Nas páginas 6, 7 e 12,
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Noite de gala no Univem!
Concessão de título de “Doutor Honoris Causa” ao ministro
José Antônio Dias Toffoli encerrou com chave de ouro a XXVIII Semana Jurídica do Univem

A

noite de 7 de outubro, última na programação da
XXVIII Semana de Estudos Jurídicos, foi marcada pela emoção. Por

decisão de seu Conselho Universitário (Consu), aprovada em 30/6/
2010, o Univem concedeu a honraria máxima de “Doutor Honoris
Causa” ao mariliense José Antônio
Dias Toffoli, ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF). Antes de receber o título, Toffoli proferiu palestra sobre os 23
anos da Constituição
(veja na próxima pág.).
Além do reitor
do Univem, Luiz Carlos
de Macedo Soares, compuseram a mesa solene:
Décio Divanir Mazeto,
diretor do Fórum da Comarca de Marília;
Nadir de Campos Júnior, promotor de Justiça da capital, representando a Procuradoria
Geral de Justiça do Estado de SP; Mário
Bulgareli, prefeito de Marília; Yoshio Takaoka, presidente da Câmara de Vereadores;
Amauri Rosa, presidente da Fundação Eurípides Soares da Rocha, mantenedora do
Centro Universitário Eurípides de Marília –
Univem; Ednilson Donisete Machado, coordenador do curso de Direito; tenente coronel
João Carlos Mathias, comandante do 9º
Batalhão de PM do interior; Ticiano Toffoli,
vice-prefeito de Marília e diretor do Departa-

de cada vez mais fraterna”, destacou.
Dirigindo-se ao homenageado, Macedo Soares frisou: “Mesmo na compostura e formalidades que o cargo de
ministro exige, é possível perceber os
traços de sua formação compromissada com a ordem e a justiça social,
ainda que, vez ou outra, seja incompreendido ou mal interpretado. Mas os
bons operadores do Direito não ficam
esperando compreensão ou aplausos.
Eles pautam suas decisões nos ditames
da lei e sempre fazem de tudo para
O reitor MACEDO SOARES entrega o diploma de
que prevaleçam a justiça e o respeito à
Doutor Honoris Causa ao ministro TOFFOLI
Constituição. Doa a quem doer.”
O reitor enfatizou que foram estes e
mento de Água e Esgoto, representando
outros motivos que levaram o Conselho Unifamiliares do homenageado; Luiz Flávio
versitário do Univem a conceder a Toffoli o
Borges D’urso, presidente da OAB/SP.
título de “Doutor Honoris Causa”, aprovado
As fileiras do salão nobre Aniz
por unanimidade. Entregando-lhe o diploma,
Badra foram tomadas por familiares do
Macedo Soares finalizou: “Vamos precisar de
ministro, membros do Consu, autorihomens preparados, como o é Vossa Excedades de Marília e região, professores e
lência, para resolver questões que, invariaestudantes do curso de Direito.
velmente depois de seguir toda a rota dos
“Ao abrirmos a porta desta casa
fóruns e tribunais, em suas instâncias locais
para tão honrosa plateia, o fazemos com
ou regionais, deságuam no âmbito do STF.”
o coração cheio de alegria e gratidão”,
Em agradecimento, o ministro disse
disse o reitor Macedo Soares. “Desde 44
receber
a
homenagem com “honra e aleanos, a Fundação Eurípides cumpre o
gria”. Ele destacou a importância de instituipropósito da sua vocação, de oferecer
ções de ensino superior de qualidade, como
cursos superiores de qualidade, de capao Univem, para a formação de operadores
citar e formar profissionais que possam
do Direito comprometidos com os anseios e
ingressar no mercado, gerar renda para o
as necessidades da comunidade. “Desta
sustento próprio e proporcionar novas
casa, saíram profissionais que muito orguoportunidades de trabalho aos seus semelham a sociedade”, pontuou.
lhantes, tornando assim a nossa socieda-

A MISSÃO DO UNIVEM
Promover o desenvolvimento integral de cidadãos, por meio de formação humanista, científica e tecnológica,
com visão reflexiva e crítica, capacitando-os a atuar profissionalmente na construção de uma sociedade
qualitativamente melhor e socialmente justa.
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em destaque

O reitor Macedo Soares fala
durante a cerimônia: emoção
Acima, professores do curso de Direito entram no salão
nobre. Ao lado, membros do Conselho Universitário

Coube a Ivan Evangelista Júnior a condução do
cerimonial do evento

O prefeito Bulgareli; Yoshio Takaoka, presidente da Câmara; Borges
D'Urso, presidente da OAB estadual; e o promotor Nadir de Campos Jr.

Para Toffoli, “desafio do Judiciário
é ajudar o Brasil a se desenvolver”
José Antônio Dias Toffoli encerrou
a XXVIII Semana de Estudos Jurídicos do
Univem com uma palestra sobre os 23 anos
da Constituição Federal, comemorados no
dia 5 de outubro. “Na faculdade, somos
chamados a conhecer as teorias do Direito, mas não nos damos conta de que todas
elas são produto da nossa história, das lutas e articulações das pessoas em torno aos
seus interesses”, destacou.
Toffoli resgatou os principais fatos
que antecederam a promulgação da Constituição brasileira, em 1988. “Durante um
ano e nove meses, o país efervesceu em
torno à disputa sobre como seria a sua lei
maior, num período em que ainda era muito forte a lembrança da cessação de direitos vigente na ditadura militar”, comentou. Naquele momento, lembrou o ministro, os vários grupos sociais e políticos se
organizaram para defender que seus interesses fossem inscritos na Constituição.
Diante da necessidade histórica de
redemocratizar o país, como contemplar
todos os segmentos? “A solução foi colocar
tudo na Carta Magna”, disse o ministro. O
que era consenso, entrou como lei. O que
era polêmico, foi remetido para regulamen-
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tação posterior. “Jogamos a luta política
para o futuro, ou seja, em grande medida
para o Judiciário decidir”, ponderou Toffoli,
lembrando que isso confere grande responsabilidade aos operadores do Direito.
Embora ainda haja muitos temas
pendentes para regulamentação, o ministro considera que a fase estruturante, que
caracteriza o processo constituinte, já acabou. “Hoje, nosso desafio é definir como
as instâncias jurídicas podem ajudar a nação a se desenvolver. Este é um país em
construção e todos os problemas são oportunidades de soluções”, finalizou.

O ministro Toffoli entra no salão nobre para receber o título de "Doutor Honoris Causa".
Ao lado, momento da palestra sobre os 23 anos da Constituição brasileira

Palestras da Semana abordaram
temas da atualidade
Mantendo a
tradição que cerca o
evento, a programação da XXVIII Sema-

cionais do Direito Penal”.
O advogado, professor e
na de Estudos Jurídoutorando em
dicos foi pautada
Direito Fábio
Batista Cáceres
pela atualidade dos
falou sobre “Patemas e presença de
palestrantes renoma- Todas as palestras contaram com casa cheia norâmica do
Processo Civil
dos. “A semana teve
e público atento
Brasileiro
–
o propósito de ser um
diferencial na vida dos alunos e veio com Uma visão contemporânea”.
Renato Montans de Sá, advotemas instigantes para prender a atenção de todos”, destacou o coordenador gado e professor, mestre em Direito pela
do curso de Direito, Prof. PUC/SP, abordou o tema “Impactos soDr. Edinilson Donisete Ma- ciais das últimas reformas do CPC. Prechado. Ele agradece cisamos de um novo código?”.
O ministro
O advogado e professor João
aos professores e esO advogado mariliense José Antudantes pelo suces- Ricardo Brandão Aguirre, doutor em Ditônio Dias Toffoli, formado pela Faculdade
so do evento, bem reito pela USP, explanou sobre “Responde Direito da USP, foi indicado para o STF
como à reitoria pelo sabilidade Civil no Direito de Família”.
em 2009, aos 41 anos. Antes disso, ocuO promotor de Justiça e profestotal apoio.
pou postos importantes, como o de consulA abertura foi sor Rogério Sanches Cunha falou sobre
tor jurídico da Casa Civil, de 2003 a 2005;
feita pelo conhecido os “Cinco anos da Lei Maria da Penha”.
titular da Advocacia Geral da União
A semana foi encerrada com
jurista Fernando
(AGU), entre outros. Foi ainda professor de
a
palestra
do ministro do STF José AnCapez,
autor
de
deDireito Constitucional e Direito de Família durante
tônio
Dias
Toffoli, sobre os “23 anos
zenas
de
obras
sobre
Didez anos, na Faculdade de Direito do Centro de
da
Constituição
do Brasil” (veja matéreito
Penal.
Ele
palestrou
Ensino Unificado de Brasília.
sobre “Princípios Constitu- ria ao lado).
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ensino e pesquisa
O Univem no centro de TI do oeste paulista
IV Semana de Tecnologia da Informação aproximou alunos do mercado de trabalho

As atividades da Semanati tiveram
casa cheia

N

os dias 17, 18 e 19 de outubro, o
Univem realizou a IV Semana de Tecnologia da
Informação (Semanati 2011), evento promovido
pelos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. A estimativa da comissão
organizadora é que mais de mil pessoas tenham
participado das palestras, minicursos, oficinas e
workshops, entre alunos, ex-alunos, profissionais,
professores e entusiastas por tecnologia.
O evento teve apoio de grandes empresas (veja na pág. seguinte), algumas delas presentes com stands, possibilitando que os estudantes tivessem contato com seus produtos, tecnologias e serviços de recrutamento.
Temas como Governança Corporativa,
Certificação em TI, Métodos Ágeis, Desenvolvimento de Software, Coding Dojo, Plataformas
Móveis, entre outros, permearam as discussões e
ampliaram a formação acadêmica dos alunos
dos cursos do Univem.
III Workshop “Bem-vindo
à Computação”
Durante a Semanati 2011, foi realizado
o “III Workshop “Bem-vindo à Computação”. O
objetivo é inspirar os jovens do ensino médio
para o mundo de TI, apresentando-lhes as áreas
de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Os minicursos do Workshop foram ministrados por alunos dos dois cursos.
O Computing and Information Systems
Research Lab – COMPSI, núcleo de ensino e
pesquisa vinculado aos cursos de Ciência da
Computação e Sistemas de Informação, teve um
stand no evento, permitindo à comunidade
acompanhar projetos de pesquisa dos alunos
4

O III Workshop "Bem-vindo à Computação"
recepcionou alunos do ensino médio

A palestra de abertura, com Daniel Rodrigues
Ambrósio, da BuscaPé

nas áreas de interfaces tangíveis e realidade
virtual aumentada.
Avaliação positiva
“Em 2014, haverá um déficit de 200
mil profissionais para o setor de TI, 45 mil vagas
somente para programadores e analistas de
sistemas”, enfatiza o Prof. Dr. Elvis Fusco, coordenador dos cursos de Ciência da Computação
e Sistemas de Informação do Univem.
Fusco considera que, neste contexto, a
IV Semana de Tecnologia da Informação do
Univem colaborou para fomentar a procura
pela área de TI e pela qualificação dos alunos e
dos profissionais das empresas da região.

Mesa de interface tangível: Projeto de pesquisa liderado pelo professor
Leonardo Botega, no COMPSI

O que rolou no Twitter
A Semanati foi tema de destaque no Twitter nos dias do evento.
O Jornal da Fundação mostra alguns dos posts:

lipesafreire
Os minicursos de
Desenvolvimento de
Android e Jquery
foram excelentes!
(Luís Felipe Safreire)

gilbertotakeya
Após décadas sem
ganhar nada em sorteio, hoje ganhei uma
camisa na #semanati.
Joia! Vem em mim
Megasena! (Gilberto Takeya)

LuanCardosoSA
ITIL, SAP Key User, Scrum. Vou começar 2012 com o pé direito no mundo
das certificações! (Luan Cardoso)
Guiiedu
Um mundo de informações num
só lugar, num só evento!
(Guilherme Eduardo)

mcarolinasouza
O minicurso de Python foi muito
bom. Parabéns a todos os organizadores e palestrantes. (Maria Carolina Souza)

crykacrys
A #semanati foi e será muito
produtiva, com
excelentes resultados
e parcerias positivas,
com continuidade.
(Cristiane da Silva Ribeiro)

sidaosantos
Palestra com Alexandre Carmo, Consultor da SAP, foi no
momento certo para
definir as metas para
daqui 3 anos. (Sidnei Santos)
Jonathan_Cps
Agora é esperar
pela próxima
#semanati...
(Jonathan Campos)
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ensino e pesquisa
SEMANATI 2011
Treinamentos para
certificação
A partir da realização da
Semanati 2011, foram criadas parcerias com as empresas IBM e SAP,
duas das maiores empresas de TI
do mundo, para oferecimento de
treinamentos para certificação. A
iniciativa permitirá a ampliação da
formação acadêmica dos alunos
dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação do
Os alunos tiveram participação ativa na Semanati 2011
Univem, qualificando e aperfeiçoando a mão de obra das empresas de TI
- Às empresas que apoiaram as atividades:
de Marília e Região.
Banco Santander, Tray Tecnologia, Paga-

Comissão agradece
A Comissão Organizadora da
Semanati 2011 - composta pelos professores Elvis Fusco, Fábio Dacêncio Pereira,
Leonardo Castro Botega e Rodolfo Chiaramonti – utiliza o espaço do Jornal da Fundação para agradecer a todos os que contribuíram com o evento:

mento Digital/BuscaPé, TechInter 2011, IBM,
Softwell, Bredas Informática, Mercosistem,
Papo Digital, Dataplace, Skepsys.
- Aos departamentos do Univem, em especial ao Marketing, TI, Apoio Acadêmico e
Zeladoria, que tiveram papel essencial na
operacionalização das atividades do evento.
- À Reitoria e Pró-Reitorias, pelo integral
apoio à realização do evento.

Alunos de Ciência da Computação têm inscrição
recorde em eventos de IC
Todos os anos, um bom número
de estudantes dos cursos da área de informática do Univem participa de dois importantes eventos nacionais de iniciação científica: o Congresso Nacional e Internacional
de Iniciação Científica (Conic), promovido
pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp), e o Simpósio
Internacional de Iniciação Científica da USP
(SIICUSP).
Em 2011, esta participação bateu
recordes. Para o Conic 2011, 22 alunos de
Ciência da Computação tiveram trabalhos
aceitos. Para o SIICUSP, foram 10.
O Prof. Dr. Fábio Dacêncio Pereira destaca a importância de eventos como
estes para a formação dos estudantes. “É um
estímulo à pesquisa, à redação de artigos
científicos e à argumentação em público.”
O Conic ocorre nos dias 18 e
19/11, na Universidade Santa Cecília, em
Santos. O SIICUSP acontece entre os dias 21
e 25/11, nos vários campi da USP.

Os alunos
Os estudantes que tiveram trabalhos
aceitos nos dois eventos são:
No Conic: Rafael L. de Macedo, Ivan Daun
Sakai, Thales Sakano, Helen Pazini Ferreira,
Allan Mariano de Souza, Desirée Bueno,
Roberta Pereira, Maria Carolina Souza Santos, Márcio Ramos Corrêa, Laura Serafim de
Queiroz, Éttore Leandro Tognoli, Otavio Guilherme Arruda dos Santos, Ana julia Soares
de Souza, Leandro Mano, Eduardo Arakaki.
No SIICUSP: Helder Jefferson Ferreira da
Luz, Fernando Yokota, Gláucio Alves Oliveira (egresso).
Em ambos (Conic e SIICUSP): Cleverson
Abreu Teotônio, Raphael Negrisoli Batista,
Fernando Sato, Denis Piazentin, Guilherme
Cruz Zacarias da Silva, Fábio Rodrigues Jorge e Luís Fernando Martins Carlos Jr..
Em www.univem.edu.br/
jornal, confira os resumos
dos trabalhos destes alunos
para o SIICUSP e o Conic

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Quando pesquisa
e trabalho se completam
Aluno de Contábeis mergulha no mundo da iniciação científica e
investiga as origens e soluções para a sonegação no país
Imposto é um assunto que
costuma causar arrepios nas pessoas. Sempre vem carregado daquela sensação de que alguém está
cutucando o nosso bolso.
Para Lucas Coutinho, no
entanto, esse é um tema prazeroso. No segundo ano de Ciências
Contábeis, ele é um dos expositores durante o XII Seminário de Iniciação Científica (SIC) do Univem,
realizado nos dias 25 a 28/12. Sua
pesquisa, intitulada “Vantagens e
Desvantagens da Substituição Tributária e da Antecipação Tributária do ICMS no Estado de São Paulo: análise de um modelo ideal”,
é orientada pela Profª. Ms. Clarissa Sanches Monassa.
Há quase três anos trabalhando no escritório Contmax,
de Palmital, ele conta que o interesse pelo tema da pesquisa brotou de sua atividade profissional.
“É um assunto que faz parte do
meu dia a dia e isso o torna ainda
mais instigante”, diz.
A pesquisa teve início no
começo deste ano e deve prosseguir em 2012. “Pretendo explorar
ainda mais esta área para o
meu trabalho de conclusão de curso.”
Lucas comenta
que a sonegação é uma
das preocupações centrais do governo brasileiro, principalmente pelo
fato de que 30% do
Produto Interno Bruto (PIB) têm origem
tributária. A vasta
extensão territorial e
o elevado número
de contribuintes são
fatores que dificultam a fiscalização e
comprometem a arrecadação fiscal.
É diante desta
realidade que surge a
Substituição Tributária
○ ○ ○
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como alternativa de combate à sonegação. O aluno do Univem explica que se trata de um mecanismo com uso cada vez maior pelos
governos federal e estaduais. “Através da Substituição Tributária, o
Fisco consegue concentrar a cobrança dos impostos em poucos
lugares, melhorando o controle
das receitas e, ao mesmo tempo,
aumentando o volume da arrecadação sem precisar elevar a carga tributária, esta tão onerosa para
os contribuintes”, frisa.
A Substituição Tributária
mais comum acontece em relação
ao recolhimento do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Imagine um ramo da
indústria em que poucos grandes
fabricantes, como é o caso da fabricação do papel, distribuem seu
produto para milhares de revendedores. É mais fácil cobrar o
ICMS do fabricante do que correr
atrás de todos os sucessivos estabelecimentos distribuidores e varejistas. Naturalmente, o referido
fabricante já prevê este custo no
preço de seu produto.

○ ○ ○ ○ ○

Via de mão dupla
Lucas comenta que a iniciação científica tem sido uma
atividade muito enriquecedora. “Quanto mais pesquiso,
mais descubro novidades”, ressalta.
Como o dia a dia
profissional no
escritório o coloca em contato
permanente com
o tema, o benefício é duplo: “O
que pesquiso ajuda
a melhorar a qualidade do meu trabalho, ao mesmo tempo em
que a atividade profissional cotidiana me auxilia na busca de novas informações”, conclui.
○ ○ ○ ○ ○
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radar univem Toda história de sucesso sempre

tem um bom começo...

Ao mestre, com carinho
Procurador da Fazenda Nacional dedica trabalho a docente do Univem

Ex-aluno conduz trabalho na Câmara de Mediação,
Conciliação e Arbitragem da ACIM

N

o final de agosto, uma encomenda especial chegou às mãos do professor Mário Coraíni Júnior, docente do curso
de Direito do Univem, enviada por Cláudio
Xavier Seefelder Filho, Coordenador-Geral
da Representação Judicial da Fazenda Nacional. Trata-se da primeira edição da Revista da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Seefelder, graduado pelo Univem
em 1996, fez questão de enviar a publicação ao ex-professor, contendo uma dedicatória especial – “ao mestre, com carinho” – chamando-lhe a atenção para
uma das seções da revista. “Destaco a
importância do Parecer PGFN/CRJ/Nº
492/2010, o qual põe fim ao recurso pelo
recurso no âmbito da PGFN”, diz. Seefelder refere-se ao parecer assinado pela
também Procuradora Luana Vargas Macedo, “que dispensa os Procuradores da
Fazenda Nacional de apresentarem contestação e recursos nas matérias julgadas
pela sistemática dos artigos 543-B e 543C do CPC e, também, a interposição de
RESP e RE quando a jurisprudência encontrar-se devidamente consolidada perante o STJ e/ou STF”.
Em conversa telefônica com a
redação do JF, Seefelder comentou que a
mensagem ao mestre tem a ver com o conteúdo de suas aulas. “O professor Coraíni
sempre dizia que um dos males causadores
da morosidade da justiça é a exigência de
eternos recursos por parte do Estado,
mesmo quando se trata de causa
perdida, o que significa dispêndio
de tempo e de recursos públicos”,
explica. Ele acredita que a iniciativa
da Fazenda Nacional deve influenciar os órgãos estaduais e
municipais a seguirem o
mesmo entendimento.
O ex-aluno
do Univem ingressou
no serviço público
após passar em
concurso em 1999.
Congratulações
Por requerimento do professor e
vereador Mário Coraí-

Alternativa de rapidez na
solução de conflitos
D

SEEFELDER, graduado pelo Univem,
atua na Procuradoria da Fazenda Nacional

ni, a Câmara Municipal de Marília aprovou votos de congratulações ao Coordenador-Geral da Representação Judicial
da Fazenda Nacional, Cláudio Xavier
Seefelder Filho, à Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional, Adriana Queiroz de
Carvalho, e à Procuradora da Fazenda
Nacional, Luana Vargas Macedo, pela
publicação da primeira edição da Revista da PGFN.
Serviço
A Revista da PGFN terá circulação semestral, com tiragem inicial de
dois mil exemplares. A primeira edição,
lançada no final de maio deste ano,
reúne artigos de doutrina, escritos por
procuradores da Fazenda Nacional e
por autores convidados, além de pareceres e comentários à jurisprudência. O
objetivo da revista é ampliar a divulgação das atividades da instituição, permitindo à comunidade jurídica e à
sociedade em geral o acompanhamento das ações relacionadas à representação judicial da
União em matéria fiscal, na cobrança da dívida ativa da União e
na consultoria jurídica do Ministério da Fazenda.
Para conferir o conteúdo da publicação, acesse
http://www.pgfn.gov.br/revista-pgfn/revista-da-pgfn/.

O professor
CORAÍNI mostra a
publicação recebida:
dedicatória especial

ezembro de 2001. Marcelo
de Souza Carneiro conclui a graduação em Direito no Univem e prepara-se
para ingressar na carreira profissional.
Os primeiros anos são dedicados à
advocacia, experiência que ele qualifica como das “mais completas no mundo jurídico”.
Atento às exigências de aprimoramento constante que o Direito
imprime aos seus profissionais, ele
logo voltou aos bancos escolares para
se especializar: no Univem, fez pósgraduação em Direito Tributário; na
Universidade Estadual de Londrina
(UEL), cursou uma capacitação sobre
mediação e conciliação.
No início de 2008, Marcelo
foi convidado para o posto de gestor
de procedimentos dentro da Câmara
de Mediação, Conciliação e Arbitragem, mantida pela Associação Comercial e Industrial de Marília (ACIM).
Setembro de 2011. O exaluno do Univem recebe a reportagem
do Jornal da Fundação para dar
detalhes sobre esta nova e crescente
tendência no país. “Nova em termos”,
corrige Marcelo. Ele explica que o instituto da arbitragem foi introduzido no
país ainda na década de 70, com a
criação da primeira câmara, mas que
ganhou força a partir de 1996, com o
advento da Lei 9.307/96, a “Lei Marco
Maciel”. A partir daí, as câmaras multiplicaram-se rapidamente.
“A Arbitragem é um meio
extrajudicial de solução de conflitos
em que as partes têm a possibilidade
de nomear pessoas de notório conhecimento para decidir as questões de
forma justa e imparcial”, discorre.
Uma de suas principais características é a celeridade, uma vez que a lei
9.307/96 determina que um procedimento arbitral deve ser concluído no
prazo máximo de 180 dias.

Como funciona
Tomando como exemplo a
Câmara sediada na ACIM, Marcelo
explica como funciona o órgão. São
três tipos de trabalho à disposição da

MARCELO: especialização em
mediação e conciliação

população: a mediação, a conciliação e a arbitragem. Além do trabalho do ex-aluno do Univem, que
é de pré-mediação entre as partes,
a Câmara conta com 25 especialistas. “A especialização dos julgadores é extremamente interessante,
principalmente em questões que
exigem um conhecimento técnico
específico sobre determinada praxe
comercial ou funcionamento de
algum equipamento, por exemplo,
gerando-se assim decisões mais
precisas”, ressalta.
As demandas mais comuns relacionam-se a contratos de
locação, compra e venda de imóveis, contratos escolares, contratos
financeiros e bancários, sociedades comerciais, transportes e telecomunicações etc. “Exceto questões criminais, praticamente tudo
por ser resolvido no âmbito da
Câmara”, destaca Marcelo.
Numa primeira etapa,
conciliadores e mediadores procuram chegar a um acordo entre as
partes. Quando isso não é possível, entra em cena o árbitro. “A
sentença emanada pelo árbitro é
título apto e líquido para ser executado judicialmente”, frisa.
Outra vantagem, segundo
Marcelo, é o sigilo de todos os atos
ocorridos no procedimento, protegendo-se assim a imagem das par-

radar univem
tes envolvidas, que podem ser pessoas físicas
ou jurídicas. Ele destaca que o uso deste mecanismo, como alternativa ao Poder Judiciário, é uma tendência em todo o mundo. “Nos
países desenvolvidos, o recurso ao judiciário
é quase uma exceção”, conclui.

Experiência docente
No segundo semestre de 2010 e
primeiro de 2011, Marcelo ministrou um

módulo sobre “Mediação, conciliação e
arbitragem nas questões trabalhistas”, a
convite do Centro de Educação Continuada (CEC) do Univem. No dia 9 de setembro deste ano, ele voltou à casa, desta vez para fazer uma palestra aos alunos
do curso de Gestão de Recursos Humanos, no Instituto Superior de Tecnologia
(IST) da instituição, sobre “Administração
de conflito”.

Alunos do último ano de Direito já
estão aprovados na

Talento à flor da pele
Designer gráfico formado no Univem esbanja técnica e criatividade

Q

uando ingressou no curso de Design Gráfico do Univem, no início de 2009,
Salu Santos não imaginava a guinada profissional que estava por vir. Até então, trabalhava numa empresa de bordado industrial, fora
da área desejada. Estimulado pelos professores do curso, começou a fazer ilustrações autorais e a produzir materiais para campanhas
educativas, promovidas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, a Emdurb.
Tão logo se formou, no final de
2010, foi convidado a trabalhar na Editora
Brasil Cultural, especializada em publicações
educacionais. Atua ao lado de Salatiel de
Holanda, um dos melhores ilustradores do
Brasil. “Estou adorando o trabalho”, revela.
No início deste ano, Salu voltou
ao Univem, desta vez para fazer um MBA
em Marketing e Negócios. “Tenho grande
interesse por comunicação visual e, quando
vi a matriz curricular do curso, fiquei fascinado”, diz. Quando terminar o MBA, planeja cursar um mestrado na área.

que será lançada no dia 19/11, no RJ.
Contato com a docência

O talento de Salu já lhe rendeu
alguns convites para palestrar para alunos
do curso de Design Gráfico. A lapidação
proporcionada pelo MBA também contribui para que ele coloque na mira dos sonhos uma outra vertente profissional: a
docência. “É gratificante transmitir e receber conhecimentos”, considera.
Quer conhecer mais...

... do trabalho deste talentoso
prata da casa? Acesse:
- http://fama.zupi.com.br/ersalu
- http://salu2011.wordpress.com/.
À esquerda, "Folks", um
dos trabalhos de
Salu. Abaixo, a
ilustração feita
para a música
"Marcas", do
cantor Vinícius
de Castro

Arte ilustrada

Atento ao mundo do design
gráfico, Salu não perde as oportunidades que se apresentam. Em 2010, participou do concurso “Consciência negra em
cartaz”, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura de SP, e teve seu trabalho
selecionado entre os 50 melhores.
Convidado pelo cantor Vinícius
de Castro, que tomou contato com suas ilustrações através do site Zupi Fama, Salu produziu trabalhos para ilustrar duas de suas
músicas. Trata-se das canções “Marcas” e
Bala perdida”, dentro do álbum “Jogo de
Palavras”, que será lançado em novembro,
no Rio de Janeiro. As ilustrações farão parte
do cenário do show.
Aceitando convite de Sérgio Chaves, da revista Café Espacial, Salu criou a
capa da revista Quadrinhos em História,
Jornal da Fundação - Outubro 2011

Ilustração para livro didático

Os alunos foram saudados pela reitoria e membros da coordenação
do curso de Direito

P

ara os alunos de Direito de todo o país, após a conclusão do curso, a próxima etapa é a
aprovação no Exame da Ordem.
É o passo necessário para fazer a
inscrição na OAB e iniciar o efetivo exercício da profissão. Nos
últimos anos, o Exame vem se
constituindo num dos grandes
obstáculos para os alunos que
não contaram com uma boa preparação durante o curso.
Para 13 alunos do curso
de Direito do Univem, está história
tem um começo bem mais feliz.
Antes mesmo de concluírem o curso, eles foram aprovados no Exame
da Ordem e já garantiram o direito
de solicitar a inscrição, fato que
ocorrerá tão logo terminem as últimas provas e recebam o Certificado de Conclusão. Macks Thaik
Umeki é um deles. Ele conta que
pretende advogar e, ao mesmo
tempo, cursar uma pós-graduação
ou mestrado, pois seu objetivo central são os concursos públicos.
Desde fevereiro de 2010, ele faz
estágio no Escritório de Assistência
Judiciária do Univem. Para os colegas, Macks dá uma dica: "Para a
primeira fase, recomenda-se fazer
as provas anteriores para detectar o
quanto será necessário estudar."
Ao comentarem o sucesso
destes alunos, o reitor Luiz Carlos
de Macedo Soares e o coordenador do curso de Direito do Univem, Prof. Dr. Edinilson Donisete
Machado, destacam que esta não
Salu
Santos

é a primeira vez que o fato acontece, o que demonstra que há uma
conscientização dos alunos da
instituição de que a preparação
para o Exame da Ordem é uma
decisão que requer planejamento
pessoal, disciplina e constância de
propósitos. O número de aprovados pode aumentar, inclusive,
após a realização do próximo Exame da OAB, ainda neste semestre.
Em 2010, 13 alunos também tiveram o êxito da aprovação
antecipada.

Recepção
No dia 20 de outubro, os
alunos já aprovados na OAB foram recepcionados pelo reitor,
pró-reitores e membros da coordenação do curso, que os cumprimentaram pela conquista. “Este é
um importante diferencial em seus
currículos e na carreira profissional. Parabéns a todos”, disse-lhes
a pró-reitora de Graduação Raquel Cristina Ferraroni Sanches.
Os alunos
Ana Carolina B. do Nascimento, Amanda C. Coutinho,
Laís Pigozzi Matos, Ana Cláudia
Carassa de Souza, Daniele Tiemi
Chiyoda, Diogo Taketa, Macks
Thaik Umeki, Leandro Teixeira da
Silva, Douglas C. Bispo, Éderson
da Cruz Silva, Matheus Abílio da
Silva, Lis Maria Bonadio Precipito e
Sarah B. Camacho Oliveira.
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ensino e pesquisa

Educação empreendedora
Alunos do Univem emplacam dois projetos na segunda fase do Prêmio Santander de Empreendedorismo

E

Dia do Administrador
Empregabilidade, empreendedorismo e
pró-atividade foram assuntos no
encontro com alunos do curso
Cerca de 500 alunos do curso de Administração e do
Instituto Superior de
Tecnologia (IST)
compareceram ao
salão nobre do Univem, no dia 10/10,
para a palestra “A
importância do
Administrador na Era da Globalização”.

Atentos ao convidado especial da noite, o professor Carlos Antonio Monteiro, diretorpresidente da CM Consultoria e presidente do
Sindicato dos Administradores, os participantes
fizeram uma imersão no futuro da profissão, tendo em vista a crescente globalização.
Segundo Monteiro, “os melhores modelos de gestão, atualmente, são os brasileiros”.
Para ele, o país e as empresas precisam valorizar seus profissionais, através de programas de
retenção de talentos e incentivos.
Para a aluna Juli Prado, do 2º ano de
Administração, a palestra fez pensar no futuro,
com projeções para daqui a 20 anos, com cenários totalmente modificados e níveis de exigência
e competência profissional cada vez maiores. “A
maioria dos jovens pensa a curto prazo, mas as
carreiras duradouras e de sucesso são frutos de
investimentos de longo prazo, na educação e na
maior especialização profissional”, ponderou.

Registro no CRA
Outro tema abordado por Monteiro foi a
importância dos alunos se registrarem no CRA Conselho Regional de Administração, órgão que
regulamenta a profissão do administrador. A possibilidade também se estende aos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia das áreas de Gestão.
Professor Emérito
Carlos Monteiro também foi diretor
de cursos na Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha e recebeu da instituição, em 2010,
o título de ‘Professor Emérito’, em agradecimento aos serviços prestados.
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ntre os 300 seleJoão Paulo Rodrigues,
cionados para a segunda fase
todos graduados em Prodo Prêmio Santander de Emcessos Gerenciais pelo
preendedorismo 2011, estão
Univem no final do sedois projetos elaborados por
mestre passado. A orienestudantes do Univem, dos
tação é do professor José
cursos de Administração e de
Bezerra de Lima.
Processos Gerenciais.
Edward conta que
O Prêmio visa a
o mesmo projeto foi aprereconhecer ideias empreensentado ao Prêmio Sandedoras de universitários de
tander de EmpreendedoAcima,
o
grupo
formado
por
alunos
de
Administração.
todo o Brasil e está dividido
rismo em 2010, inclusive
Abaixo, a equipe de Processos Gerenciais
em quatro categorias: Indúspassando à segunda fase.
tria; Biotecnologia e Saúde;
Em 2011, foi aprimorado
Produtos e Serviços; Tecnoloe ganhou a participação
gia da Informação, da Comudos outros quatro intenicação e Educação.
grantes, transformando-se
Na primeira fase,
em TC do grupo.
os candidatos apresentaram
O projeto surgiu
um resumo de suas propostas.
da observação feita por
Os 300 selecionados – alunos
Edward em bebedouros
de graduação e de pós-gradutradicionais, abastecidos
ação – foram destacados entre
por galões plásticos. Ele
6.143 projetos. Dos 300, serão
notou a dificuldade dos
escolhidos 36 semifinalistas.
usuários de trocar o gaNa etapa final, três trabalhos
lão, que é bastante pesaem cada categoria poderão ser apresentados pessoaldo. A proposta é criar um modelo diferenciado: no
mente para uma banca de executivos, em novembro,
momento da troca, o abastecimento será feito pela
com todas as despesas pagas. Os quatro vencedores
parte inferior frontal e será introduzido um acoplaserão anunciados em cerimônia nacional no dia 21
dor no bocal do galão, evitando o contato com sua
de novembro, na Sala São Paulo, na capital paulista.
parte externa. "O método também eliminaria a conEles receberão prêmios no valor bruto de
taminação, além de dispensar o uso da força física
R$ 50.000,00 por categoria e um curso de empreenna troca”, asseguram os membros do grupo.
dedorismo, com duração de duas semanas, na Babson College, na cidade de Boston (EUA), com as
Departamento de exportação de pasta de
despesas pagas, para usufruto até julho de 2012.
amendoim em empresa de pequeno porte de
O objetivo do Prêmio é que os valores em
Marília (categoria Indústria)
dinheiro sejam empregados na viabilização dos proProposta do grupo composto pelos estujetos vencedores.
dantes do último ano de Administração, com ênfase
O Univem foi a sétima instituição de ensiem Comércio Exterior, Jacqueline dos Santos de
no superior em número de inscritos ao Prêmio, com
Almeida Barbosa, José Henrique dos Santos, Luan106 projetos. No total, 396 instituições estão particida Rodrigues Giroto, Patrícia Alves da Silva Godoy
pando neste ano.
e Débora Justo Dias. O trabalho contou com a orientação dos professores Paulo Roberto Medeiros da
Os projetos
Silva e Aldemiro Bignarde Júnior.
Os projetos do Univem aprovados para a
Jacqueline relata que o projeto inscrito no
segunda fase do Prêmio são:
Prêmio Santander de Empreendedorismo é fruto do
trabalho elaborado pelo grupo para o Balcão de
Bebedouro Pratick (categoria Produtos e Serviços)
Projetos. “Fizemos um estudo sobre a viabilidade da
Proposta do grupo formado por Edward
exportação de pasta de amendoim através de uma
Grecchi Júnior, Milena Thaís dos Santos, Daykeline de
indústria mariliense, que tem seu foco na produção
Almeida Colombo, César Fernando Mota Galvão e
de amendoim e derivados.”
Jornal da Fundação - Outubro 2011

arte & educacao

Arte, criatividade e profissionalismo
10ª ExpoDesign levou ao Marília Shopping o melhor da produção de alunos
e ex-alunos dos cursos de Design Gráfico e de Interiores do IST/Univem

As fortes chuvas que caíram sobre Marília na
quinta-feira, 13 de outubro, não atrapalharam os planos de estudantes e professores dos cursos de Design
Gráfico e de Interiores, ministrados pelo Instituto Superior de Tecnologia (IST) do Univem. A abertura da 10ª
ExpoDesign, no Marília Shopping, foi bastante concorrida, já indicando que o evento seria um grande sucesso.
Foram expostos, aproximadamente, 500
trabalhos, envolvendo a participação de 201 estudantes dos dois cursos, além de professores e ex-alunos.
Os trabalhos utilizaram variadas técnicas e conceitos:
fotografia, com texturas, cores e luzes noturnas; computação gráfica com manipulação de imagens; projetos de identidade visual e revitalização de ambientes;
embalagens; mini-vitrines e outras. Alguns trabalhos
expostos eram reais, feitos por alunos, como os materiais visuais produzidos para a Emdurb e para a divulgação do Mês do Meio Ambiente, em junho, promovido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de Marília.
A programação, que se estendeu até o domingo, 16 de outubro, contou também com palestras e
oficinas, ministradas por profissionais convidados e
alunos, apresentações artísticas e exposição de produtos e serviços de empresas parceiras. Abertas à comunidade, as oficinas ofereceram informações diferencia-

Jornal da Fundação - Outubro 2011

das e uma maior integração com disciplinas e softwares
dos cursos de Design. Foram ministrados os seguintes
conteúdos: Photoshop, Illustrator, AutoCad, Fotografia
Digital, Ilustração, Tipografia e Caligrafia.
Os alunos de Design de Interiores planejaram espaços criativos. Com parcerias de lojas do comércio da cidade, criaram ambientes com vários conceitos, desde um ‘estiloso’ banheiro com paredes vermelhas, a um escritório com mistura de mobiliário clássico com moderno.
A 10ª ExpoDesign também contou com uma
mostra de produtos em tear e bambu, feitos por funcionários e multiplicadores que frequentam as aulas nas
Oficinas de Tear e de Bambu do Univem.
Avaliação positiva
“Foi uma expressiva mostra da capacidade
produtiva e criativa dos estudantes dos dois cursos”,
resume a professora Marieta Bonadio Keppler. O professor Eduardo Rino, coordenador do IST, concorda: “O
evento superou nossas expectativas e quero agradecer a
todos os que participaram e contribuíram para isso. A
cada edição da Expodesign, ganhamos experiência e
espírito de equipe, além de divulgar a qualidade da
nossa instituição.”
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Univem entre os estrelados pelo GE 2011

O VIII Workshop de Realidade
Virtual e Aumentada, organizado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e
Instituto Federal do Triângulo Mineiro, nos
dias 7 a 9 de novembro, em Uberaba, terá
três artigos do Univem:
- “Ferramenta Computacional para Avaliação de Tratamento de Reabilitação de Mão
utilizando técnicas de Realidade Virtual”, de

autoria de Bruno Bezzon (formado em Ciência da Computação em 2010) e Leonardo
Botega (docente da instituição).
- “Integração de Realidade Aumentada e
Interfaces Tangíveis para ampliação da interação do usuário”, de Fábio Rodrigues

Jorge (aluno do terceiro ano de Ciência da
Computação) e Leonardo Botega.
- “Sensibilidade ao Contexto Aplicada em
Interface Tangível”, de Guilherme Cruz (aluno do quarto ano de Ciência da Computação) e Leonardo Botega.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Univem teve trabalho aceito
no Simpósio Brasileiro em Segurança da
Informação e de Sistemas Computacionais
(SBSeg). Trata-se do artigo “Algoritmo para
Segurança da Informação utilizando Criptografia Neural”, de autoria de Denis Piazen-

tin (aluno de Ciência da Computação) e
Maurício Duarte (professor do curso). O
evento acontece entre os dias 6 e 11 de novembro, em Brasília, e é organizado pela
Universidade de Brasília.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

A instituição também estará representada no The 23rd IASTED - International Conference on Parallel and Distributed
Computing and Systems, com o artigo
“Hash Function keccak: Exploring Parallelism with Pipeline”, de autoria de Ivan
Daun Sakai (aluno de Ciência da Computação), Fábio Dacêncio Pereira (docente do
curso) e Edward David Moreno Ordonez. O
evento acontece nos dias 14 a 16 de dezembro, em Dallas (EUA).
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O Univem esteve
presente durante a cerimônia de entrega do “Prêmio
Melhores Universidades –
GE 2011”, realizado em
São Paulo, no dia 5 de
outubro, na belíssima Sala
São Paulo. A premiação
destaca os cursos laureados com estrelas pela tradicional avaliação realizada
anualmente pela Editora
Abril e publicada no Guia
do Estudante.
O Univem foi representado pelos coordenadores dos cursos de Ciências Contábeis e Direito, que conquistaram três estrelas, respectivamente os professores Marlene de Fátima
Campos Souza e Edinilson Donisete Machado.
Para chegar à lista dos melhores cursos do

Os professores EDINISON e
MARLENE durante o evento promovido
pela Editora Abril, em São Paulo

país, a redação do GE entra em
contato com os respectivos coordenadores, por e-mail e telefone, e
solicita o preenchimento de um
questionário, também eletrônico,
com dados específicos sobre o
curso, como titulação do corpo
docente, produção científica, infraestrutura física, acervo da biblioteca e laboratórios. Os dados são
disponibilizados aos pareceristas
para auxiliá-los no processo de avaliação.
De acordo com a redação do GR, o corpo
de consultores é formado por docentes, coordenadores de cursos, diretores de departamentos e avaliadores do MEC.

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

Mestrandos do Univem publicam artigos em
revista mineira
Rodolfo Fares Paulo e
Márcia Nogueira Piemonte, mestrandos em Direito do Univem,
publicaram artigos na revista Veredas do Direito – Direito Ambi-

O mestrando
RODOLFO
mostra a
revista
Veredas

ental e Desenvolvimento Sustentável (Vol. 7, nº 13/14, 2010),
da Escola Superior Dom Helder
Câmara, de Belo Horizonte. O
artigo de Rodolfo intitula-se “O
desenvolvimento industrial e o
crescimento populacional como
fatores geradores do impacto
ambiental”. O trabalho de Márcia, que tem a co-autoria da
professora Mônica Tereza Mansur Linhares, leva o título de
“Meio ambiente e educação
ambiental à luz do princípio da
dignidade da pessoa humana”.
Para conferir a íntegra
dos artigos, acesse o site
www.domhelder.edu.br/revista/
index.php/veredas/.

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

Fusco faz palestra na Unoeste
O Prof. Dr. Elvis Fusco, coordenador dos cursos de
Ciência da Computação e Sistemas de Informação do Univem,
proferiu a palestra de abertura
do Enepe 2011 (Encontro de

Ensino, Pesquisa e Extensão) da
Unoeste, de Presidente Prudente. Foi no dia 17 de outubro,
com o tema "A construção do
Conhecimento na sociedade da
infomação".

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

Computação emplaca
artigos em eventos nacionais e
internacionais

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

giro
univem

Produtividade e Coaching
foram temas de palestras
Voltado aos estudantes de
Engenharia de Produção e Administração, e aberto aos interessados de outros cursos, um ciclo de palestras abordou temas relacionados à produtividade e coaching, no dia 28 de setembro.
Jacques Lafosse, diretor da AMI Brasil
Consultoria Industrial, falou sobre “O
desafio da produtividade”. Um dos
pontos fortes de sua palestra foi a importância do conceito de sustentabilidade para as empresas, especialmente
as micro e pequenas. “Se explorada de
modo inovador e consciente, a sustentabilidade confere competitividade e
credibilidade às empresas”, destacou.
“Coaching – Uma metodologia de alta performance” foi o tema da
outra palestra da noite, explanada por
Milton Koji, diretor da KPLAN Consultoria. Ele conceituou ‘coaching’ como
um processo que visa a elevar a performance de um indivíduo, grupo ou
empresa. “É uma assessoria pessoal e
profissional para potencializar o nível
de resultados positivos”, explicou.
Entre as palestras, um momento de muita emoção: a apresentação dos voluntários da Klínica da
Alegria, que mostraram como o bom
humor e a solidariedade podem ajudar o próximo.
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arte & educacao
A arte do café encerra a programação
do ano no Espaço Cultural
Durante todo o ano, o
Espaço Cultural do Univem recebeu
variadas mostras artísticas. Telas,
esculturas, artesanatos e outros
coloriram o tradicional recanto dedicado à arte na instituição.
Para encerrar a programação de 2011, está prevista uma
exposição diferente. A partir do dia
7 de novembro, Leandro Moeda
Dias, graduado em Processos Gerenciais pelo Instituto Superior de
Tecnologia (IST) do Univem, em
2009, fará uma mostra com equipamentos antigos e novos para o preparo de cafés. Fotos com a temática
do café, de autoria de Ivan Evangelista Júnior, Gerente de Marketing e
Chefe de Gabinete do Univem, também serão
expostas ao público.
Leandro é funcionário da Sara Lee Cafés do Brasil, empresa responsável pela torrefação de marcas conhecidas, como Pilão, Cabo-

LEANDRO,
ex-aluno de
Processos
Gerenciais:
Especialização
na arte
do café

Marília em sete

Em setembro e início de outubro, o hall
do Univem recebeu os painéis da mostra itinerante “Marília em sete”, que apresenta a história e o desenvolvimento da cidade em sete totens, abordando os tópicos: rotas, personagens,
festividades, solidariedade, paisagens rurais, urbanas e históricas.
A mostra foi
idealizada pelo mariliense Naum Simão, filósofo e pesquisador, e
pelo artista plástico
Leonardo Rea Lé, com
o apoio da Comissão
de Registros Históricos
de Marília, na realização da pesquisa de
dados e acervo fotográfico, entre outras
entidades apoiadoras.

clo, Do Ponto, Jaraguá e outros. Barista especializado, ele
ministra cursos em instituições de ensino, supermercados etc.
No domingo, 6/11, dia das provas do Vestibular 2012, Leandro vai participar da recepção aos pais de vestibulandos,
preparando-lhes alguns saborosos drink’s de café.

11º Encontro Regional de Advogados
ARTIGOS

De BEM com a vida...

Boa-vontade

Confira em www.univem.edu.br/jornal

“Vede prudentemente como andais”
Paulo. (Efésios, 5:15.)

Leis, mudança de comportamento e sacolas plásticas
* Por Kênia Marangão, aluna de Direito.
Artigo produzido sob a orientação do professor
Artur Gonzaga.

O reitor do
Univem,
MACEDO
SOARES, fala na
abertura do
evento

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Li e gostei...
* A aluna de Direito Júlia Moreno do Couto
Rosa analisa o artigo "A diversidade das leis
e os efeitos da lei no pensamento tomasiano",
de Lino Rampazo. Artigo produzido sob a
orientação do professor Lafayette Pozzoli.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Assisti e gostei...
* O mestrando em Direito Alexandre Gazetta
Simões analisa o filme "O homem que fazia
chover", de Francis Ford Coppola.
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(Foto: Ricardo Bastos)

No dia 8 de outubro, o salão nobre do Univem foi palco do
11º Encontro Regional de Advogados, promovido pela Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). Cerca
de 300 profissionais, oriundos de 10
subseções - Assis, Cândido Mota,
Cerqueira César, Garça, Marília,
Ourinhos, Palmital, Paraguaçu Paulista, Piraju e Santa Cruz do Rio Pardo -, além de estudantes de Direito,
debateram vários temas de interesse
da categoria: assistência judiciária,
prerrogativas profissionais, novos

mercados de trabalho e serviços prestados pela Caixa de Assistência. O
professor Gérson Shiguemori palestrou sobre “Audiência trabalhista”.
Compuseram a mesa do
encontro o presidente da OAB de São
Paulo, Luiz Flávio Borges D’urso; o
presidente da OAB mariliense e docente do Univem, Tayon Soffener Berlanga; o reitor do Univem, Luiz Carlos de Macedo Soares, além de outros representantes da OAB e da
Caixa de Assistência dos Advogados
de São Paulo (CAASP).

Boa-vontade descobre trabalho.
Trabalho opera a renovação.
Renovação encontra o bem.
O bem revela o espírito de serviço.
O espírito de serviço alcança a compreensão.
A compreensão ganha humildade.
A humildade conquista o amor.
O amor gera a renúncia.
A renúncia atinge a luz.
A luz realiza o aprimoramento próprio.
O aprimoramento próprio santifica o homem.
O homem santificado converte o mundo
para Deus.
Caminhando prudentemente, pela simples
boa-vontade, a criatura alcançará o Divino
Reino da Luz.
Emmanuel
(Extraído do livro “Pão Nosso”, psicografado por
Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel,
FEB, 1987. Pág. 143.)
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v e s t i b u l a r 2 0 1 2 Toda história de sucesso sempre
tem um bom começo! A sua começa no Univem
Em sintonia com as necessidades da sociedade e
do mercado de trabalho, Univem garante a
qualidade em 12 cursos superiores.
Gestão Ambiental é novidade

O Vestibular 2012 está
marcado para o dia 6 de novembro.
Neste ano, a novidade é o lançamento
da graduação em Gestão Ambiental,
oferecida pelo Instituto Superior de Tecnologia (IST) do Univem.
“Com base nos conhecimentos científicos, tecnológicos e de
gestão, aliados à postura pessoal próativa, o Tecnólogo em Gestão
Ambiental será capaz de conhecer os
recursos naturais e os problemas de
processos ambientais de um determinado local, auxiliando desta forma no planejamento de empreendimentos sustentáveis”, destaca o Prof. Ms. Eduardo
Rino, coordenador do IST.
Annika
Yoriko
Ramström,
aluna de
Design de
Interiores

A sua começa no Univem” - traduz o
eixo de dezenas de matérias publicadas
no Jornal da Fundação ao longo dos
últimos anos, mostrando casos de alunos
e ex-alunos, nas mais diferentes áreas,
que galgam os degraus do sucesso profissional. Esta edição, inclusive, traz mais
alguns deles, nas páginas 6 e 7.
Campanha
Os protagonistas da campaNeste ano, a campanha do vestinha,
que
aparecem
nos cartazes e debular tem como gancho num dos grandes
mais
materiais
publicitários,
também são
diferenciais oferecidos pelo Univem: a
exemplos
de
boas
histórias,
algumas
já
garantia de uma formação sólida, capaz
ancoradas
em
bons
empregos,
outras
de ser a base de carreiras bem sucedidas
e voltadas aos interesses da comunidade. que ainda começam a ser escritas.
Clodiovaldo Aurelino Messias
O mote central da campanha
Pereira, do terceiro módulo de Processos
do Vestibular 2012 - “Toda história de
sucesso tem sempre um bom começo. Gerenciais, é um deles. Gerente de unidade da Unipetro Marília, ele conta que
decidiu fazer o curso para conquistar
Vinicius Pollon de Vasconcelos
novos conhecimentos e aprimorar a ativi(Design Gráfico), Amanda Thaís
dade profissional. “O conteúdo tem uma
de S. Campos (Gestão de Recursos
Humanos)) e Clodiovaldo Aurelino
grande relação com o meu dia a dia no
Messias Pereira (Processos
trabalho e está sendo muito útil”, diz.
Gerenciais)
Anikka Yoriko Ramström, do
quarto módulo de Design de Interiores,
revela o desejo de atuar na área de am-

bientes infantis ou em entretenimento, na
produção de cenários para cinema, TV e
teatro. “Entrei no curso um pouco em
dúvida sobre o que realmente queria
fazer, mas tive uma grata surpresa. Acabei me apaixonando pela área”, diz.
Vinícius Pollon de Vasconcelos, do segundo módulo de Design Gráfico, também lembra que as indefinições do início
foram substituídas pela empatia com o
curso. “Estou achando ótimo”, ressalta o
jovem, que planeja trabalhar na área de
propaganda voltada a vendas.
Jéssica Ueda Tortarelli Junqueira, no último ano de Direito, prepara-se para prestar o Exame da OAB
ainda este mês. Se passar, já terá garantido o direito de advogar assim que
receber a certificação do curso. “Estou
confiante e sinto-me bastante preparada”, confidencia. Ela lembra que a opção pelo Direito foi feita muito cedo. A
decisão pelo Univem veio ao encontro
das expectativas. “O curso foi realmente
tudo o que eu imaginava. Estou muito
satisfeita com a minha escolha.”

Leandro Teixeira da Silva, Flávia Canezin Gonçalves,
Jéssica Ueda Tortarelli Junqueira e William Mitsuo
Tsuda, alunos de Direito

Serviço
Todos os dados sobre os cursos oferecidos – Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design de Interiores, Design Gráfico, Direito, Engenharia de Produção, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Logística,
Processos Gerenciais e Sistemas de Informação –
podem ser conferidos em www.univem.edu.br).

