal, o
título de Cidadão Mariliense; do Cen-
tro Universitário Eurípides de Marília/
Univem, o diploma de Professor Eméri-
to, aprovado por unanimidade em seu
Conselho Universitário.

Monteiro é personagem de peso
na história da nossa instituição.
Aqui, nos anos 70, ocupou o posto
de diretor das faculdades de Direi-
to, Ciências Contábeis e Administra-
ção, cursos oferecidos na época.
Neste período, deu suporte às ações
de crescimento que vinham sendo
implementadas pela diretoria da
mantenedora. Aceitou o desafio e,
com esforço e trabalho de equipe,
aumentou o número de alunos matri-
culados em todos os cursos. Mas foi
na gestão do reitor Luiz Carlos de
Macedo Soares, então presidente da
mantenedora, que Monteiro resgatou
seu relacionamento com a instituição,
no início dos anos 2000. À frente da
CM Consultoria, empresa especializa-
da em educação, prestou assessoria
para a equipe incumbida da gestão
das faculdades integradas e da transi-
ção para centro universitário.

Em seu discurso durante a
homenagem a Monteiro, o reitor Ma-
cedo Soares lembrou os fatos que
antecederam a transformação em
centro universitário. “Foi uma fase difí-

Noite de galaNoite de gala

cil, pois os grandes conglomerados
da educação estavam expandindo
suas frentes para o interior do estado
e toda iniciativa desta natureza era
vista como ameaça”, frisou. “O
apoio gabaritado do amigo Monteiro
e de sua equipe foi decisivo para
que a Fundação se transformasse em
Univem, o primeiro centro universitá-
rio aprovado no início do governo
Lula”, prosseguiu. Macedo Soares
resumiu o perfil do amigo: “Sua mar-

ca registrada é a modernização dos
cursos, dos sistemas e processos que
norteiam as organizações educacio-
nais, com forte apelo à valorização
das equipes e do trabalho, como fonte
geradora de novos empregos, de ren-
da e de realização pessoal”, concluiu.

Falando em nome da Câma-
ra Municipal, o vereador e professor
do Univem Mário Coraíni enfatizou:
“Quando a sociedade homenageia
alguém, é para reafirmar que o exem-
plo de vida desta pessoa deve ser se-
guido. E Monteiro já deixou seu nome
gravado na história da educação de
Marília e do país.”

Emoção
“Como é bom ter amigos.”
Com esta frase, voz embar-

gada, Monteiro iniciou os agradecimen-
tos. Destacou as honrarias recebidas e
fez questão de citar os nomes de todos
os membros de sua equipe na CM Con-
sultoria. “O que conseguimos é fruto de
uma equipe criativa, competente e dis-
posta a fazer a diferença”, elogiou.

Nem tudo foram flores na
jornada deste homem. Dono de uma
visão empreendedora moderna, em
meados dos anos 80, Monteiro criou
um complexo de comunicação e indús-
tria gráfica em Marília, sendo o primei-
ro a rodar um jornal colorido. O negó-
cio não avançou e as dificuldades vie-
ram. Com trabalho e dedicação, foram
sendo superadas. Hoje, a CM é uma

MONTEIRO
exibe as duas

honrarias
recebidas:
Motivo de

orgulho para o
Univem e para a

cidade. Na
primeira foto, ao

lado do reitor
Macedo Soares
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Carlos Monteiro recebe títulos de Cidadão
Mariliense e Professor Emérito do Univem
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Filho de Paraguaçu
Carlos Antonio Monteiro nasceu em

1943, na cidade de Paraguaçu Paulista. É
filho de Ruth Affini Monteiro e do ex-prefeito
Jayme Monteiro (gestão 1964-1968), neto de
Carlos Affini, um dos principais nomes do
esporte amador daquela cidade. Mudou-se
para Marília em 1974. É casado com Emília
Eugênia Abdalla Monteiro, pai de Jayme,
Isabella e Priscila, e avô de Emília Eugênia,
Rafael, Mariana, Carolina e Isadora.

Graduado em Direito e Administração
e com várias especializações no Brasil e no
exterior, desenvolveu carreira em instituições de
ensino superior por 18 anos, entre elas a
Unesp, a Unimar e o Univem. Na Fundação
Eurípides/Univem, foi diretor das Faculdades
de Direito e de Ciências Contábeis e de Admi-
nistração entre os anos de 1973 a 1975.

Foi gerente de Marketing da Marilan
e ocupou vários postos na administração esta-
dual e municipal. Entre outros, foi secretário
municipal de Cultura, Esportes e Turismo em
Marília. É fundador e presidente do Sindicato
dos Administradores de Marília e Região e
também Diretor e Conselheiro do CRA.

Em 1988, fundou a CM Consultoria,
na qual atua como diretor-presidente. Trata-se
de uma das maiores consultorias em gestão
acadêmica e administrativa de instituições de
ensino superior – IES, no âmbito nacional,
com sede em Marília e escritórios em Brasília,
Fortaleza e SP. A CM é parceira do Univem.

das consultorias educacionais
mais respeitadas do país.

À comunidade marilien-
se, ele evidenciou um orgulho:
“Temos poucos clientes em Marília,
mas é aqui que recolhemos todos
os nossos impostos.”

Aos amigos do Univem, fez ques-
tão de afirmar: “Nossa relação transcende a
qualquer relação comercial e, mais do que
cliente, o Univem é uma instituição parceira
e amiga da CM. Mais do que esse diploma,
levo no coração toda a afeição que tenho
por esta casa.”

 salão nobre do
Univem foi palco de
uma cerimônia solene
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), na
noite de 13 de maio.
Advogados, juizes, pro-
motores e outros profissi-
onais da área jurídica,
além de convidados,
como o prefeito Mário
Bulgareli, docentes e alunos de Direito, prestigi-
aram a posse festiva da nova diretoria marili-
ense do órgão e a instalação da 22ª Turma
Disciplinar em Marília.

O reitor do Univem, Luiz
Carlos de Macedo Soares, saudou
os presentes. “O papel dos militan-
tes jurídicos é fundamental para a
construção de uma sociedade mais
justa e o fato de termos uma OAB
atuante é uma grande contribuição
para a consolidação da democra-
cia em nosso país”.

O presidente da seção pau-
lista da Ordem , Luiz Flávio Borges
D’Urso, agradeceu pela acolhida e
disse que era uma honra estar nova-
mente no Univem. “Esta universidade
é um reduto da qualidade no ensino
jurídico”, elogiou. Dirigindo-se à
nova diretoria da subseção, desejou
uma gestão repleta de bons frutos.

O novo presidente da OAB
de Marília, o advogado e professor
do Univem Tayon Soffener Berlanga,
eleito no final de 2009 e oficialmen-
te empossado em janeiro deste ano,
retribuiu. “Tenho a certeza de que,
nos próximos três anos, vamos contri-
buir muito com Marília no que diz

Presidente da OAB paulista dá posse solene
à direção local e instala TED regional

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Na foto ao centro, MONTEIRO ao lado da esposa Emília Eugênia e da pró-reitora de Graduação do
Univem, Raquel Ferraroni Sanches. Na foto ao lado, com a mãe Ruth

Direito aprova 84,74% na segunda
fase do Exame 140.3 da OAB

respeito à advocacia e aos
direitos da nossa catego-
ria”, disse.

A solenidade marcou
também a instalação do
Tribunal de Ética e Discipli-
na (TED) na região de Ma-
rília, que abrangerá 12
cidades e seis mil advoga-
dos. O órgão será coman-
dado pelo advogado Antô-

nio Carlos Roselli. D’Urso destacou que, acima
de tudo, o TED é “uma trincheira de defesa dos
bons advogados, que formam a maioria ava-
lassaladora da categoria”.

O curso de Direito do
UNIVEM alcançou mais um ex-
celente resultado no Exame da
Ordem dos Advogados do Bra-
sil. Na segunda fase do Exa-
me 140.3, realizada em abril,
50 dos 59  candidatos oriun-
dos da instituição (84,74%) con-
seguiram ser aprovados.

Os ótimos resultados do
Univem têm sido uma constan-
te nos Exames da OAB. Para o
professor Luiz Vieira Carlos, co-
ordenador do curso de Direito,
isso é “consequência do traba-
lho feito ao longo da gradua-
ção”. Ele destaca, por exemplo,
o bom aproveitamento dos alu-
nos em relação às atividades

complementares, instituídas
nas matrizes curriculares em
2006, a partir das diretrizes di-
vulgadas pelo MEC.

Através das ativida-
des complementares, os alunos
têm uma parte da carga horá-
ria voltada à participação em
cursos, palestras, debates, con-
gressos, atividades de pesqui-
sa e extensão, entre outros,
dentro ou fora da instituição.
“Com a liberdade de buscar
novos conhecimentos, o estu-
dante se orienta de acordo com
suas áreas de interesse, já ini-
ciando um direcionamento de
sua futura carreira”, conclui Vi-
eira Carlos.

MACEDO SOARES fala durante o evento

O
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Docente de Engenharia
de Produção publica na

MundoLogística

em destaque

 professor Geral-
do Meneghelo tem artigo
publicado na edição de
maio/junho da revista Mun-
doLogística, uma das prin-
cipais do setor. O artigo inti-
tula-se “Redução de custos
com melhoria na gestão dos
estoques e atendimento aos
clientes” e pode ser conferido na edição digi-
tal (http://www.revistamundologistica.com.br/
default.shtml) e nas bancas.

A MundoLogística é produzida pela
Editora Mundo, focada em revistas especiali-
zadas, como MundoJava, Mundo.NET e Mun-
doProjectManagement.

Meneghelo explica que o artigo
mostra o sucesso de um projeto realizado em
uma grande multinacional do ramo de auto-
peças, que teve como objetivo reduzir o nível
dos estoques da companhia e seus custos rela-
tivos, bem como melhorar o atendimento aos
clientes internos.

No Univem desde agosto de 2009,
Meneghelo ministra disciplinas na graduação
em Engenharia de Produção. Ele também atua
da Dori Alimentos há oito anos, na função de
gerente de PPCP (Planejamento, Programação
e Controle da Produção).

Palestra sobre logística integrada

No dia 19 de abril, o professor Me-
neghelo ministrou uma palestra para cerca de
200 alunos e professores dos cursos de Logísti-
ca e de Administração da ETEC Antonio Devi-
sate, de Marília, instituição de ensino vincula-
da ao Centro Paula Souza.

O tema foi “Logística Integrada – Tec-
nologia aplicada ao modelo de gestão de in-
formações”. O convite para a palestra partiu
de um dos professores da ETEC, Reinaldo
Martins, que é ex-aluno do curso de Adminis-
tração do Univem.

O
 Univem marcou

o Dia do Contabilista, come-
morado em 25 de abril, com
a palestra “As perspectivas
futuras da profissão contá-
bil”. A exposição, no dia
26, foi feita pelo contabilista
e advogado Mauro Manoel
Nóbrega, conselheiro do
CFC por quatro mandatos e
ex-presidente do Sindcont de
Bauru. É conselheiro do
CRC/SP, coordenador da
Câmara de Recursos.

O evento, voltado aos
estudantes de Ciências Contábeis,
teve a presença de
Ruberlei Rocha
Machado, delega-
do Regional do
CRC/SP, Marcos
Kalil (Sind. das
Empresas de Servi-
ços Contábeis/
Sescon), dos conselheiros do CRC-
SP Vladmir Batista e Sérgio Stopat-
to Arruda, e dos professores do
Univem Alexandre Alves Vieira e
Khristoferson Teixeira da Paz.

Bem humorado, Nóbrega
resgatou os velhos tempos. “Quan-
do me lembro dos primórdios da
profissão, de quando ainda era
considerada uma função burocráti-
ca, vejo o quanto evoluímos”, dis-
se. “Das análises das mudanças de
mercado às coordenadas certas
para as tomadas de decisões, o
contabilista
está ligado a
todo tipo de
vertente na
empresa”, des-
tacou. “Hoje,
vivemos uma
lua de mel com
as empresas
públicas e pri-
vadas, pois
passamos a ser
imprescindí-
veis.”

Dia do Contabilista foi comemorado com
palestra sobre as perspectivas da profissão

Profissional em alta
A coordenadora do curso

de Ciências Contábeis,
Marlene de Fátima Campos Souza,
enfatiza que o profissional da área
contábil nos dias de hoje é conside-
rado de extrema importância para
as organizações. A imagem do
contador debruçado sobre balance-
tes, contas a pagar e tributos é

coisa do passado. Atualmente, ele
volta sua ação para outros segmen-

Na próxima edição
Veja a cobertura da Convenção Regional de Contabilistas, Empresários e Estudan-

tes da Contabilidade de Marília, sediado pelo Univem nos dias 27 e 28 de maio.

Um grupo de ex-alunas do Univem, graduadas em
Ciências Contábeis no final do ano passado, todas atuando
na área, visitou a instituição para matar as saudades. Juliane
Russo Silva Spinola Muniz, funcionária da Daccon Assessoria
Empresarial, é uma delas. Satisfeita com a profissão escolhi-
da, ela não tem dúvidas: “Nós, contabilistas, somos de extre-
ma importância para as empresas e a sociedade em geral.”
Juliane elogia a qualidade do curso feito no Univem. “Antes

mesmo de sair da faculdade, eu
já estava empregada e com a
possibilidade de escolher o escri-
tório em que iria trabalhar.”

Amor pela profissão

tos da empresa e do mercado,
tendo na informação e na tecno-
logia aliados de peso. O conta-
bilista é peça chave na tomada
de decisão por parte dos gesto-
res da empresa.

“O mercado pede profissi-
onais sérios, com conhecimento,
competência e habilidades para
atuar nas mais diversas áreas
nas quais o bacharel em Ciênci-
as Contábeis está habilitado”,
comenta. Ela enfatiza que os
espaços existentes na área con-

tábil são muitos e com ótima remu-
neração. “Para ser um profissional
almejado pelo mercado, é preciso
ter consciência de que deverá se
manter em processo de aprendiza-
do e atualização constantes”, acon-
selha a coordenadora.

Em nome do Univem, ela
cumprimenta os contabilistas e
estudantes por estarem trilhando
uma profissão tão apaixonante e
empolgante.

Da esq. p/ a dir.: Erika Martins de
Araújo (Prefeitura de Guaimbê), Edna
de Medeiros (Contábil Gelamo), Julia-
ne Muniz (Daccon Assessoria Empre-
sarial), Patrícia Viviane Belamoli da
Silva (Dep. Contábil da Casa Sol),
Maria Ap. Gonçalves (Lotus Contábil)
e Adna Michele de Oliveira Souza
(Nestlé Alimentos).

NÓBREGA fala aos estudantes

O
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Univem é finalista do Prêmio 'Trote da
Cidadania 2010' na categoria vídeo

 vídeo “Trote Solidário: aquilo
que você faz bem, pode fazer bem
para alguém”, foi classificado entre os
finalistas do Prêmio 'Trote da Cidadania
2010', promovido pela Fundação Edu-
car Dpaschoal. O vídeo mostra a experi-
ência vivenciada pelos calouros de Direi-
to do Univem no início do ano letivo,
durante as atividades de recepção orga-
nizadas pela coordenação do curso.

O Univem é um dos três fina-
listas em vídeo, uma das nove categorias
do concurso. A Fundação Educar Dpas-
choal informa que o evento bateu recor-
de neste ano, com 52 universidades ins-
critas, de 15 estados brasileiros.

A premiação vai acontecer
durante o Fórum Empreender com Valo-
res, que acontecerá nos dias 17 e 18 de
julho, em Campinas. Segundo os organi-
zadores, além do reconhecimento das
melhores práticas de trote cidadão, o
Fórum pretende ser um espaço que evi-
dencie, por meio de oficinas e palestras,
caminhos e algumas ferramentas para
que o público universitário possa seguir
na trilha da cidadania ativa. O Fórum
será gratuito, mas as vagas são limitadas.
Para participar, basta inscrever-se no site
www.empreendercomvalores.org.br.

Repercussão
O Trote Solidário, em seu séti-

mo ano de realização, já é uma marca do
Univem. Os alunos são convidados a visitar insti-
tuições assistenciais da cidade, onde desempe-
nham atividades do cotidiano, como limpeza e
jardinagem, e participam de palestras sobre
temas relevantes, como é o caso do Cadastro
de Doadores de Medula Óssea, em parceria
com o Hemocentro de Marília. Este ano, ainda,
os veteranos do quinto ano diurno arrecadaram
aproximadamente cem litros de leite, destinados
à comunidade carente de Marília e região.

“Sinto-me feliz por ter ajudado o
Univem a ficar entre os finalistas do prêmio”,
diz Giácomo Penachioni, aluno do primeiro
ano de Direito diurno, responsável pela edição
do vídeo. “A instituição faz um trabalho muito
nobre e progressista há anos, promovendo a
solidariedade e o contato com a sociedade, e
merecia ser citada neste tipo de evento, que
valoriza a atitude de compromisso com a co-
munidade”, comenta. O estudante espera que

O Grupo de Estudos, Pesquisas, Integra-
ção e Práticas Interativas (GEP), sob liderança
do Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, continua trabalhan-
do na linha de pesquisa “Aspectos críticos do
Direito e Internet”. Desde o início do ano, estão
sendo realizadas reuniões mensais, normalmen-
te no início de cada mês, para dar seguimento
aos debates sobre os temas polêmicos na utiliza-
ção da Internet e suas implicações jurídicas.

Após um estudo inicial sobre a atuação
dos hackers na Internet e o modo como os tribu-
nais brasileiros a têm interpretado, o grupo en-
grenou uma análise detalhada sobre o substituti-
vo do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câ-
mara nº 89/2003 (PL nº 84/1999 na Câmara
dos Deputados). O substitutivo foi aprovado no
Senado Federal, mas atualmente se encontra
parado na Câmara dos Deputados, diante das
inúmeras polêmicas que o cercam.

Nos próximos meses, o GEP continuará
estudando todos os artigos do projeto de lei, além
de promover uma interação com o grupo de pes-
quisas de Sistemas Computacionais Aplicados
(SCA) e com o deputado federal Júlio Semeghini
(PSDB/SP). O deputado é relator do projeto de
lei na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática (CCTCI), uma das comis-
sões que atualmente analisa o substitutivo apre-
sentado pelo Senado Federal em 2008.

A meta do GEP é ampliar cada vez mais
seu número de integrantes, de modo a proporci-
onar uma ampla discussão sobre um dos princi-
pais novos direitos: o Direito Virtual.

A participação do Mestrado em Direito
do Univem nos eventos do Conselho Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Direito no Brasil
(Conpedi) tem sido muito expressiva nos últimos
anos. No XIX Encontro Nacional do Conpedi,
marcado para os dias 9 a 12/6, em Fortaleza,
não vai ser diferente. Professores e alunos do Uni-
vem aprovaram 14 artigos para apresentação.

O Conpedi é um fórum de integração e
divulgação das linhas de pesquisa e dos traba-
lhos desenvolvidos nos programas de mestrado
e doutorado em Direito no país.

A realização do XIX Encontro Nacional
do Conpedi tem a co-promoção do Programa de
pós-graduação em Direito da Universidade Fe-
deral do Ceara - UFC, e o apoio da Fundação
José Arthur Boiteux, CAPES e CNPq. O tema será
“Direitos Fundamentais e Transdisciplinariedade”.

Em www.univem.edu.br/jornal, confira os títulos
e autores dos artigos aprovados pelo Univem

esta conquista sirva de “incentivo para os alunos
continuarem buscando ajudar o próximo e se
manterem sempre em contato com os que mais
necessitam”.

A professora Vivianne Rigoldi Boechat,
coordenadora adjunta do curso de Direito e orga-
nizadora das atividades de recepção aos calou-
ros, destaca a importância da iniciativa. “Como
todos os alunos do curso de Direito atualmente ma-
triculados no Univem passaram pelo trote solidário
quando calouros, a instituição pode afirmar que já
aboliu a cultura dos trotes violentos.”

Confira o vídeo em www.youtube.com,
digitando as palavras

“Trote Solidário – Univem 2010”.

Em www.univem.edu.br, confira os finalistas em
todas as categorias

14 artigos no XIX Conpedi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O

Os alunos do Univem na Filantrópica (foto do alto) e na Mansão
Ismael: Solidariedade à flor da pele
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Compsi projeta atuação no tripé
pesquisa, prática profissional

e educação à distância
o dia 18 de maio, o

Univem deu um grande passo
para fortalecer a pesquisa e a
prática profissional na instituição.
Resultado de um esforço conjunto
de professores, alunos e direção,
foi inaugurado o Computing and
Information Systems Research Lab
(Compsi), um novo centro de
pesquisa e tecnologia.

Mantido pelos cursos
de Ciência da Computação e
Sistemas de Informação do Uni-
vem, o Compsi reúne um conjun-
to de laboratórios, pesquisadores
e expertise, integrando-se e contri-
buindo para as atividades do Nú-
cleo de Apoio à Pesquisa e Exten-
são (NAPEx) da instituição. O pro-
fessor Elvis Fusco, coordenador dos
cursos da área de informática,
enfatiza que o estímulo à pesqui-
sa e à integração dos alunos com
situações práticas é o principal
objetivo. Para incrementar a pes-
quisa, serão buscados fomentos
junto a órgãos como CNPq, Fa-
pesp, Finep e outros públicos e
privados.

“Com o Compsi, podere-
mos oferecer um serviço de fomen-
to e apoio às empresas que care-
cem de profissionais qualificados”,
prossegue Fusco. Ele cita como
exemplo o projeto de criação do
Serviço de Geoprocessamento
Aplicado a Negócios (SEGAN),
que vai gerar um portal de infor-
mações para apoiar o empreende-
dorismo, integrando dados de ór-
gãos públicos como ACIM, Prefei-
tura Municipal, Jucesp e Sebrae.

Parte do PDI
Presente à inaugura-

ção, o reitor Luiz Carlos de Mace-

Univem adquire 90 equipamentos novos
A instituição acaba de receber 90 computadores da marca Lenovo,
do tipo Intel Core 2 Duo, com 4 GB de memória e 320 GB de disco
rígido. Cairo Gomide Júnior, gerente de Tecnologia da Informação

do Univem, informa que os novos equipamentos têm como destino os
laboratórios de informática (uso didático e de pesquisa), as

bibliotecas (geral e espírita), departamentos e núcleos acadêmicos e
área administrativa.

550 computadores
Passa a ser o total de máquinas

do Univem a partir de agora, todas conectadas à Internet. Destas,
cerca de 380 são para uso acadêmico.

III Semana
de Tecnologia da

Informação do Univem
os dias 29 e 31 de maio, 1º e 2

de junho, o Univem promove mais um even-
to de peso da área de informática. É a III
Semana de Tecnologia da Informação, pro-
movida pelos cursos de Ciência da Com-
putação e Sistemas de Informação.

O objetivo da III Semana é propor-
cionar o intercâmbio científico entre estudan-
tes, professores, empresários e pesquisado-
res da área de TI, por meio de palestras e
mini-cursos. Neste ano, em paralelo ao even-
to, haverá o II Seminário de Pesquisa em
Computação, no qual ocorrerão as qualifi-
cações dos trabalhos de conclusão do cur-
so de Ciência da Computação.

Outra novidade é a realização da
I Maratona de Programação do Univem,
voltada aos alunos de Ciência da Compu-
tação e Sistemas de Informação, e que
servirá como classificatória para a Mara-
tona de Programação da Sociedade Bra-
sileira de Computação (SBC).

Como na primeira edição, a III Se-
mana contará com uma área exclusiva para
a exposição de produtos e serviços de em-
presas da área de TI. É o espaço Recruiting
SEMANATI 2010, voltado às empresas que
desejam ser reconhecidas pelos profissionais
de TI, criar uma cultura de envolvimento com
potenciais colaboradores e expor sua mar-
ca para a comunidade. Para os estudan-
tes, será uma boa oportunidade de apre-
sentar currículo e se inscrever para vagas
de estágio ou emprego.

Para mais informações,
acesse o site do evento:

http://www.univem.edu.br/semanati2010/

pesquisa e tecnologia em alta

do Soares lembrou que a criação
do Compsi é produto da constante
preocupação em preparar os alu-
nos para o mercado de trabalho
com informação, conhecimento e
prática.

A pró-reitora Acadêmi-
ca, Raquel Cristina Ferraroni San-
ches, destacou que a iniciativa é
parte do Plano de Desenvolvimento
Institucional do Univem, documento
que norteia as atividades acadêmi-
cas, promovendo a interdisciplinari-
dade entre os cursos e a integra-
ção com a comunidade.

Estrutura física
Conforme mostra a ilustra-

ção, o Compsi é composto por
laboratórios de pesquisa, prática
profissional e de Educação à
Distância, assim organizados:
- Núcleo de Educação à Distân-
cia: Visa a implantação da mo-
dalidade de educação não pre-
sencial no Univem.
- Núcleo de Prática Profissional
em SI: Tem como finalidade colo-
car os alunos em contato com
projetos com vínculo ao mercado,

proporcionando-lhes experiência
profissional em desenvolvimento de
softwares comerciais; propor treina-
mentos técnicos corporativos promo-
vidos por profissionais, alunos e
professores.
- Laboratórios de Pesquisa: Propici-
ar, aos alunos, local para o desen-
volvimento orientado da iniciação
científica, de trabalhos de conclu-
são de curso e de projetos gerados
pelo Núcleo de Prática Profissional,
tanto nos cursos de Ciência da
Computação e Sistemas de Infor-
mação, como na pós-graduação.

N
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Palestra sobre garantia de
qualidade de software

trouxe engenheiro indiano

o dia 3/5, o salão nobre do
Univem sediou a palestra “The importan-
ce of Software Quality Assurance, metho-
dologies and processes”, com o enge-
nheiro de computação indiano Neerej
Sasikumar. Ele faz parte de um grupo de
indianos da área de TI que veio ao Brasil
num intercâmbio do Rotary e trabalha
como engenheiro de garantia de softwa-
re na IBS Software Services.

A palestra foi direcionada aos
alunos dos cursos de Ciência da Compu-
tação, Sistemas de Informação e Redes de
Computadores, contando ainda com a

presença de estudantes de Administração
e Engenharia de Produção.

Programa Empreender
Sasikumar participou de um en-

contro promovido pelo Núcleo de Empre-
sas Desenvolvedoras de Software de Ma-
rília e Região (NDS), que integra o Pro-
grama Empreender. O encontro foi reali-
zado no Univem

O NDS é impulsionado pela Asso-
ciação Comercial e Industrial de Marília
(ACIM) e conta com a participação de vári-
as empresas e instituições, como o Univem.

 professor Fábio Lúcio Meira, dos
cursos de Ciência da Computação e Siste-
mas de Informação do Univem, criou o
blog “Open UP – Processo Unificado Aber-
to”. O objetivo é apresentar os principais
conceitos de uma das metodologias ágeis
que fazem parte da Eclipse Process Fra-
mework, da comunidade Eclipse. O Open
Up é uma metodologia ágil de desenvolvi-
mento de software, baseada nas princi-
pais características do RUP (Processo Unifi-
cado Rational) da IBM.

O docente explica que a decisão
de criar o blog surgiu por constatar que,
no Brasil, existe um problema cultural que

Professor do Univem lança blog sobre metodologia ágil
dificulta a implantação de Processos nas
empresas de desenvolvimento de software.
“As empresas consideram caro esse pro-
cesso, onerando seu produto final”, ponde-
ra. Fábio comenta que as metodologias
ágeis de desenvolvimento de software sur-
giram em 2001, buscando tornar o proces-
so mais simples e barato.

“Apesar de algumas metodologias
ágeis estarem começando a se difundir
pelo mercado brasileiro, a aceitação de
seus paradigmas ainda está longe de se
tornar uma realidade”, enfatiza o docente.
“Não vi ainda uma tradução completa do
material da Open UP ou algum outro ma-

terial em português que apresente a me-
todologia em sua completude”, destaca.

Serviço
O blog criado pelo professor

Fábio tem um formato diferente. Ele conta
com 10 páginas diversas, sendo uma
destinada à discussão do tema, com
posts tradicionais e fóruns de debate. As
outras serão estáticas, com todo o conteú-
do referente à metodologia. “A idéia é
que esse blog possa se tornar uma referência para
pesquisas e, quiçá, transforme-se em livro”, conclui.

O endereço do blog é: http://
open2up.blogspot.com/

O professor
Fábio Meira

Docente do Univem no “7th Contecsi”
No d ia

20/5, o professor
Elvis Fusco, coordena-
dor dos cursos de Ci-
ência da Computação
e Sistemas de Informa-
ção do Univem, apre-
sentou trabalho du-
rante o “7th Contecsi -
International Conferen-
ce on Information Sys-
tems and Technology Management”, promovido pela USP/SãoPaulo. O trabalho, intitulado “Construção de modelos conceituaise o processo de catalogação: Perspectiva de uso dos FRBR”, foiexposto durante o Consórcio Doutoral, evento integrante das ativi-dades do 7th Contecsi, que teve o objetivo de promover a inte-gração e o intercâmbio de ideias entre os doutorandos nas áreasrelacionadas à Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação.No dia 6/5, Fusco já havia ministrado palestra duran-te a XX Semana da Computação, promovida pela Unesp de SãoJosé do Rio Preto, com o tema “Perspectivas atuais e tendênciasem Sistemas de Informação”.

Mais um bom resultado na Prefeitura
O processo seletivo promovido pela Prefeitura de Marília

para a contratação de 220 trabalhadores voluntários, realizado
no dia 18 de abril, teve mais um ótimo resultado para o Univem.
Entre os 10 primeiros classificados para a função de instrutor de
treinamento em informática, 50% são estudantes da instituição:
Alessandro Moura Fonseca, Lucas Salviano, Ricardo Felipe Gui-
marães Gonçalves Paulino, Bruno May Batista e José Fernando de
Lima, todos do curso de Ciência da Computação. Parabéns!
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NEEREJ SASIKUMAR falou aos estudantes do Univem
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 uando idealizou o escritório, em
1994, o advogado Marco Antonio de Macedo
Marçal estava convencido de que a experiên-
cia seria bem sucedida. Afinal, já era um pro-
fissional experiente e conceituado. A parceria
com o sócio Amaro Marin Iasco consolidou a
iniciativa.

Os anos se passaram e o Iasco & Mar-
çal Advogados Associados foi se transformando
em referência de ética, dedicação e, principal-
mente, profissionalismo. Especializou-se
em Direito do Trabalho, Direito Previdenci-
ário e Direito Civil, voltado ao atendimen-
to de pessoas físicas ou jurídicas. A equi-
pe cresceu e, hoje, conta com sete advo-
gados e quatro estagiários, além dos
profissionais das demais áreas.

Detalhe: todos os advogados e
estagiários são oriundos do Univem. Coin-
cidência? Marçal enfatiza que não. “A
preferência por profissionais e estagiários
do Univem deve-se à constatação de que
a instituição realmente prepara e qualifi-
ca o aluno para o mercado de trabalho.”

A reportagem do Jornal da
Fundação visitou o escritório em sua
sede atual, na avenida República. Até o
final do ano, será inaugurada a sede
própria, no centro da cidade, com cerca
de 500 m2, em fase final de construção.

Graduado e pós-graduado no
Univem, Marçal é docente da instituição
desde 2004, tendo sob sua responsabili-
dade a disciplina de Direito do Trabalho.
Atualmente, cursa o mestrado na casa.

Com 100% do quadro jurídico formado pelo Univem,
Iasco & Marçal Advogados Associados ancora sua atuação em

muita dedicação, ética e, principalmente, profissionalismo
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s UMA HISTÓRIA DE SUCESSO!

Assim como o sócio Iasco, também graduado e
pós-graduado no Univem, Marçal tem bastante
experiência na advocacia trabalhista.

Os sócios relatam que o escritório conta
com uma política de incentivo à formação conti-
nuada de seus profissionais. Do faturamento
total, 10% são destinados à infra-estrutura mate-
rial (livros) e bolsas de estudo. “O conhecimento
é nossa fonte inicial e isso exige um investimento
contínuo”, dizem.

resultado para todos, pelo espírito de equi-
pe e, claro, saber parar ou fazer parar
um processo que é inadequado, seja este
o que for”, comenta.

Marçal não tem dúvida de que,
desta forma, as pessoas entendem que o
profissional é um aliado e sabem que
podem contar com ele.

Marçal também ressalta a
importância da honestidade e da éti-
ca como elementos básicos para o su-
cesso em qualquer área de atuação.
“Além disso, o profissional deve se atu-
alizar constantemente, ser dedicado e
buscar, sempre, a valorização do seu
cliente”, conclui.

Para ser um bom advogado
Para o advogado e professor Marco Anto-

nio de Macedo Marçal, o mercado de trabalho
atual não tem mais espaço para o amadorismo.
“Ser profissional é trabalhar pelo bem comum, pelo

O estímulo aos estudos, o ritmo acelera-
do e o alto grau de profissionalismo do escritó-
rio acabaram por contagiar muita gente. Irene
Lourenço Demori é um bom exemplo. Ela conta
que ingressou no Iasco & Marçal Advogados
Associados em 1994, como secretária. “Presen-
ciei a evolução do trabalho e acabei me apai-
xonando”, lembra. No final de 2008, Irene
concluiu a graduação em Direito no Univem e,
hoje, é uma das responsáveis pelo departamen-
to previdenciário do escritório.

E a história pode se repetir em breve.
As jovens secretárias Laís Marciela Duca Colom-
bo e Bruna Pereira de Souza revelam o desejo
de prestar vestibular no Univem em breve. A
área? Direito, é claro!

A estagiária Jamile Emed Adorno, do
quarto ano de Direito do Univem, conta que o
estágio a fez mudar de rota. “Quando entrei
no curso, pensava apenas em prestar concur-
sos, mas agora vejo que me apaixonei pela
advocacia.”

Carla Cirillo da Silva Marçal, do segun-
do ano do curso, revela que já é
formada em jornalismo, mas que a
advocacia é seu novo horizonte
profissional. “Estou aproveitando o
estágio ao máximo e já penso em
me aperfeiçoar em previdenciário
quando estiver formada.”

Tátila Carla Flora Matos, aluna
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do quarto ano, comenta que já
entrou no escritório interessada na
área trabalhista. “O exercício da
advocacia permite unir técnica e
humanismo e isso é muito interes-
sante”, enfatiza.

Consolidação
As três áreas de atuação

do escritório são tocadas por equi-
pes experientes. Na trabalhista, os
responsáveis são os sócios Iasco e
Marçal e o advogado João Luís de
Sant´Ana Gatti, também graduado
e pós-graduado no Univem.

Na banca previdenciária,
uma das responsáveis é a advoga-
da Marília Verônica Miguel, ba-
charel graduada no Univem em
2006. Ela iniciou no escritório como
estagiária, em 2005 e 2006, pas-
sando à condição de associada
logo após a formatura. Fruto do
seu trabalho e da equipe que a
acompanha, a carteira previdenci-
ária logo foi alçada ao patamar
da trabalhista. Marília planeja
iniciar o mestrado no Univem em
breve.

Mais recentemente, o escri-
tório incorporou o trabalho do ad-
vogado Flávio Pedrosa na área
cível. Graduado e pós-graduado
pelo Univem, docente na casa en-
tre os anos de 2004 e 2008, Pe-
drosa atualmente cursa o mestrado
na instituição.

Expansão
Em razão da crescente

demanda e da abertura de novas
filiais, brevemente o Iasco & Mar-
çal Advogados Associados contra-
tará mais advogados e estagiários.
Além de mais pessoal para a área
jurídica, também serão contratados
profissionais para a área adminis-
trativa e um biblioteconomista.

Marçal diz que, com a
nova sede, será implementada
uma nova concepção de escritório
de advocacia, dando mais ênfase
ainda ao profissionalismo. “Os
profissionais vão atuar num mesmo
ambiente de trabalho, o que favo-
recerá uma maior integração e
otimização do serviço.”

Ex-aluno do IST é um dos responsáveis pela
infra-estrutura tecnológica da Embaixada

brasileira em Londres

Em outros mares

Quando fazia o curso de Redes
de Computados, no Instituto Superior de
Tecnologia (IST) do Univem, Rony Gabri-
el Lanzoni Fagundes não tinha medo
das mudanças. Logo no primeiro semes-
tre, o interesse pela pesquisa levou-o a
dar um passo ousado. Fascinado pelos
projetos de iniciação científica, que co-
meçou a desenvolver com o professor
Fábio Dacêncio Pereira, decidiu deixar o
emprego e procurar um estágio de meio
período. Alguns meses depois, veio a
boa notícia: havia passado num concur-
so público e estava sendo chamado
para trabalhar no Escritório de Pesquisa
da Unesp de Marília.

Quando se formou, no meio de
2006, Rony sabia que podia ir mais
longe. Por meio destas situações que a
vida se encarrega de criar, novos cami-
nhos começaram a se desenhar para
ele. Em outubro de 2007, resolveu mu-
dar-se para Londres, pois a noiva Débo-
rah já estava residindo e trabalhando
lá. Casou-se e decidiu fincar raízes nas
terras de Shakespeare. Logo começou a

radar un ivem

trabalhar na Sony, na área de vendas
em varejo.

Em setembro de 2009, abriu-se
uma vaga na embaixada brasileira na
Inglaterra. O ex-aluno do Univem partici-
pou do processo seletivo com cerca de
20 outros candidatos. Após a entrevista,
soube que havia sido selecionado.

“Atualmente, sou um dos respon-
sáveis pela infra-estrutura tecnológica den-
tro da embaixada”, descreve Rony. Se a
rede pára, por exemplo, cabe à sua equi-
pe solucionar o problema. Ele também dá
suporte ao usuário em programas e proce-
dimentos, cuida de alguns bancos de
dados que a embaixada mantém para
uso próprio e ainda acumula experiências
na área administrativa.

Saudoso dos tempos de faculda-
de, Rony manda um recado aos estudan-
tes: “A formação acadêmica tem uma
importância grande em nossas vidas. Ela
pode ser decisiva na hora de ser contra-
tado ou não, e isso eu bem sei!”

O Univem deseja ótima sorte ao
seu ex-aluno!

RONY: "A formação
acadêmica é decisiva na
hora da contratação"

Univem sedia Encontro Regional de Educadores
de Trânsito Urbano

os dias 16 e 17
de junho, acontece nas de-
pendências do Univem o
Encontro Regional de Edu-
cadores do Trânsito Urbano.
O evento substituirá a 7ª
edição do Congresso Esta-
dual de Desenvolvimento e
Educação no Trânsito, que
seria realizado em outubro,
mês que acontecem as elei-
ções/2010.

A expectativa é
que estejam presentes cerca
de 300 participantes de Marília e de mais de 30 municí-
pios do estado. O encontro faz parte do Programa Educa-
cional “Viva Feliz Sem Acidentes”, mantido pela EMDURB,
em parceria com vários órgãos e empresas.

O Univem é parceiro do “Viva Feliz” e, a exem-
plo dos anos anteriores, participa da organização do en-

contro. O reitor Luiz Carlos de Ma-
cedo Soares fará parte da abertura
e a relatoria geral caberá a Ivan
Evangelista Júnior, chefe de gabine-
te da reitoria. “São ações como esta
que podem contribuir efetivamente
para a redução dos índices de aci-
dentes de trânsito e do trabalho”,
comenta Macedo Soares.

“O Univem já é reconheci-
do como grande anfitrião dos nos-
sos eventos”, destaca Nelson Feito-
sa, coordenador do Encontro. Ele
informa que haverá quatro painéis

neste ano: “Trânsito Urbano, a busca continuada de solu-
ções conjuntas e da convivência harmoniosa de pedestres
e motoristas”, “Os impactos do trânsito no meio ambiente,
alternativas e soluções de sustentabilidade”, “Transporte
ciclo-viário, uma alternativa viável para os grandes cen-
tros” e “Medicina e Segurança do Trabalho”.

O evento em 2009: Participação ativa da comunidade

N
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CARINA: Pesquisa com forte
impacto social
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O consultor educacional Carlos Monteiro, da CM
Consultoria (terceiro, da esq. p/ a dir.), ao lado de

representantes do Univem: Ivan Evangelista Júnior,
chefe de gabinete e gerente de Marketing e Comunica-
ção; o reitor Luiz Carlos Macedo Soares e a pró-reitora
de Graduação Raquel Cristina Ferraroni Sanches. Tam-
bém esteve presente ao evento a pró-reitora de Admi-

nistração Marlene de Fátima Campos Souza

Carina Cardoso Martins dos
Santos, aluna do quarto ano de Ciência
da Computação do Univem, teve artigo
aceito para participação em forma de
pôster na “10ª Jornada de Educação
Especial – Educação Especial e as Tec-
nologias da Informação e Comunicação
em Práticas Pedagógicas Inclusivas”,
evento promovido pela Unesp de Marí-
lia, entre os dias 18 e 20 de maio.

O artigo – “Sysdown - Sistema
Educacional para auxílio a portadores
de Síndrome de Down – é parte da pes-
quisa de TC feita por Carina, que tem a
orientação do professor Maurício Duarte.
A aluna comenta que a principal carac-
terística do trabalho será o desenvolvi-

Pesquisa voltada aos portadores de Síndrome de Down
ganha destaque em evento na Unesp

mento de um software para auxiliar os
portadores de Síndrome a realizar ativi-
dades básicas de ensino-aprendizagem.

A ferramenta a ser desenvolvida
conterá informações culturais e conceitu-
ais, imagens e gráficos, entretenimentos
e jogos educativos para que o portador
aprenda brincando.

“Estou aprendendo muito com
o desenvolvimento do projeto”, frisa Ca-
rina. Ela não tem dúvidas de que a tec-

nologia pode ser usada para auxiliar
as pessoas e fazer com que elas, mes-
mo diferentes, possam ter uma vida
normal, adquirindo conhecimentos e
uma qualidade de vida melhor em ter-
mos de cultura e aprendizagem.

O software levará o nome de
Sysdown e será testado e avaliado jun-
to ao projeto do Univem que atende
crianças e adolescentes da Apae/Marí-
lia nos laboratórios da instituição.

Ex-aluno de Computação publica artigo na .NET Magazine
Antonio Miguel Batista Dourado, ex-aluno de Ciência da Computação

do Univem comemora uma bela conquista. Graduado em 2009 e atualmente
mestrando na UFSCar, Antonio teve um artigo publica-
do na revista .NET Magazine, edição nº 72, de mar-
ço 2010. O artigo é fruto de seu TC, orientado pelo
professor Elvis Fusco, desenvolvido na área de Enge-
nharia de Software. “Pesquisei a viabilidade da apli-
cação de metodologias ágeis em software como servi-
ço e desenvolvi um protótipo no qual utilizei o fra-
mework ASP.NET MVC e o framework de persistência
de dados Subsonic”, detalha o autor. Foi baseado
neste case que ele produziu o artigo para a revista.

Para ler a íntegra do artigo, intitulado “ASP.NET
MVC e Subsonic - Boas Práticas sem perder a produtividade” , acesse
http://www.devmedia.com.br/post-16455-ASP-NET-MVC-e-Subsonic—
Exclusivo-para-Digital.html.

A administração
universitária

em debate
Nos dias 27 e

28 de abril, o Univem este-
ve presente no “Curso

Avançado de Administra-
ção Universitária”, promovi-
do pela CM Consultoria. O

evento, realizado em São
Paulo, abordou os cinco

temas primordiais para as
modernas instituições de
ensino superior: Gestão

Estratégica; Governança
Corporativa; Gestão Finan-
ceira; Gestão acadêmica e
Direito Tributário Aplicado.

Sustentabilidade ambiental
A Profª. Drª. Norma Sueli Padilha,

do Mestrado em Direito do Univem, foi uma
das palestrantes durante o Congresso SixSig-
ma Brasil “Eficiência
e excelência na ges-
tão de empresas
brasileiras para con-
correr no mercado
internacional”.

Única da
área jurídica, a ex-
posição da docente
versou sobre o tema
“Constitucionaliza-
ção da proteção do
meio ambiente e o paradigma da sus-
tentabilidade ambiental”.

A professora
Norma é autora de
vários livros, entre
eles: “Meio Ambien-
te do Trabalho Equi-
librado”, pela Editora LTR;
“Colisão de Direitos Metaindi-
viduais”, Editora Fabris; “Fun-
damentos Constitucionais do
Direito Ambiental Brasileiro”
(capa ao lado), pela Editora
Campus-Elsevier.

Palestras nas áreas de Direito
e Administração

No dia 11/5, a professora
Barbara Hudson, da University of Cen-

tral Lancashire, Inglaterra, falou aos es-
tudantes da graduação e do Mestrado

em Direito sobre “Criminologia: reflexão
crítica como metodologia da pesquisa”.

Ela é pesquisadora na área de extensão
dos direitos humanos de grupos margi-
nalizados e excluídos e vem ao Brasil
anualmente para ministrar palestras e

cursos na Fundinopi, da cidade parana-
ense de Jacarezinho, instituição parceira do Univem.

No dia 22/4, alunos de Administração e do IST
assistiram a uma palestra  com Pankaj Shah,

profissional de Marketing conhecido em todo o
mundo. Nascido no Quênia e indiano de origem, Pankaj foi

contratado por Máquinas Agrícolas Jacto, de Pompéia, em
1980, como coordenador de Marketing regional baseado

em Nairóbi. Em 1984, transferiu-se para Londres, como ge-
rente de Marketing regional para África, Ásia e Europa.

Desde 1990, em parceria com a esposa, comanda a Pan
Trade Services Ltda., que presta serviços para as empresas
Jacto e Baldan & Nogueira. Pankaj é responsável por abrir mais de 60 novos mer-

cados para a Jacto durante todos estes anos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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De BEM com a vida...

Mãe

Biblioteca Espírita de Marília (bem@univem.edu.br)

Certa vez,
perguntaram a uma
mãe qual era seu filho
preferido, aquele que
ela mais amava. E ela,
deixando entrever um
sorriso, respondeu:

- “Nada é
mais volúvel que um
coração de mãe. E, como mãe, lhe respon-
do: O filho dileto, aquele a quem me dedico
de corpo e alma,
é o meu filho doente, até que sare;
o que partiu, até que volte;
o que está cansado, até que descanse;
o que está com fome, até que se alimente;
o que está com sede, até que beba;
o que está estudando, até que aprenda;
o que está nu, até que se vista;
o que não trabalha, até que se empregue;
o que namora, até que se case;
o que casa, até que conviva;
o que é pai, até que os filhos crie;
o que prometeu, até que se cumpra;
o que deve, até que pague;
o que chora, até que cale.

E já com o semblante bem distante
daquele sorriso, completou:

- O que já me deixou, até que o
reencontre...

(Texto de autor desconhecido, extraído do livro
“Educação Artística no Cotidiano Escolar”, Belo

Horizonte/MG, Ed. Fapi, vol. 6, p.87.)

De olho nas
atividades complementares

Está a um clique de se formar??? Então, não
marque bobeira! Esteja atento aos prazos de
entrega das atividades complementares. Con-
sulte o quadro do Núcleo de Atividades Com-
plementares e participe! Não deixe para últi-

ma hora! O Núcleo localiza-se na sala 23,
próximo ao elevador do estacionamento.

1º Colóquio
“Paulo Correa de Lara”

De 28/4 a 26/5, o Univem sediou o 1º
Colóquio “Paulo Correa de Lara”, promo-

vido pelo Diretório Acadêmico dos estu-
dantes de Direito, com as palestras:

- “Reflexões sobre o Direito e seu ensino”,
com o Prof. Dr. José Eduardo Balikian.

- “O exercício da advocacia no Brasil”,
com Marco Antonio Martins Ramos, ad-

vogado militante em Marília.
- “O papel da Defensoria Pública no

contexto social brasileiro”, com Fernando
Rodolfo M. Mores, Defensor Público.

- “A atuação no Ministério Público”, com
Luiz Antonio Orlando, promotor de Justi-

ça designado em 2º Instância.
A participação conferiu 12

horas atividades aos estudantes.

Faculdade Lions visita Univem
No início de maio, uma comitiva de

representantes da Faculdade Lions, de
Goiânia, visitou o Univem. O Prof. Dr.
Edinilson Donisete, do corpo docente

da graduação e do mestrado em Direi-
to do Univem, informa que o objetivo
da visita foi iniciar os contatos para a

futura criação de um Mestrado Interins-
titucional (Minter).

Na foto, representantes da Lions presen-
teiam o reitor do Univem, Luiz Carlos de
Macedo Soares, com um produto típico

da região, o suco de uva goiano.

Univem na APAS 2010

Uma caravana do Univem esteve presente na Feira
da Associação Paulista de Supermercados – APAS 2010,
maior evento supermercadista do mundo, realizado entre os
dias 11 e 12/5, no Expo Center Norte, na capital paulista.

Com o tema “Diversidade – Um mundo novo do
novo consumidor”, a feira contou com cerca de 400 exposi-
tores nacionais e estrangeiros, oferecendo 70 palestras. O
público foi estimado em 70 mil visitantes.

A visita foi organizada pelo Núcleo de Prática
Profissional e Empreendedorismo (NUPPE) do Univem. O
grupo reuniu 42 estudantes (de Administração, Design de
interiores, Design Gráfico e Processos Gerenciais), um em-
presário (Robson Rubin Bastos, da empresa Sweet Flavors,
incubada no CIEM) e o professor Paulo Medeiros.

“Procuramos levar nossos alunos ao evento todos
os anos, pois é uma oportunidade de colocá-los em contato
com o que existe de mais atual na área de gestão de recur-
sos humanos, finanças, marketing, logística e outros”, desta-
ca o docente.

A turma que se graduou em Gestão de Recursos

Humanos no final de 2009 esbanjou solidariedade durante

todo o curso. Os alunos desenvolveram oito campanhas be-

neficentes em prol da Casa do Caminho, instituição que atende

idosos em Marília. Quando se graduaram, a alegria de re-

ceber o canudo misturou-se com uma preocupação: quem

tocaria a iniciativa à frente?
“Com o apoio do professor Gustavo Arruda, bus-

camos sensibilizar as novas turmas de RH”, relata Cristiane

Sanches, organizadora das campanhas. O empenho trouxe

resultados.No dia 30 de março, um grupo de alunos do

atual terceiro módulo do curso esteve na Casa do Caminho

para fazer a entrega dos frutos da nona campanha. O es-

tudante Sidney Shiro, que assumiu a coordenação do tra-

balho, relata que o total de recursos arrecadados (R$

753,00) permitiu a compra de 31 pacotes de fraldas geri-

átricas. “Agradeço aos colegas das turmas de RH3-A, RH3-

B e RH1 e a todos os que contribuíram”, diz.

Sidney conta que uma nova campanha está em

andamento. A turma também pretende promover a arreca-

dação de brinquedos até o dia 30 de setembro, que serão

entregues em instituições de atendimento a crianças.

Parabéns a todos! O Univem orgulha-se de contri-

buir para a formação de estudantes com tão forte senso de

responsabilidade social!

Novas turmas de RH assumem

campanha na Casa do Caminho



"Misturando arte" coloriu
maio no Univem

ARTIGOS
Confira em

www.univem.edu.br/jornal

Cibercrimes: Os crimes
na Internet

* Por Bruna Pinotti Garcia , aluna
do curso de Direito pelo Univem

Ensaio de uma crônica
Maio, mês das noivas:
casar ou comprar uma

bicicleta?
* Por Patrícia Oliveira , aluna do

curso de Direito pelo Univem
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De 17 a 22 de maio, o Espaço
Cultural do Univem ganhou as

cores da exposição “Misturando
Arte”, das artistas Belinha Cirillo e

Cinara Matiotti.
Belinha trouxe mandalas e a leve-
za das flores aplicadas em alto
relevo em tela. As flores, frutas e
mulheres retratadas na nova série
de telas de Cinara Matiotti com-

pletaram a mostra.
As duas artistas têm em comum o

design de interiores como profissão
e fazem desse ofício ferramenta

principal para estudos e apuração
de técnicas de suas artes.

Espaco
Cultura l

BELINHA : Arte em
mandalas e flores

CINARA:
Mulheres
em
destaque

Rotaract Club de Marília Pioneiro
Em abril, o hall de entrada do Univem apresentou a mostra “Ju-

ventude na comunidade”, organizada pelos
jovens do Rotaract Club de Marília Pioneiro.

A exposição, que já havia passado pela
Unesp, contou com painéis e fotos que mostram
algumas das ações realizadas pelos jovens rota-
ractianos: Acamparact, intercâmbio internacio-
nal, encontros de jovens, companheirismo, conta-
tos com representantes da comunidade, dentre
outras ações em pouco mais de 18 meses de
formação. O Rotaract tem como padrinho o Rotary Club de Marília Pionei-
ro. Para mais informações: Fone 014-88115471 (com Camila Rodrigues
da Silva, 2ª Secretária do Rotaract).

Desenhos do Baú
Até o final de maio, o hall

do Univem recebe a mostra “Dese-
nhos do Baú”, do arquiteto Laerte
Rojo. As charges e desenhos retra-
tam a visão do artista sobra a re-

pressão política e as mazelas vivi-
das no final da década de 70 e

começo de 80 no Brasil. Carrega-
dos de humor e significado históri-
co, os desenhos passaram muitos

anos guardados (no baú) e só
agora Rojo sentiu que deveriam

ser vistos.

Leia mais sobre a mostra em
www.univem.edu.br/jornal
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