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Fabiano Silvério de
Oliveira está na pág. 9

Eles ainda estão no quinto ano de Direito, mas já foram aprovados no Exame da OAB.
Conheça essa turma nota 10 na página 3.

A tradicional publicação da Editora Abril coloca os cursos de Direito,
Administração, Ciência da Computação e Ciências Contábeis entre os

melhores do país. Veja detalhes na página 2.
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SIGA AS ESTRELAS

 reitoria do Univem acaba
de receber uma excelente notícia.
A avaliação de cursos superiores
realizada pelo Guia do Estudante
(GE), tradicional publicação da
Editora Abril, aponta o Centro
Universitário Eurípides de Marília
(Univem) entre as melhores esco-
las do país, com quatro cursos
“estrelados”: Direito, Ciência da
Computação, Ciências Contábeis
e Administração.

Este é um feito de poucas
instituições de ensino superior do
Brasil, notadamente aquelas que
investem em qualidade e inova-
ção, na qualificação docente e
no constante debate dos rumos
dos cursos, além dos laboratórios
de primeira linha e da biblioteca
com acervo sempre atualizado.

“Parabenizo os coorde-
nadores, professores, funcionários
e estudantes da casa, pois esta é
uma vitória de todos, que vem

Cursos do Univem estão entre os
melhores do país na classificação do
Guia do Estudante da Editora Abril
Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Administração

e Direito são estrelados pelo Guia do Estudante
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A qualidade apresentam um bom
retorno. E o mais beneficiado sem-
pre é o aluno”, finaliza.

Em função destes resulta-
dos, os cursos do Univem farão
parte da publicação GE, que
passa a circular nas bancas a
partir de 5 de outubro. Os dados
já podem ser consultados em
www.guiadoestudante.com.br.

Como funciona
A avaliação de cursos

superiores do Guia do Estudante
nasceu em 1984, como uma edi-
ção especial do Almanaque Abril.
A avaliação é feita por consultores
do Guia (professores, coordena-
dores, diretores de departamento e
avaliadores do Ministério da Edu-
cação), tendo por base dados
específicos sobre os cursos, como
infraestrutura física e tecnológica,
biblioteca, titulação do corpo
docente, produção científica etc.

sendo construída dia a dia”,
elogiou o reitor Luiz Carlos de
Macedo Soares.

Desde 2005, os cursos do
Univem são indicados pelo Guia
do Estudante. Direito e Ciência da
Computação alcançaram três es-
trelas em 2005 e 2006; em 2007 e
2008, o curso de Ciências Contá-
beis também passou a integrar o
rol dos “estrelados” do GE. Em
2010, o que era bom ficou melhor
ainda, com a inclusão de Admi-
nistração no seleto time.

“O GE é fonte permanen-
te de consulta por estudantes do
ensino médio, que buscam infor-
mações para que possam tomar
uma das decisões mais importan-
tes de suas vidas: ingressar no
ensino superior”, considera Mace-
do Soares. “Por se tratar de uma
publicação de renome nacional, é
um indicativo de que os investi-
mentos constantes que fazemos em
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em destaque

m 2008, uma ação civil pública
impetrada pelo Ministério Público do Es-
pírito Santo abriu a possibilidade de alu-
nos do último ano de Direito prestarem o
exame da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB). Em 2009, o JF estampou com
orgulho, na última edição do ano, maté-
ria que mostrava um grupo de quatro gra-
duandos aprovados no exame nº 139.

Nesta edição, voltamos com a
mesma notícia, só que agora recheada
com números ainda mais brilhantes. En-
tre os aprovados no exame nº 141 da OAB
– que teve a primeira fase em 13/6 e a
segunda em 25/7/2010 – estão 13 es-
tudantes do quinto ano de Direito do
Univem. O levantamento refere-se aos
pólos de Marília e Assis.

Ainda às voltas com as provas fi-
nais e os preparativos para a formatura,
eles já deram um belo passo rumo à carrei-
ra profissional. São eles: Ana Paula de Lima
Prado, Bruna Pinotti Garcia, Bruno Ceren
Lima, Caio Noburu Hashimoto, Carlos
Guilherme Chiaramonte Rodrigues, Frede-
rico Michel de Oliveira Rabelo, Cíntia Tuka-
san, Mariana Baruel de Moura, Marielen
Paura Orlando, Nilson José de Souto Jú-
nior, Rubens Dias Pereira, Simone da Silva
e Thiago de Mendonça Nascimento.

Sem fórmulas mágicas
A redação do Jornal da Funda-

ção reuniu os alunos aprovados para um
bate papo sobre o exame. Além da ani-
mação e do dinamismo, eles têm em co-

Turma
nota 10!

Aprovados no Exame da OAB ainda na graduação

mum o fato de gostarem da área escolhi-
da e estarem trabalhando ou estagiando
em órgãos públicos e privados, como o
Ministério Público, Procuradoria Geral
Federal, Defensoria Pública, escritórios etc.

Todos são unânimes em conside-
rar a fase objetiva bastante difícil, mas
acharam a segunda mais tranquila.

“Apesar da dificuldade, eu me sen-
tia preparada, devido à rotina nestes cinco
anos de faculdade”, comenta Bruna.

Frederico considera que o fato de
fazer a prova sem compromisso diminui a
tensão. “Priorizei o estudo das matérias
com as quais tenho mais afinidade, como
Processos Civil e do Trabalho, Tributário e
Trabalhista”, destaca.

Para Caio, não existe fórmula
mágica. “Para passar na prova, o segre-
do é sentar e estudar. Não tem mais inte-
ligente nem mais talentoso, mas sim os
mais esforçados e perseverantes”, diz.

“É importante desmistificar a ideia
de que é necessário fazer cursinhos para
ser aprovado no exame”, pondera Nilson.
“A faculdade oferece um ótimo curso e
basta saber aproveitar”.

A opção
E por que prestar o exame antes

da formatura?
Ana Paula lembra que passar no

exame da OAB é um grande desafio, “Re-
solvi fazer a prova agora para cumprir essa
responsabilidade e aproveitar o embalo dos
estudos”, diz a aluna.

“Todos temos que prestar esse
exame e, quanto mais cedo tivermos a
aprovação, melhor será”, concorda Car-
los Guilherme. “Por ainda estarmos na fa-
culdade, o conteúdo está mais fresco na
memória”, brinca Thiago.

“Inicialmente, minha intenção era
somente testar os conhecimentos transmi-
tidos ao longo do curso, mas os resulta-
dos foram ótimos”, ressalta Rubens, já de
olho em concursos públicos e num futuro
mestrado. “A matéria é extensa e não tí-
nhamos terminado de ver todo o conteú-
do das disciplinas do quinto ano, mas
decidi arriscar”, conta Cíntia, também pla-
nejando um futuro mestrado.

O papel da pesquisa
Entre os aprovados, vários passa-

ram pela experiência da iniciação científica
na graduação. Para Bruna, Marielen e Si-
mone, a pesquisa foi importante não só para
estimular um ritmo mais organizado de es-
tudos, mas também para acender o farol
rumo ao futuro. “Quero fazer mestrado aqui
no Univem e já estou trabalhando no meu
projeto de pesquisa”, adianta Bruna.

Marielen também fez iniciação
científica e aprofundou o tema pesquisa-
do para a monografia final. “Penso em
fazer concurso público e, também, um
mestrado na área”, diz.

Simone compartilha dos planos
das colegas: “Quer fazer mestrado e dou-
torado. Tive professores ótimos durante a
graduação, com um grau de conhecimen-
to espetacular, e estes são os exemplos que
quero seguir.”

Planos para o futuro
O desejo de prosseguir nos estu-

dos é comum à maioria destes jovens. To-
dos expressam o desejo de seguir as diver-
sas carreiras jurídicas e estudar sempre.

“Quero seguir a profissão de meu
pai e ser um bom advogado, fazer pós e,
quem sabe, futuramente, prestar concur-
sos”, comenta Bruno.

“De início pretendo advogar e
estudar para concursos, além de estar sem-
pre fazendo especializações, já que a área
jurídica exige que estejamos sempre atua-
lizados”, reforça Mariana.

Satisfação
"É extremamente gratificante ver

que, antes mesmo da conclusão do cur-
so, nossos alunos apresentam uma per-
formance excepcional e superam o para-
digma do Exame da Ordem”, destaca o
professor Luiz Vieira Carlos, coordenador
do curso de Direito do Univem.

 “Resultados como estes são
exemplos práticos da qualidade do cur-
so ministrado pelo Univem, que foi
agraciado com o conceito três estrelas
no Guia do Estudante deste ano”, re-
laciona o reitor Luiz Carlos de Mace-
do Soares.

Neste final de ano, o Univem for-
ma cerca de 215 bacharéis em Direito.
“Eles saem para o mercado de trabalho
com a certeza de terem recebido uma óti-
ma formação, que alia conhecimentos téc-
nicos com uma formação humanística que,
com certeza, os diferenciará na socieda-
de”, encerra Macedo Soares.

E

Da esq. p/ a dir., no alto:
Carlos Guilherme, Caio,

Ana Paula, Bruna, Frederico e
Rubens. Abaixo: Bruno, Nilson,

Simone, Cíntia, Marielen,
Mariana e Thiago
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debate proveitoso e inspirador

O rico debate realizado na noite
de 25 de agosto, no salão nobre do
Univem, fechou com chave de ouro as
atividades de Thomaz Assumpção
– presidente da Urban Systems, empresa
especializada em análise de tendências
de mercados e cidades – em Marília.

Ele veio a convite do Univem
para interpretar os dados publicados na
revista Você S/A , em agosto, e que
resultaram no ranking das 100 melho-
res cidades brasileiras para fazer carrei-
ra. Marília aparece em posição de
destaque na pesquisa: é a 30ª
melhor cidade do país para
fazer carreira na região Su-
deste e a 52ª do país.

A realização da
palestra teve o apoio da
Associação Comercial e
Industrial de Marília
(ACIM), CIESP, SEBRAE,
CM Consultoria e Secre-
taria da Indústria e Co-
mércio. O objetivo foi
fomentar o debate entre
os representantes empresariais, políticos
e sociais do município, tirando daí con-
clusões e caminhos que possam contri-
buir para um desenvolvimento cada vez
maior de Marília.

O dia foi intenso. Pela manhã,

“País vive a oportunidade do século e a
educação é pilar central neste cenário”

A opinião é de Thomaz Assumpção, presidente da
Urban Systems, em palestra que atraiu centenas de

estudantes, profissionais, lideranças políticas e
empresariais ao Univem

Assumpção concedeu entrevista coletiva
na sede da ACIM e reuniu-se com lide-
ranças locais. Fez um tour pela cidade,
passando pelas áreas de comércio e os
distritos industriais. Na sequência, foi
recebido pelo prefeito Mário Bulgareli
em seu gabinete. O almoço foi no
Univem  – uma verdadeira mesa de
negócios e discussão de cenários e
futuro –  e contou com a presença do

prefeito da cidade, do reitor
Luiz Carlos de Macedo Soares,
empresários e convidados. À
noite, palestrou para cerca de
700 pessoas, no auditório
Aniz Badra, do Univem.

Cidade
impressionante

A Urban Systems
é uma consultoria especi-
alizada em análise de da-
dos demográficos em ma-
pas digitais, para dimensio-
namento e levantamento de
tendências em mercados e

cidades. Contratada por governos e
grandes empresas, aponta conclusões
sobre pontos fortes e fracos, balizando
investimentos e novas oportunidades.

Na entrevista coletiva e na
palestra, Assumpção mostrou-se impres-

sionado com Marília. “Não é por
acaso que a cidade alcançou tão
bons resultados na pesquisa da Você
S/A”, ressaltou. Para ele, conhecer
uma cidade no papel, através de
pesquisas e dados estatísticos, é bem
diferente de vê-la in loco. “Visitar a
cidade, fazer contatos com pessoas
e lideranças, ouvir seus planeja-
mentos e projetos, conferir o desen-
volvimento urbano, sob aspectos
diversos, nos dá uma noção real da
pujança e vitalidade que o município
respira neste momento.”

O papel da educação
Assumpção não tem dúvidas

de que a educação é pilar cen-
tral para que uma cidade al-
cance bons indicadores econô-
micos e sociais, como é o caso
de Marília.

Após constatar uma boa
infraestrutura em todos os
graus da educação  – do ensi-
no fundamental ao superior –
ele deu dicas importantes aos
universitários presentes à pa-
lestra. “Quando a Urban é

contratada por uma grande empresa
para mapear as oportunidades de ne-
gócios em determinado município, entre
os fatores que mais levamos em conta
estão a sintonia dos cursos universitári-
os com as demandas do mercado, fator
em que o Univem está muito bem, e a
qualidade da produção universitária”,
disse. Assumpção revelou que os traba-
lhos de conclusão de curso, disserta-
ções e teses são matéria-prima essenci-
al nestes levantamentos.

ASSUMPÇÃO durante
coletiva à imprensa, na

sede da ACIM

O auditório do Univem
ficou repleto durante a

palestra. Abaixo, o
estudante HUGO

HENRIQUE R. FIDELIS ,
do curso de Processos

Gerenciais, faz pergunta ao
palestrante

No Univem, após almoço de negócios.
Da esq. p/ a dir.: Amauri Rosa

(presidente da Mantenedora), Flávio
Perez (presidente do CIESP/Marília),

Fábio Gerlach (diretor do Sebrae/
Marília), Luiz Carlos de Macedo

Soares (reitor do Univem), Thomaz
Assumpção (presidente da Urban

Systems), Mário Bulgareli (prefeito de
Marília), Natalina Oliveira (secretária

da reitoria), Sergio Lopes Sobrinho
(presidente da ACIM) e  Roseli Cunha

(da Urban Systems)
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talento e tecnologia
Lacunas no
desenvolvimento nacional

Na pesquisa feita pela revista
Você S/A, um dado chama a atenção.
Para chegar ao ranking das 100 cidades
que reúnem as melhores condições para
fazer carreira, a pesquisa leva em conta
três indicadores: vigor econômico, edu-
cação e saúde. O peso maior fica com a
educação. Antes disso, no entanto, fo-
ram avaliados os dados dos mais de
5.500 municípios brasileiros e somente
400 reuniram as condições mínimas ne-
cessárias para entrar no páreo.

Como alcançar um desenvolvi-
mento nacional sólido com uma dispari-
dade econômica e social tão grande?

Para Assumpção, a saída está
na descentralização econômica. “É pre-
ciso que os governos estimulem o desen-
volvimento de uma tecnologia nacional,
principalmente a partir das instituições de
ensino superior, e também a presença de
grandes empresas no interior do país”,
propôs. “A partir do momento em que os
municípios descobrirem sua vocação,
seu potencial, e trabalharem para fo-
mentar isso, outras cidades poderão en-
trar nessa grade apontada pela pesqui-
sa”, complementou.

Voltando à educação, ele foi
categórico: “Nossas cidades pequenas e
médias não podem mais ser exportado-
ras de talentos. É nelas que os jovens
profissionais talentosos devem viver, tra-
balhar e apostar no futuro, pois isto é
essencial para o desenvolvimento unifor-
me do país.”

Momento de ouro
O presidente da Urban Syste-

ms considera que o Brasil vive um ciclo
econômico virtuoso a partir de 2007. Se-
gundo o consultor, isso se deve à abertu-
ra de capital, que trouxe estímulo em to-
dos os segmentos da cadeia produtiva.

Para ele, a conjunção de três
fatores faz com que este momento se
prolongue e se amplie entre 2014 e
2020: a descoberta e a exploração das
camadas de petróleo no pré-sal e os
megaeventos de 2014 (Copa do Mundo)
e de 2016 (Olimpíadas). Somente no
caso das Olimpíadas, a expectativa é
que o país receba investimentos da or-
dem de R$ 15 bilhões. “Esse dinheiro
entrará para a economia de forma avas-
saladora e, certamente, vai gerar muitas
oportunidades de emprego e renda para
a população. Estejam atentos!”

Univem sedia fase regional
da Maratona de Programação da SBC

Centro Universitário consolida-se como referência na área da Computação
entre as instituições de ensino superior

A Maratona reuniu participantes de seis cidades. À direita, alunos e professores que organizaram o evento

O dia 18 de setembro, sábado, foi
especial no Univem. Pela primeira vez em sua
história, a instituição sediou as competições
da fase regional da Maratona de Programa-
ção da Sociedade Brasileira de Computação
(SBC). O evento é tradicionalmente promovi-
do pela SBC, em parceria com a Fundação
Carlos Chagas, e destina-se aos alunos dos
cursos de graduação e início de pós-gradua-
ção na área de Computação e afins (Ciência
da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas
de Informação, Matemática e outros.)

Na fase regional sediada no Univem, parti-
ciparam 16 equipes, num total de 48 alunos de institui-
ções de Marília, Lins, Bauru, Presidente Prudente, Ara-
çatuba e São José do Rio Preto.

A maratona aconteceu das 9h às 19h, nos
laboratórios de informática da instituição. O Univem
foi representado pelos três times compostos por alu-
nos de Ciência da Computação que venceram a I
Maratona de Programação interna, realizada no se-
mestre passado.

As etapas regionais da Maratona selecionam
os participantes da final brasileira, marcada para os
dias 22 e 23 de outubro de 2010. Os times vencedores
desta última etapa, por sua vez, representarão o país
na final mundial do International Collegiate Program-
ming Contest – ICPC (http://icpc.baylor.edu), competi-
ção de programação promovida em todo o mundo pela
Association for Computing Machinery (ACM). 

Para o professor Elvis Fusco, coordenador dos
cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Infor-

mação do Univem, o saldo do evento é muito
positivo, especialmente pelo alto nível de orga-
nização da competição e dos participantes. Ele
lembra que, atualmente, é cada vez mais co-
mum as grandes empresas buscarem talentos
neste tipo de disputa. Para os alunos, a partici-
pação contribui para aprimorar a fluência nas
atividades de programação, complementando
o ensino através da prática de construção de
algoritmos e sua aplicação por meio de uma

linguagem de programação. “É um exercício que de-
senvolve a criatividade, a capacidade de trabalho em
equipe, a busca de novas soluções de software e a ha-
bilidade de resolver problemas sob pressão num tempo
significativamente limitado”, prossegue.

Ele agradece aos professores, alunos e funcio-
nários que contribuíram para a realização do evento e
parabeniza os alunos das equipes do Univem. “Eles
podem ser considerados membros de uma elite na área
de programação na nossa região”.

Vem aí o CITOS 2010
Nos dias 3, 4 e 5 de  novembro, será realizado

no Univem um dos maiores eventos nacionais envol-
vendo tecnologia open source aplicada às empresas e
áreas acadêmicas. Trata-se do Congresso de Inovação
com Tecnologias Open Source (CITOS 2010), que terá
o apoio do CNPq e da Sociedade Brasileira da Compu-
tação (SBC). Mais informações já estão disponíveis em
http://www.univem.edu.br/citos/

Confira mais detalhes na próxima edição.
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De 4 a 8/10, a XXVII Semana de Estudos
Jurídicos do curso de Direito do Univem

Nas noites de 18 e 20/8, alunos do Ins-
tituto Superior de Tecnologia (IST/Univem) rece-
beram a certificação correspondente ao primeiro
semestre. Foram 711 estudantes, dos Cursos Su-
periores de Tecnologia em Design Gráfico, De-
sign de Interiores, Gestão Comercial, Gestão de
Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da In-
formação, Logística e Processos Gerenciais.

“A certificação retrata o conhecimento
adquirido de maneira rápida e consistente, per-
mitindo que o aluno busque uma melhor colo-
cação na empresa onde já trabalha”, enfatiza o
Prof. Ms. Eduardo Rino, coordenador do IST.

Nos Cursos Superiores de Tecnologia do
Univem, a cada módulo concluído, o aluno re-
cebe a certificação intermediária, que vai enri-
quecendo seu currículo de forma progressiva.

Esse foi o di-
ferencial que levou a
estudante de Processos
Gerenciais, Bernadete
de Lourdes Carneiro
Nunes, a conquistar a
promoção tão deseja-
da em seu trabalho,
garantindo um aumen-
to de cerca de 70% em
sua renda mensal. “Ao
apresentar meu primei-
ro certificado do curso,
fui automaticamente
comunicada que, por
mérito, seria promovida
logo no próximo ano”,
disse a estudante, hoje
no cargo de escriturária na Escola de Educação
Básica e Profissional Fundação Bradesco.

Empregabilidade e
sintonia com o

mercado de trabalho

Alunos do IST recebem
certificação profissional

BERNADETE, ao lado
da pró-reitora de Gra-

duação do Univem,
RAQUEL SANCHES
(esq.), exibe certificado

do 3º módulo de Proces-
sos Gerenciais

Formatura e emoção
No dia 30 de julho, o salão no-

bre do Univem foi palco da cerimônia de
formatura de 62 estudantes do IST, dos
cursos de Processos Gerenciais e Redes
de Computadores.

Amigos e familiares trouxe-
ram alegria e orgulho para apoiar os
formandos. Em troca, foram brinda-
dos com muita emoção.

O Univem parabeniza os
formandos e deseja-lhes sucesso na
nova etapa que se inicia. A maior
parte deles já atua no mercado de
trabalho e o diploma, com certeza,
trará novas oportunidades de ascen-
são profissional.

atividades complementares

stão abertas as inscrições
para participação num dos mais
tradicionais eventos promovidos
pelo Univem, a XXVII Semana de
Estudos Jurídicos do Curso de Direi-
to. O objetivo, segunda a coorde-
nação do curso, é estimular o deba-
te entre os alunos, colocando-os em
contato com temas relevantes da
área jurídica, abordados por profis-
sionais renomados, em palestras e
cursos de extensão.

As palestras ocorrerão
no período noturno, a partir das
19h25. Os cursos de extensão, com
carga de quatro horas/aula, serão
ministrados de manhã, a partir das
9h. As inscrições devem ser feitas na
Tesouraria do Univem, mediante o
pagamento de taxa de R$ 12,00,
valor destinado à expedição de cer-
tificado. Confira a programação:

As palestras

4/10 – Crimes contra a dignida-
de sexual

Por Evandro Fabiani Capa-
no, sócio da banca Gregori Capano
Advogados Associados. Mestre em
Direito Político e Econômico pelo Ma-
ckenzie, doutorando em Direito do
Estado pela USP. É presidente da Co-
missão de Direito Militar e assessor da
Presidência do V Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB/SP.

5/10 – Responsabilidade penal
de pessoa jurídica no Direito
Comparado e no ordenamento
jurídico pátrio

Por Jefferson Jorge, advogado
criminalista, professor dos cursos de pós-
graduação do Complexo Jurídico Damásio
de Jesus, da Escola Paulista de Direito
(EPD) e do CPC Marcato. Docente da
Unimep e da Universidade Anhanguera/SP.

6/10 – Neoconstitucionalismo:
Gênese, dilemas e perspectivas.
A construção de uma dogmática
inclusiva e transformadora

Por Pietro de Jesús Lora Alar-
cón, mestre e doutor em Direito pela
PUC/SP, com estudos pós-doutorais na
Espanha e em Portugal. Especializado em
Ciência Política em Cuba. É assessor do
convênio Cáritas-ACNUR (Alto Comissari-
ado das Nações Unidas para Refugiados).
É professor da PUC/SP e ITE Bauru/SP.

7/10 – Direito Administrativo:
Responsabilidade do Estado

Por Alexandre Mazza, mestre
e doutorando em Direito Administrativo
pela PUC/SP. É professor dos cursos LFG,
do Complexo Jurídico Damásio de Jesus
e dos cursos de pós-graduação da Escola
Paulista de Direito.

8/10 – A inclusão social previden-
ciária pela Justiça do Trabalho

Por José Antônio Pancotti, De-
sembargador Federal do Trabalho do TRT
da 15ª Região, especialista e mestre em
Direito, professor de Direito e Processo

do Trabalho da EMATRA XV.
E Luiz Gustavo Boiam Pancotti,

advogado e consultor jurídico, professor
da Unimep/Lins. Mestre e doutorando
em Direito Previdenciário pela PUC/SP.

Cursos de extensão

1) Aspectos controvertidos da
Lei Maria da Penha

Por José Henrique Ursulino,
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
Marília, mestre em Direito pelo Univem,
e Alana da Fonseca Lima, mestranda em
Direito pelo Univem.

2)Tempo do Processo Civil e
Direitos Fundamentais

Por Gustavo Henrique Sch-
neider Nunes, advogado, mestre em
Direito pelo Univem e professor do
curso de Direito do IMESB.

3) Audiências públicas
Por Marcos César Botelho,

advogado da União (Procuradoria Reg. da
União, 3ª Região SP/MS), mestre pela IDP-
Brasília e doutorando pela ITE-Bauru.

4) O Documento eletrônico
como meio de prova

Por Tiago Cappi Janini,
advogado, graduado no Univem, mestre
e dooutorando em Direito pela PUC-SP.

5) Direito Sócio-ambiental
Por Luiz Roberto Nunes,

Desembargador Federal do Trabalho
(TRT da 15ª Região), mestrando em
Direito pelo Univem.

E
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Parceria Santander/Univem
gera bolsa de intercâmbio

no exterior
á está disponível

no site do Univem o Edital
01/2010, das pró-reitorias
de Graduação e de Pós-
Graduação, Pesquisa e
Extensão, com todos os
detalhes sobre a bolsa para
desenvolvimento de inter-
câmbio acadêmico no exte-
rior, oferecida pelo Santan-
der Universidades. Podem
se inscrever alunos de gra-
duação ou de pós-gradua-
ção do Univem (lato sensu
ou stricto sensu).

O benefício faz
parte do Programa Fór-
mula Santander, que prevê
300 bolsas em âmbito
nacional, distribuídas en-
tre as melhores instituições
de ensino superior do país. O anúncio
da inclusão do Univem no programa
foi feito durante reunião entre a reito-
ria e representantes do Santander, no
dia 26 de agosto.

A bolsa terá duração de um
semestre acadêmico (1º/2011) e a insti-
tuição parceira no exterior é a Faculdade
de Direito da Universidade de Lisboa, em
Portugal. O valor é de 5 mil euros (atual-
mente, R$ 11.182,00), destinados a co-
brir despesas com passagens aéreas,
seguro-saúde, hospedagem e manuten-
ção durante o intercâmbio.

Conforme o edital divulgado
no site do Univem, para participar é
preciso ter um “excelente desempenho
acadêmico” e concordar em estudar
durante o período de vigência da bol-
sa, com dedicação integral na universi-

oportunidade

dade hospedeira, em um programa de
estudos aprovado pelas autoridades
competentes do Univem. Caso o seleci-
onado seja de graduação, será neces-
sário trancar a matrícula em 2011.

Inscrições
Os interessados devem preencher

formulário eletrônico de inscrição no Por-
tal Santander Universidades até 30/9,
impreterivelmente. Logo após, devem fa-
zer inscrição na secretaria do Univem.

A seleção será feita por entrevis-
ta, análise de currículo, do desempenho
em pesquisas e rendimento escolar no
Univem. A divulgação do resultado sairá
até 14/10 e a cerimônia de entrega das
bolsas ocorrerá em 5/11, na véspera do
Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, no
autódromo de Interlagos.

Da esq. p/ a dir.: Cristiane Afonso, responsável pelo
relacionamento do Santander com o público universitário

da região de Marília, o reitor Luiz Carlos de Macedo
Soares, a pró-reitora de Graduação Raquel Cristina

Ferraroni Sanches, e José Augusto Lahóz do Prado, do
Santander Universidades

E vem aí a Semana de
Administração, Ciências
Contábeis, Engenharia

de Produção e IST

Vai ser de 25 a 29 de outubro e
terá como tema central a sus-

tentabilidade. Aguarde!

pos-graduacao

o último Encontro do
Conselho Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Direito no
Brasil (Conpedi), realizado em ju-
nho deste ano,
Newton Carlos Frei-
re Pereira, mestran-
do do Univem, foi
indicado a compor
a direção da Fede-
ração Nacional de
Pós-graduandos
em Direito (Fepodi),
como membro co-
laborador da dire-
toria executiva.

Dentre as atividades de-
senvolvidas, consta a participa-
ção na elaboração do estatuto
social e na constituição da dire-
toria provisória, inclusive com a
realização de três reuniões da exe-
cutiva, em Brasília, Belo Horizon-
te e Curitiba. Sua vinculação à di-
reção da Fepodi estende-se até fe-
vereiro de 2011, quando deve
concluir o mestrado no Univem.
Para saber mais sobre a Fepodi,
acesse o site http://
fepodi.webnode.com.br/ ou visu-
alize o estatuto em http://
fepodi.webnode.com.br/estatuto/.

Pereira mora e trabalha
em Belém, mas tem sido figura
constante em Marília nos últimos
tempos. Prestes a concluir o mes-
trado, ele conta que a vida é
corrida, mas que o prazer em
atuar na área e cursar uma con-
ceituada pós-graduação com-
pensa o esforço.

Na capital paraense, o

De Belém a Marília
Mestrando em Direito do Univem integra

direção da Fepodi

mestrando do Univem exerce a
advocacia em escritório próprio,
prestando assessoria para prefei-
turas municipais na área de Di-

reito Administrativo,
especialmente em li-
citações e contratos.
Paralelamente, exer-
ceu a atividade do-
cente na educação
superior, mas os
compromissos pro-
fissionais no interior
do estado, que de-
mandam longas via-
gens de barco, fize-

ram-no afastar-se da sala de aula
neste primeiro semestre. “Gosto
muito da docência e pretendo re-
tornar em 2011, já com o título
de mestre em Direito de Estado
pelo Univem”, revela.

E por que é que Pereira
veio tão longe buscar aperfeiçoa-
mento e titulação? Ele conta que
conheceu o Univem através do
professor Vanderlei Portes, mestre
em Direito pela casa, ex-coorde-
nador do curso de Direito da Fa-
culdade Ideal de Belém. Em de-
zembro de 2008, veio a Marília
para prestigiar a defesa da disser-
tação do amigo e ficou encantan-
do com o Univem. “Na oportuni-
dade, conheci os professores-dou-
tores Lafayette Pozzoli e Raquel
Ferraroni Sanches, hoje minha ori-
entadora”, lembra.

“A decisão pelo mestrado
do Univem ocorreu pelas boas re-
ferências e em função da aborda-
gem filosófica e propedêutica da
linha de pesquisa do programa, em
oposição à proposta de mestrado
dogmático ou positivista”, enfatiza.

Pereira deve fazer sua
defesa até dezembro deste ano,
mas já adianta: “Mesmo quando
terminar o mestrado, pretendo vi-
sitar Marília sempre que possível,
pois esta é uma cidade que
aprendi a amar.”

PEREIRA, futuro mestre
pelo Univem

Na próxima edição
Confira a participação do Univem no XIX CongressoNacional do Conpedi, em Florianópolis, nos dias 13,14, 15, 16 de outubro de 2010. O evento será promo-vido pelo Conpedi e pelo Programa de pós-graduação em Direito da Universida-de Federal de Santa Catarina - UFSC, com apoio da Fundação José Arthur Boi-teux, CAPES e CNPq, tendo como tema “Desafios da contemporaneidade doDireito: diversidade, complexidade e novas tecnologias ”.

J N
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Inclusão digital & Responsabilidade social

Alunos da Melhor Idade recebem certificados

atividades complementares

Mandar e-mails, ler notícias e con-
versar com pessoas queridas podem ser
hábitos corriqueiros para boa parte das pes-
soas, seja na vida pessoal ou profissional.
Mas ainda é um “bicho papão” para muita
gente, um grande desafio a ser superado.

Marcando as descobertas de um
grupo de alunos da melhor idade, o curso
de Inclusão Digital do Univem fez a entrega
dos certificados de conclusão a 16 alunos,
no dia 19 de agosto.

Estudantes de Engenharia de
Produção, Administração e

Ciências Contábeis conhecem
Itaipu, a maior hidrelétrica em

capacidade de geração de
energia

Entre as sete maravilhas do mundo

“A inclusão digital abre portas
para várias dimensões de nossa vida. Atra-
vés de uma tela, temos uma enorme gama
de informações e possibilidades”, destacou
a Profª. Ms. Renata Aparecida de Carvalho
Paschoal, responsável pelo projeto, que
também inclui aulas para crianças e jovens
atendidos pela APAE de Marília. As aulas
são ministradas por estudantes da área de
Computação do Univem.

“Iniciativas como estas trazem

benefícios a todos”, enfatizou o reitor do
Univem, Luiz Carlos de
Macedo Soares, presente
à certificação. “Para
parcelas da comunida-
de, é a oportunidade de
inclusão digital, en-
quanto para nossos alu-
nos é um belo exercício
de responsabilidade so-
cial”, finalizou.

Alunos da Melhor
Idade durante a

entrega dos
certificados

Entre as sete maravilhas do mundo
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 viagem foi longa, mas muito
proveitosa. De Marília a Foz do Iguaçu,
foram cerca de 10 horas. Dividido em dois
ônibus, o grupo saiu em viagem na noite
de 12 de agosto e chegou ao seu destino
na manhã do dia seguinte. Eram alunos
de Engenharia de Produção, em sua mai-
or parte, de Ciências Contábeis e de Ad-
ministração, acompanhados dos professo-
res Vânia Érica Herrera, Rodrigo Fabiano
Ravazi, Edson Detregiachi Filho, Fábio
Marciano Zafra, Khristoferson Teixeira da
Paz e Luís Otávio Simões.

Na primeira atividade, a turma
dividiu-se em duas equipes, uma seguindo
para a Usina Itaipu Binacional, empreen-
dimento que Brasil e Paraguai tocam em
conjunto no Rio Paraná, e outra dirigindo-
se a Furnas, empresa responsável pela
transmissão da energia para os principais
centros econômicos do país. No período
da tarde, inverteram-se as visitas.

Em Itaipu, alunos e docentes do Univem
visitaram a hidrelétrica e puderam conhe-
cer as instalações internas e externas, fi-
cando próximos às turbinas e sistemas de
controle. Em Furnas, tiveram uma palestra
que lhes forneceu detalhes sobre o sistema
de conversão de energia e distribuição.

À noite, todos se reuniram para
um jantar dançante, numa churrascaria
de Foz do Iguaçu. No sábado, conhece-
ram as cataratas e fizeram compras no
Paraguai. Chegaram a Marília na ma-
nhã do dia 15.

“Fiquei maravilhado”, revela Luiz
Paulo Alonge, do terceiro ano de Engenha-
ria de Produção, responsável pela organi-
zação da atividade ao lado da professora
Vânia. Ele conta que tomou a iniciativa ao
perceber a grande proximidade entre várias

das disciplinas do curso  –  como Eletricida-
de Industrial, Termodinâmica e Mecânica de
Fluídos – com o funcionamento da maior
hidrelétrica do planeta.

Apesar da larga experiência profis-
sional  – ele trabalha na Sollus Mecaniza-
ção Agrícola, em Assis, com passagem em
outras grandes empresas – Alonge comenta
que a viagem foi emocionante. “O que mais
me impressionou foi constatar a capacidade
do ser humano em utilizar a engenharia
para modificar a natureza e impulsionar o
desenvolvimento da sociedade.”

A professora Vânia adianta que,
para o próximo ano, estão programadas
mais viagens: uma para Itaipu, com um
novo grupo de alunos, e outra para Angra
dos Reis (RJ), para conhecer a Eletrobrás
Eletronuclear.

A turma do Univem no cenário de sonhos: natureza e alta tecnologia
misturam-se para criar um dos projetos mais elogiados da engenharia mundial

ALONGE,
aluno de

Engenharia
de Produção,

um dos
organizadores

da viagem

A
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radar univem

Ele começou cedo. Ainda na pré-
escola, desenhava seus personagens favoritos
da TV. Na adolescência, os heróis preferidos
– Homem-Aranha, Super Amigos, He-Man,
Thundercats – passaram a ser o alvo, mas os
colegas e professores também ganhavam con-
torno em suas caricaturas.

Um dia, Fabiano Silvério de Oli-
veira percebeu que toda aquela habilidade,
que parecia ter nascido com ele, poderia
tornar-se sua profissão. Os pais deram in-
centivo e ele fez vários cursos: desenho artís-
tico, pintura, caricatura, layout, entre outros.

Admirador de mestres como Leo-
nardo Da Vinci, Michelangelo, Stan Lee e
Walt Disney, começou a desenhar profissio-
nalmente em 1993. A Dall’e Brasil, agência
de propaganda bem conceituada em Marí-
lia, foi sua primeira oportunidade. Iniciou
como assistente de arte em publicidade. Na
época, ainda não era comum o uso de
computadores e programas gráficos. “Tudo
era feito a mão, bem artesanal, com letras
para decalque, tinta nanquim, gabaritos,

compasso, ilustrações com aerógra-
fo, fotolitos, colagem e pestapes”,
lembra Fabiano. Só algum tempo
depois vieram programas como Co-
rel Draw, Photoshop e outros. Ele
reconhece que a chegada da infor-
mática ao meio gráfico facilitou
muito a vida, mas revela que não
perdeu o hábito de iniciar os traba-
lhos com rascunhos e esboços ma-
nuais, antes de finalizá-los no
computador.

Fabiano passou por
várias agências da cidade. Tra-
balhou para o Coronel Ca-
chaça entre os anos de 1997
e 1998, a casa noturna mais
badalada de Marília na
época. Lá, adotou um per-
sonagem que ficaria na
memória dos frequenta-

Aluno do IST esbanja talento à frente do setor de
comunicação visual da Bel Chocolates

Fera em ilustração
e design gráfico

dores: o Coronel, uma figura engraçada e
carismática, que marcava sua presença em
várias situações cômicas nos convites, pan-
fletos e outdoors. “Foi o personagem que
mais desenhei”, relata com saudades.

Depois de passar pelo departamen-
to de marketing de uma imobiliária e de de-
senvolver estampas exclusivas para uma in-
dústria de moda feminina, atualmente Fabia-
no trabalha na Bel Chocolates. “Esta grande
empresa apostou no meu talento e permitiu
que eu aprendesse muito sobre embalagens”,
diz. Responsável por toda a comunicação
visual da Bel, das embalagens até o material
promocional, ele vê suas produções espalha-
das para os mais de 50 países que recebem
os produtos da empresa.

No início de 2010, Fabiano ingres-
sou no curso de Design Gráfico, ministrado
pelo Instituto Superior de Tecnologia (IST) do
Univem, em busca de novos conhecimentos e
aperfeiçoamento profissional. A esposa Joyce
começou antes, no curso de Processos Gerenci-
ais, e graduou-se em julho deste ano. Ela tam-
bém trabalha  – como gerente do departamento
financeiro do escritório Magnum Assessoria
Contábil – e os cuidados com a filha Lívia, de
quatro anos, são divididos entre os pais. Em
breve, a família vai aumentar.

Entre o trabalho, a faculdade e a
família, Fabiano ainda encontra tempo para
fazer caricaturas, ilustrações para
campanhas publicitárias, mascotes,
logomarcas e tudo o que se refere a
desenho artístico. Para o futuro,
além de prosseguir na área, preten-
de ser docente. “Estou certo de que
o curso que estou fazendo é um bom
passo neste sentido”, encerra.

A diagramação desta página teve a
criativa participação do estudante!

As ilustrações estampadas são alguns de
seus trabalhos

FABIANO SILVÉRIO DE OLIVEIRA ,

aluno de Design Gráfico do IST/Univem
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Alunos de Direito debatem educação e
futuro com o reitorgiro

un ivem
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Docente do Univem preside
Comitê Gestor do NDS Marília
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Na noite de 1º/9, 13 alunos
de Direito, acompanhados pelos pro-
fessores Lafayette Pozzoli e Teófilo
Marcelo de Arêa Leão Júnior, partici-
param de um encontro com o reitor
do Univem, Luiz Carlos de Macedo
Soares. Conversaram sobre educação,
perfil de profissionais que fazem a dife-
rença e futuro. A visita foi o fecho de
um trabalho que os alunos fizeram a
partir do livro “Filhos brilhantes, alu-
nos fascinantes ”, de autoria de Augusto Cury.

A experiência, proposta pelo professor Lafayet-
te, emocionou a turma. “O livro passa a idéia de que
o aluno pode, sim, estar no mesmo nível que o profes-
sor, já que o processo de aprendizagem é uma troca
de conhecimentos”, comentou Jéssica Amorim, do
segundo ano.

O exercício também despertou aspirações pro-
missoras, como o desejo de se tornar docente.  Tiago

Clemente Souza, do 5º
ano, destaca a interação
aluno/professor a partir
de uma ótica mais huma-
nista. “O papel do profes-
sor é essencial na forma-

ção do indivíduo, porém, o profissional deve ter paixão
pelo que faz para despertar nos alunos o desejo de
aprender”, disse.

O reitor ouviu os comentários dos alunos,
externou sua opinião sobre os temas. Para ele, estes
encontros são muito positivos, pois rendem frutos na
comunidade acadêmica. “Cada um desses alunos irá
disseminar o que foi discutido esta noite junto aos seus
colegas de sala”, concluiu.

Em reunião realizada no dia 14/9,
no Sebrae de Marília, os empresários que
compõem o Núcleo de Empresas Desenvol-
vedoras de Software de Marília e Região (NDS
Marília) elegeram o comitê gestor do núcleo.

O Prof. Ms. Elvis Fusco, coordena-
dor dos cursos de Ciência da Computação e
Sistemas de Informação do Univem, foi indi-
cado presidente do comitê, que também conta
com dois ex-alunos da casa: Giulianna Ma-
rega Marques e Fagner Christian Paes.

“O objetivo do comitê gestor é ge-
rir as ações do núcleo e mobilizar os em-
presários para o associativismo na área de
software na região de Marília”, destaca Fus-
co. “A partir de agora, ficam a cargo desse
comitê a coordenação, o planejamento e a
execução de atividades que fortaleçam o
mercado de desenvolvimento de software da
região”, finaliza.

Os membros
O comitê é formado por:

Presidente : Elvis Fusco (Empresa Mevintec
e representante do Univem, parceiro do NDS);
Vice-Presidente : Milton Breda (Empresa
Breda’s Informática);
1ª Secretária : Giulianna Marega Marques
(Empresa Best Corp);
2º Secretário : Fagner Christian Paes (Em-
presa Best Code).

No dia 28 de agosto, um gru-
po de 28 alunos do Senac/Marília, acom-
panhados pela professora Daniela Cristi-
na Monteiro, visitou o Univem. Eles par-
ticipam do Programa Educação para o
Trabalho – Novas Conexões, oferecido
pelo Senac.

A turma teve a oportunidade
de conhecer as instalações do Centro
Universitário, desde as salas de aula e
laboratórios, até a biblioteca. No Espaço
Cultural, conferiram os trabalhos da ar-
tista plástica Conceição Matos.

Na última etapa da visita, os
jovens assistiram a uma palestra sobre
vocação profissional e mercado de tra-
balho, ministrada por Ivan Evangelista
Júnior, chefe de gabinete e gerente de
Marketing do Univem (foto).

Educação para o trabalho
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MACEDO SOARES (ao centro),
com os professores LAFAYETTE
(esq.) e TEÓFILO e grupo de
alunos de Direito: debate produtivo

O Dia das Crianças
está chegando e, pensando nis-
so, os alunos Helena Bueno e

Sidney Shiro, do Curso
Superior de Tecnologia
em Gestão de Re-
cursos Humanos,
ministrado pelo IST/
Univem, resolveram
impulsionar uma atitu-
de de solidariedade. Eles es-
tão mobilizando os alunos

da instituição a doarem brin-
quedos à campanha lançada

Turma de Gestão de RH promove campanha de
arrecadação de brinquedos. Já fez sua doação?

no mês de agosto.
As doações po-

dem ser feitas até 30 de
setembro, em dois pos-
tos de coleta: na se-

cretaria do IST e no
Protocolo Central. A
arrecadação será

entregue ao Centro de
Apoio à Criança e ao

Adolescente de Marília
(CACAM). Participe! Este ato de
amor é capaz de fazer brotar um
belo sorriso!

A Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) do
Univem convida os funcionários a
participarem da Semana Interna de
Prevenção de Acidentes (SIPAT), de
27 a 30 de setembro. Estão previstas
palestras diárias, com cerca de uma
hora de duração, sorteio de brindes
e apresentação teatral.

Os membros da CIPA
destacam que a Semana tem por
objetivo conscientizar sobre a impor-
tância de eliminarmos os acidentes
de trabalho, criando uma visão inte-
rativa e vigilante nos colaboradores,
reconhecendo e corrigindo condi-
ções e práticas inseguras.

De 27 a 30/9, CIPA do Univem promove Semana Interna de Prevenção de Acidentes

As palestras
Todas as palestras serão

realizadas no auditório Shunji
Nishimura. São elas:

27/9: Após a abertura, com a presença de
membros da Reitoria e da Mantenedora,
às 9h30, Anderson Ricardo dos Santos,
técnico de Segurança do Trabalho, falará
sobre “Trabalho e segurança – Agindo
em prol da vida ”. O público-alvo são os
gestores de todos os setores.

27/9: Às 14h, palestra “As emoções
não usam EPI – Acidentes ”, minis-
trada por Márcia Regina Doreto Costa,
psicóloga e técnica em Segurança do
Trabalho. O público-alvo são os cola-
boradores e convidados.

28/9: Ás 14h, palestra “DST – Doenças
Sexualmente Transmissíveis ”, minis-
trada por Adalberto Tadeu Gonçalves,
médico Ocupacional. Voltada aos colabo-
radores e convidados.

29/9: Às 14h, o secretário municipal do
Meio Ambiente de Marília, Mário César
Vieira Marques, fala sobre “Meio ambi-
ente”. A palestra tem como público-alvo
os colaboradores e convidados.

30/9: Às 14h, apresentação da peça teatral
“De mãos em mãos ”, sob responsabili-
dade de Fátima Elaine C. de Souza, profes-
sora de Artes Cênicas do SESI/Marília.  Na
sequência, com a presença de membros da
Reitoria e da Mantenedora, será feito o
encerramento e haverá confraternização e
entrega de certificados.
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Participação dos alunos do
Univem no programa Apostila

vai ao ar em outubro
No dia 28 de maio,

um grupo de alunos de Direi-
to do Univem participou da
gravação de um módulo do

programa Apostila, produzido
semanalmente pela TV Justi-

ça, em parceria com a TV
Cultura. São os estudantes Ederson Silva,

Lucas Daniel Ferreira de Souza, Danieli
Tiemi Chiyoda, André Luis Toshiyuki Shi-

nonya de Castro e Tátila Carla Flora Ma-
tos, do quarto ano, orientados pelo profes-
sor Marco Antônio de Macedo Marçal. O
tema era Direito do Trabalho. A participa-

ção do Univem foi gravada no próprio
estúdio da instituição.

A TV Justiça é transmitida pelo
canal 23 (a cabo). O programa com a

equipe do Univem irá ao ar em:
10/10, domingo, às 23h (exibição inédita).

11/10, segunda-feira, às 19h30 (reprise).
16/10, sábado, às 23h (reprise).

ARTIGOS
Confira em

www.univem.edu.br/jornal

A deusa da
Justiça e a

realidade social
* Por Rogério Boaro

Soares , aluno de Direito

Contrata-se
* Por Clarissa Chagas

Sanches Monassa ,
docente do Univem

Uma lei para
a Internet

Projeto de
Lei nº 84/1999 segue
em trâmite na Câmara

dos Deputados

* Por Fernando Henri-
que da Silva Horita e
Bruna Pinotti Garcia ,

alunos de Direito

Os estudantes José Salusti-
ano dos Santos e William Gabriel
de Freitas e Silva, de Design Gráfi-
co, foram homenageados pela
EMDURB no dia 13/9. Eles recebe-
ram certificados e agradecimentos
por terem produzido os materiais
promocionais (marca, convites e

Estudantes
de Design

Gráfico
recebem

homenagens
da Prefeitura

Municipal

banners) do Encontro Regional de
Educadores de Trânsito Urbano,
evento promovido pela EMDURB e
sediado pelo Univem nos dias 16 e
17 de junho, dentro do programa
Viva Feliz sem Acidentes. Os alu-
nos foram orientados pela profes-
sora Marieta Bonadio Keppler.
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Da esq. p/ a dir.:  o estudante José
Salustiano dos Santos, Sérgio

Sobrinho (presidente da ACIM),
Maria Creuza Figueiredo Martins
(representando a EMDURB), Luiz
Carlos de Macedo Soares (reitor

do Univem), Marieta Bonadio
Keppler (professora do Univem),

Mário Bulgareli (prefeito de
Marília) e William Gabriel de

Freitas e Silva (estudante)

O estudante Adriel Radicchi, do
quarto ano de Ciência da Computação do
Univem, participou do Simpósio Brasileiro
de Computação Gráfica e Processamento
de Imagens 2010 (SIBGRAPI), realizado nos
dias 30/8 a 3/9, na cidade gaúcha de
Gramado.  Adriel apresentou o artigo “De-
velopment of a Tangible User Interface for
Emergency Management Applications ”,
produzido em parceria com o Prof. Ms.
Leonardo Botega.

“O congresso foi muito produti-

Presença no SIBGRAPI 2010

vo”, comenta o aluno. “Pude conversar com
muitos pesquisadores na área de processa-
mento de imagens, inclusive em interfaces
tangíveis, como o pessoal do Instituto de
Matemática Pura e Aplicada, do Rio de Ja-
neiro”, ressalta.

O Univem também teve outro
artigo aprovado no SIBGRAPI 2010: “Geo-
graphic Information System Applied to the
Extraction of Agricultural Data ”, do profes-
sor Leonardo Botega e de Rafael van Winkel
(formado pelo Univem em 2009).



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

Espaco Cultura l

Contato com a arte

De BEM com a vida...

Se você fizer força
Diz você
que não pode respirar o clima de luta na experiência domésti-
ca; entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santifican-
te, fará da própria casa um refúgio de amor.

Diz você
que não mais suporta o amigo desajustado, mas, se fizer
força, no exercício da tolerância, é possível que consiga
convertê-lo amanhã em colaborador ideal.

Diz você
experimentar imenso cansaço, diante do chefe atrabiliário e
inconsequente; contudo, se fizer força, sustentando a paci-
ência, obterá nele, ainda hoje, um amigo fiel.

Diz você
que não adianta ensinar o bem; no entanto, se fizer força para
exemplificar o que ensina, atingirá realizações inimagináveis.

Diz você
estar desistindo da caridade, ante os golpes da ingratidão,
mas, se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência,
surpreenderá na caridade a perfeita alegria.

Diz você
que está doente e nada consegue de nobre; no entanto, se fizer
força e superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade.

Diz você
que a conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se
à retirada para o repouso justo; contudo, se fizer força para
continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga.

O bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de
cada um. Se fizermos força para viver, segundo os bons conse-
lhos que articulamos para uso dos outros, em breve transforma-
remos a Terra em luminoso caminho para a glória real.

(Texto ditado por André Luiz, extraído do livro “O espírito da verdade”,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, Editora FEB, Rio de Janei-

ro, 10.ª ed., 1997, cap.35 p.88)

De 27 de setembro a 2 de outubro,
o Espaço Cultural do Univem apresenta a
mostra “Desenhando nas nuvens ”, do artista
plástico e professor Paulo Leonardo Gonçal-
ves. Para esta exposição, ele reuniu um con-

"Desenhando nas nuvens""Desenhando nas nuvens"

junto de trabalhos elaborados a partir de
sobras de madeiras, alguns emoldurados e
outros em formato de escultura. As pessoas,
em várias situações do cotidiano, são sua
temática principal.

Residindo em São Paulo, Gon-
çalves divide o tempo entre a produção ar-
tística e as aulas que ministra na Casa do
Restaurador. Vale conferir!

No dia 24 de agosto, 53 alunos da EMEF Cecília
Alves Guelpa, do terceiro ano do ensino fundamental,

visitaram a exposição da artista plástica Conceição
Matos, no Espaço Cultural do Univem. Eles vieram
acompanhados das professoras Ivanete Vieira Gue-

des, Izabel Nogueira e Marilena Toniolo Carmelo.


