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Siga o Univem

Alunos conquistam
bolsas da Fapesp

Helder
Jefferson

Ferreira da Luz
e Fernando

Yokota
Marques, de

Ciência da
Computação,

estão na
página 4

Um pé no
mercado, outro na

sala de aula

Na pág. 9, veja quem são estes jovens
professores da

ETEC Antônio
Devisate

Coleção Univem lança
cinco novos títulos na
Semana Jurídica, em

outubro
Leia detalhes na página 8

Univem vence
'Prêmio Trote da
Cidadania 2010'

Confira na página 6

Giacomo Penachioni, do primeiro
ano de Direito, exibe o troféu. Pág. 6

Marília entre as
melhores do

Brasil para fazer
carreira

No dia 25/8, Thomaz
Assumpção, da Urban

Systems, faz palestra no
 Univem para repercutir
a pesquisa feita pela
Você S/A. Todos
os detalhes estão
 na pág. 3

Projeto CAPPA acompanha
prestação de penas
alternativas - Pág. 7

Univem vai sediar fase
regional da Maratona de

Programação 2010 - Pág. 5

No mês em que comemora 43 anos de sua criação,
a Fundação Eurípides – Univem saúda Marília pelo
ótimo resultado obtido na pesquisa divulgada pela
Revista Você S/A. A cidade é a 30ª melhor da
região Sudeste para se fazer carreira.
A instituição orgulha-se de formar profissionais de
excelência para dar suporte ao crescimento da
região. Somos personagem de peso nesta
conquista! O ensino, a pesquisa e a extensão
de qualidade estão no DNA da instituição,
como você confere nesta edição



Marília conquista 30º lugar entre cidades que oferecem as
melhores condições para se fazer carreira na região Sudeste, de acordo

com pesquisa divulgada pela Revista Você S/A.
A Fundação – Univem, que comemora em agosto 43 anos de criação,

contribui neste resultado com o que sabe fazer de melhor: formar
profissionais competentes e comprometidos com a sociedade

A educação é o alicerce

 anos. E continuamos

aprendendo todos os dias

com grande satisfação que escrevo o editorial

de boas vindas aos nossos alunos, professores e

funcionários neste início de semestre letivo.

Esta edição do Jornal da Fundação chega

recheada de feitos nos vários cursos. A conquista do

Prêmio Trote da Cidadania pelo curso de Direito,

conferido pela Fundação Educar Dpaschoal, como

mostra matéria na página 7, muito nos honra, pois é

mais uma prova de que estamos no caminho certo,

apostando na formação técnica e humanista de qualidade.

A participação de docentes e estudantes em eventos

nacionais e até internacionais, nas várias áreas, bem como

o lançamento de novos livros pelos pesquisadores da

casa, também comprovam o alcance da boa educação.

Aproveito para tecer alguns comentários sobre

o belo resultado de Marília na tradicional pesquisa

realizada anualmente pela Revista Você S/A. Ficamos

em 30º lugar entre as melhores cidades

da região Sudeste para se fazer carreira.

Não tenho dúvida de que a Fundação –

Univem é um dos alicerces da região quando o assunto é

educação, pois é responsável pela formação de milhares

de profissionais competentes e com perfil humanista em

seus 43 anos de existência, comemorados neste mês.

Com seus cursos de graduação e de pós-graduação,

reconhecidos pela qualidade, seus projetos de pesquisa e

de extensão de serviços à comunidade, a instituição é

vista como um caminho de excelência para o emprego e o

sucesso profissional.

Convido-os à leitura. Muitas são as notícias que

mostram, na prática, os excelentes

resultados de nossos alunos e ex-alunos,

exemplos práticos de como a instituição

está contribuindo para o

desenvolvimento da cidade e da região.

Parabéns, Marília! Parabéns,

Fundação – Univem!

(Luiz Carlos de Macedo
Soares - Reitor)

undada em 8
de agosto de 1967, a
Fundação de Ensino
Eurípides Soares da Ro-
cha, mantenedora do
Univem, acaba de com-
pletar 43 anos. E a data
vem acompanhada de
números que enchem de
orgulho não só a co-
munidade acadêmica
– alunos, ex-alunos, funcionários, professores e
dirigentes – mas também a cidade e a região.

Marília aparece em posição de destaque
em importante pesquisa nacional: é a 52ª melhor
cidade do país para fazer carreira, de acordo
com tradicional pesquisa elaborada pela revista
Você S/A . Se levarmos em conta somente a re-
gião Sudeste, a cidade fica em 30º lugar.
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O Jornal da Fundação está aberto para sugestões e
matérias. Os textos assinados podem ou não

corresponder à opinião do jornal.
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A educação é o alicerce

Os resultados deste ano apontam um
expressivo avanço para Marília. Em 2009, na
mesma pesquisa, o município havia ficado
com a 64ª colocação nacional.

F

Capa da edição
de Você S/A com
a pesquisa que
coloca Marília

entre as
melhores
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em destaque

Os critérios da pesquisa
Para chegar ao ranking das cidades

que reúnem as melhores condições para
fazer carreira, a pesquisa leva em conta três
indicadores: vigor econômico, educação e
saúde. O peso maior fica com a educação.

Para Thomaz Assumpção, presidente
da Urban Systems, empresa especializada em
análise de tendências de mercados e cidades,
não poderia ser de outra forma. Citado na
reportagem da Você S/A, ele diz: “O desen-
volvimento de uma região é um ciclo que se
inicia na cadeia produtiva. O elo que reforça
esse ciclo é a educação. A formação das
pessoas deve retroalimentar a produção.”

Assumpção é convidado do Univem
para falar sobre o assunto em palestra no
dia 25/8 (veja ao lado).

O papel do Univem
Quem conhece Marília sabe que a

educação é seu forte. Segundo dados oficiais,
a rede municipal de educação atende cerca
de 21 mil alunos em 50 unidades de ensino
(creches, educação infantil e ensino funda-
mental); 46 escolas estaduais e 16 escolas
particulares. No ensino superior, duas institui-
ções públicas e quatro privadas atendem,
aproximadamente, 20 mil estudantes.

Toda essa pujança educacional
acaba por influenciar os outros resultados da
cidade. “Quanto maior o nível de formação
e conhecimento da população, de um modo
geral, e da especialização de um número
cada vez maior de profissionais, não há dú-
vidas de que maiores serão as oportunidades
de crescimento econômico e social de uma
cidade”, destaca o reitor do Univem, Luiz
Carlos de Macedo Soares, em sintonia com
Assumpção, da Urban Sytems.

“Naturalmente, a cidade ainda tem
problemas a enfrentar e o desafio da boa edu-
cação, justamente, é oferecer à sociedade bons
profissionais para contribuir com o desenvolvi-
mento econômico e social”, finaliza o reitor.

No dia 25 de agosto, quarta-feira, a partir das 19h30, no salão nobre,
o Univem realiza um grande evento. Thomaz Assumpção, presidente da

Urban Systems, empresa especializada em análise de tendências de
mercados e cidades, vai abordar o trabalho de pesquisa e interpretação

dos dados publicados na revista
Você S/A  e que resultaram no ranking das 100 melhores cidades

brasileiras para fazer carreira.
A realização da palestra tem o apoio da Associação Comercial e
Industrial de Marília (ACIM), CIESP, SEBRAE, CM Consultoria e

Secretaria da Indústria e Comércio. O objetivo é fomentar o debate entre
os representantes empresariais, políticos e sociais do município, tirando

daí conclusões e caminhos que possam contribuir para um
desenvolvimento cada vez maior de Marília. Você está convidado!

 Venha saber o que faz de Marília
a 30ª melhor cidade da região Sudeste

para fazer carreira
O presidente da Urban Systems, Thomaz Assumpção

fala no Univem no dia 25 de agosto

 site do Univem tem divulgado, sistemati-
camente, notícias e pesquisas que apontam a ca-
rência de profissionais especializados em várias
áreas. Não por coincidência, quase todas são con-
templadas pelos cursos oferecidos pelo Univem, que
procura estabelecer sintonia fina com as necessida-
des do mercado de trabalho e do conjunto da soci-
edade. O JF reuniu alguns destes dados mostrados
pelo site da instituição recentemente:

- O Brasil tem carência de 20.000 engenheiros . De
cada 100 alunos que se formam nas universidades
brasileiras por ano, apenas oito se graduam em en-
genharia. Na França, a relação é de
15 para 100. (Fonte: FIESP)

- Apesar de contar com 412 mil profis-
sionais registrados no Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC)), a área de
contábeis  carece de mão de obra
qualificada. A quantidade de formados

Procuram-se bons profissionais
é insuficiente para atender à necessidade dos cinco
milhões de empresas no Brasil. A taxa de empregabili-
dade de contadores é superior a 90%. (Fonte: Folha
Online, 4/7/2010)

- Estima-se que, até 2013, serão abertas cerca de
200 mil vagas na área de Tecnologia da Informação
(TI). Porém, este crescimento esbarra na falta de pro-
fissionais qualificados.
(Fonte: HSM Online, 14/05/2010)

A professora Marlene de Fátima Campos
Souza, coordenadora do curso de Ciências Contábeis

e pró-reitora de Administração do Univem, co-
menta os dados: “O mercado necessita de profis-
sionais sérios, com conhecimento, competência e
habilidades para atuar nas mais diversas áreas.
E, para ser este profissional tão almejado pelas
empresas, é preciso ter consciência de que deve-
rá se manter em processo de aprendizado e atua-
lização constantes.”
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Gentileza: Urban Systems
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Artigo de docente do Univem
fica entre os 10 melhores

em evento mundial

nos caminhos da pesquisa

Q
O

Alunos de Computação
conquistam bolsas Fapesp

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

Na próxima edição
Além da Fapesp, o Univem par-

ticipa de outros programas que fornecem
bolsas de incentivo às pesquisas de inici-
ação científica aos alunos de graduação.
Com o CNPq, órgão do Ministério da
Ciência e Tecnologia, a instituição já in-
tegra o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica – PIBIC, que con-
templa cinco bolsistas (três de Direito e
dois de Ciência da Computação). A par-
tir de agosto de 2010, também passa a
integrar o Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação – PIBITI, com di-
reito a duas bolsas, já destinadas a alu-
nos de Ciência da Computação, após
processo de seleção.

Na próxima edição, o JF trará
mais detalhes sobre as pesquisas desen-
volvidas pelos bolsistas PIBIC e PIBIT.

Serviço
Para mais informações sobre

como buscar uma bolsa da Fapesp, do
CNPq ou de outros órgãos de fomento,
dirija-se ao Núcleo de Apoio à Pesquisa
e Extensão (NAPEx), localizado na sala
12 (no andar térreo, próximo ao DA de
Direito), fone 2105-0800, ramal 354, e-
mail: napex@univem.edu.br

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

– “Software de Análise de
Vulnerabilidades em Java
Web Applications” – tam-
bém envolve a segurança na
Internet. “Muitas vezes, os
critérios tempo e custo são
determinantes em um projeto,
podendo fazer de requisitos
não funcionais, como a se-
gurança, um acessório”,
pondera. O projeto propõe a
criação de um software de
análise de códigos fonte de
aplicações WEB em Java,

com o intuito de localizar pontos vulneráveis, notifi-
car e apresentar soluções para o desenvolvedor.

Carimbo de ouro no currículo
Os critérios de seleção da Fapesp são

uma combinação de fatores, com destaque para o
histórico escolar do aluno, o projeto de pesquisa, o

currículo do orientador e
a universidade. “O rótulo
de bolsista Fapesp confe-
re ao aluno selecionado
a responsabilidade de
representar a pesquisa de
iniciação científica desen-
volvida na universidade
e, consequentemente, os
bons resultados alcança-
dos farão dele um futuro
profissional diferencia-
do”, considera o profes-
sor Fábio Dacêncio Perei-
ra, que orienta Fernando
e Helder.

Ele lembra que a
opção pela pesquisa
durante a graduação
amplia as possibilidades
para garantir uma prós-
pera carreira durante e
após a graduação. “Para
o Univem, é a resposta
para um trabalho diário
de professores, pró-reito-
rias e reitoria, no sentido
de motivar e desenvolver
a pesquisa científica e a
tecnologia no âmbito da
universidade.”

professor Fábio Dacêncio Pereira, dos
cursos de Ciência da Computação e Sistemas de
Informação, teve artigo selecionado para o Euro
American Association on Telematics and Infor-
mation Systems (ACM-EATIS 2010) , que ocorre en-
tre 22 e 24 de setembro, no Panamá.

O artigo  – intitulado “Embedded Sys-
tem for Security Services Integration ” – foi desta-
cado entre os 10 melhores do evento e é produto da
tese de doutorado do docente, concluída em no-
vembro de 2009, na Escola Politécnica da USP. O
trabalho tem a co-autoria de seu orientador e ex-
professor do Univem, Edward David Moreno Ordo-
nez, atualmente na Universidade Federal de Sergipe.

O objetivo do ACM-EATIS é promover a
colaboração acadêmica e de pesquisa entre as uni-
versidades europeias e o continente americano. “É
um evento de grande relevância no cenário acadê-
mico internacional e de pesquisa, uma excelente
oportunidade para projetar os países, através de
seus acadêmicos, empresários e grupos de pesqui-
sa”, comenta Fábio.

Ele explica que o artigo mostra que há
muitas técnicas de segurança de informação ado-
tadas por desenvolvedores na concepção de siste-
mas computacionais em software e hardware. “No
entanto, a relação entre essas técnicas para
promover um ambiente computacional mais
seguro ainda é um desafio”, pondera. “Nes-
te trabalho, foi criado um sistema integrado
de serviços de segurança e os resultados ob-
tidos foram relevantes para otimizar a
identificação, prevenção e ação con-
tra ataques maliciosos aos sistemas
computacionais”, conclui.

Paixão pela pesquisa
O professor Fábio de-

senvolve pesquisas na área de segu-
rança de informações desde os tem-
pos de graduação e de mestrado, res-
pectivamente concluídos no Univem
em 2002 e 2004. Sua dissertação de
mestrado, também orientada pelo pro-
fessor Edward, foi agraciada como a
melhor contribuição da área no Brasil
em 2004, em evento promovido pelo Ins-
tituto de Tecnologia Aeroespacial (ITA),
de São José dos Campos.

uando um estu-
dante de graduação con-
quista uma bolsa de estu-
dos da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), a
comemoração é grande.
Afinal, trata-se do reconhe-
cimento, por parte de um
dos principais órgãos de
fomento à pesquisa do
país, de que o projeto rea-
lizado tem qualidade.

É o que aconteceu
com os estudantes Fernando Yokota Marques e
Helder Jefferson Ferreira da Luz, do terceiro ano
de Ciência da Computação. Válida por um ano,
com possibilidade de prorrogação por igual perí-
odo, a bolsa vai lhes garantir uma verba mensal
para que possam se dedicar somente à pesquisa.
Em contrapartida, terão que
apresentar relatórios periódicos
sobre o andamento do projeto.

O trabalho de Fernando
intitula-se “Projeto, desenvolvi-
mento e análise de um dos al-
goritmos SHA-3 finalistas em
smart cards ” e tem como foco a
integridade de uma informação
na Internet. O aluno detalha que
uma das técnicaspara alcançar
esta integridade é a utilização de
funções de hash (uma cadeia de

bytes que deve ser única). Po-
rém, grande parte das fun-
ções atuais já não consegue
evitar ataques maliciosos e
garantir que a informação
tenha apenas um hash. Re-
centemente, o National Insti-

tute of Standards and Techno-
logy (NIST) convocou centros
tecnológicos, empresas e a
comunidade científica para
enviar propostas para um novo
padrão de função de hash,
chamado de SHA-3. “Minha
pesquisa seleciona um dos al-
goritmos finalistas do SHA-3 e,
posteriormente, vai implementá-
lo em smart cards, com o intuito
de obter dados de desempenho
para futura comparação com
trabalhos correlatos”, conclui.

A pesquisa de Helder

HELDER e FERNANDO: Pesquisa selecionada
por uma das agências de fomento mais rigorosas

O professor FÁBIO :
Pesquisa de ponta no

Univem
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em destaque
Com 15 artigos aprovados,

Mestrado em Direito foi presença de
peso no XIX Conpedi

om o tema “Direitos
Fundamentais e Transdiscipli-
nariedade ”, o XIX Encontro
Nacional do Conselho Nacio-
nal de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção em Direito no Brasil
(Conpedi), realizado em Forta-
leza, entre os dias 9 e 12 de
junho, reuniu profissionais,
pesquisadores e estudantes de
todo o país.

O Conpedi é um fó-
rum de integração e divulgação
das linhas de pesquisa e dos
trabalhos desenvolvidos nos
programas de mestrado e dou-
torado em Direito no país. O
Mestrado em Direito do Univem teve presença ex-
pressiva no evento, com 15 artigos aceitos.

“É uma grande conquista para a nossa
instituição, uma tradição que perseguimos todos
os anos”, destaca a professora Raquel Ferraroni
Sanches, pró-reitora de Graduação e docente no
programa.

Para a professora Marisa Rossinholi, coor-
denadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão
(NAPEx) do Univem, a instituição e os alunos têm
muito a ganhar com essa participação. “Ter a valori-
zação da pesquisa e a marca do Conpedi no currí-
culo enriquece e auxilia na inserção do profissional
no mercado de trabalho”, diz.

O mestrando Álvaro Augusto Fernandes
da Cruz, que teve dois artigos aprovados para o
evento, avalia que a experiência foi ótima. “Tivemos
a oportunidade de conhecer pessoas do mais alto
gabarito, sendo a grande maioria doutores, e discutir
nos mais diversos pontos de vista uma infinidade de
temas dentro da nossa área no Direito”, enfatiza.

A realização do XIX Encontro Nacional do
Conpedi teve a co-promoção do Programa de pós-
graduação em Direito da Universidade Federal do
Ceara - UFC, e o apoio da Fundação José Arthur
Boiteux, CAPES e CNPq.

Livro de 2009
Acaba de ser lançado o livro

“Matrizes dos conceitos de Justi-
ça”, uma coletânea de artigos frutos de
pesquisas apresentadas num dos grupos
de trabalho (GT) durante o XVIII Con-
gresso Nacional do Conpedi, realizado
em São Paulo, em novembro de 2009.

Como o Programa de Pós-
graduação em Direito do Univem partici-

Univem vai sediar fase
regional da Maratona de

Programação 2010

No dia 18 de setembro, pela primeira vez em
sua história, o Univem será sede da fase regional da
Maratona de Programação 2010, tradicional even-
to promovido pela Sociedade Brasileira de Compu-
tação e que tem o patrocínio da Fundação Carlos
Chagas.

“É uma honra e motivo de satisfação sedi-
armos o evento, pois é um reconhecimento da qua-
lidade e seriedade da nossa instituição”, destaca o
professor Elvis Fusco, coordenador dos cursos de
Ciência da Computação e Sistemas de Informação
do Univem. Ele explica que a Maratona destina-se
a alunos de cursos de graduação e início de pós-
graduação na área de Computação e afins (Ciên-
cia da Computação, Engenharia de Computação,
Sistemas de Informação, Matemática etc).

A competição promove nos alunos a criati-
vidade, a capacidade de trabalho em equipe, a
busca de novas soluções de software e a habilidade
de resolver problemas sob pressão. De ano para
ano, observa-se que as instituições e, principalmen-
te, as grandes empresas da área, têm valorizado os
alunos que participam da Maratona.

Como funciona
As etapas regionais da Maratona selecio-

nam 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, repre-
sentarão o país na final mundial do International
Collegiate Programming Contest – ICPC (http://
icpc.baylor.edu), competição de programação pro-
movida em todo o mundo pela Association for Com-
puting Machinery (ACM).

O responsável pela inscrição dos times é o
“coach”, que deve ser um professor da instituição
representada. Cada instituição pode inscrever vári-
os times. O prazo é até 30 de agosto de 2010.

Os três times compostos por alunos do cur-
so de Ciência da Computação do Univem, que ven-
ceram a I Maratona de Programação interna, no
primeiro semestre, estão inscritos para a etapa regi-
onal e irão representar a instituição na competição.

Serviço
A organização da fase regional está sob

responsabilidade do Computing and Information Sys-
tems Research Lab (COMPSI), núcleo de pesquisa e
extensão ligado aos cursos de Ciência da Compu-
tação e Sistemas de Informação do Univem. Todas
as informações podem ser conferidas em http://
www.univem.edu.br/maratona/.

pou da coordenação do GT, e considerando o con-
vênio de cooperação científica firmado com a Univer-
sidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), foi
apresentada uma proposta à diretoria do Conpedi
para publicar os textos em forma de livro, pela Editora
Letras Jurídicas. A proposta foi aprovada e o livro
consolidou-se com 13 artigos, de autores de diversas
instituições de ensino superior do país.

Foram coordenadores do GT os Profs.
Drs. Rubens Beçak, da USP/Ribeirão Preto, José Luiz
Bolzan de Morais, da Unisinos, e Lafayette Pozzoli,
do Univem.

“O tema refletido no GT e nos artigos
nos pareceu oportuno, considerando o momento
pelo qual passa o Brasil e o processo de globaliza-
ção”, enfatiza Pozzoli. “O apoio do Conpedi à pu-
blicação do livro, sob a supervisão de dois Progra-
mas, pode apontar para uma oportunidade de reve-
lação de talentos de jovens pesquisadores, com tra-

balhos inéditos e significativos no contexto da
difusão da produção científica”, conclui.

A obra está dividida em duas partes:
“Construção do saber jurídico”, que compre-
ende uma das linhas de pesquisa do Univem,
e “Função política do Direito”, que se relacio-
na a uma das linhas de pesquisa da UENP.

Para aquisição do livro, podem ser feitos
contatos com a Editora Letras Jurídicas, pelo e-
mail comercial@letrasjuridicas.com.br ou pelos
telefones (11) 3107-6501 e (11) 9352-5354.

O pessoal do Univem durante o Conpedi - Da esq. p/ a
dir., Teófilo Marcelo A. Leão Jr. (professor), Francisco
Robson R. da Silva (aluno da graduação), Alex Ferreira
Batista (mestre pela casa), Edinilson Donisete Machado

(professor), Lafayette Pozzoli (coordenador do Mestrado),
Marisa Rossinholi (professora), Norma Sueli Padilha

(professora), Fabiana David Carles (mestranda), Alvaro
Augusto F. da Cruz (mestrando) e Newton Carlos F.

Pereira (mestrando)

C

computacao



Confira o vídeo em
www.youtube.com, digi-
tando as palavras “Trote

Solidário – Univem 2010”
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Cidadania e solidariedade
 vídeo “Trote Solidário: aqui-

lo que você faz bem, pode fazer bem
para alguém ”, foi um dos vencedores
do Prêmio Trote da Cidadania 2010 ,
promovido pela Fundação Educar
DPaschoal. O vídeo mostra a experiên-
cia vivenciada pelos calouros de Direito
do Univem no início do ano letivo, du-
rante as atividades de recepção organi-
zadas pela coordenação do curso.

Bastante concorrido, o Prê-
mio contou com 52 inscritos, entre uni-
versidades públicas e particulares de 15
estados brasileiros, divididos em nove
categorias. Para cada uma, foram seleci-
onadas três instituições. O Univem foi
um dos três finalistas em Melhor Vídeo,
concorrendo com a Faculdade de Medi-
cina do Vale do Aço, de Ipatinga (MG),
e com o Centro Universitário de Franca.

A premiação aconteceu nos
dias 17 e 18/7, durante o Fórum Empre-
ender com Valores, na Universidade
Estadual de Campinas. O evento contou
com oficinas e palestras. Esteve presente
o presidente da Dpaschoal e da Funda-
ção Educar, Luís Norberto
Paschoal, que proferiu pales-
tra sobre o trabalho voluntá-
rio e entregou os prêmios.

extensao de servicos a comunidade

Univem vence Prêmio Trote da Cidadania 2010,
promovido pela Fundação Educar DPaschoal

Jovem editor
A vitória do Univem no prê-

mio promovido pela Fundação Educar
DPaschoal teve um parceiro muito espe-
cial. Giacomo Penachioni, do primeiro
ano de Direito, período da manhã, foi

quem editou o material colhido nas ativi-
dades do Trote Solidário 2010, transfor-
mando-o no vídeo vencedor.

Ele conta que sempre teve
grande atração por imagens em movi-
mento e pelos sentimentos, sensações e

pontos de vista que a mídia
visual pode transmitir, mas
sempre de forma amadora.
“Dispus-me a confeccionar o
vídeo porque era uma maneira
de dar uma pequena parcela
de contribuição neste projeto
tão maravilhoso do Univem”,
diz Giacomo. Ele conta que
teve pouco tempo para entregar
o vídeo pronto, pois dispunha

dos equipamentos necessários somente na
casa da família, em Santa Bárbara
d’Oeste, a 400 km de Marília. O trabalho
contou com o apoio da irmã, Iole, que
emprestou a voz para a locução.

No dia da entrega do prêmio,
em Campinas, Giacomo foi acompanha-
do dos orgulhosos pais, Cláudio Pena-
chioni e Maria da Conceição Alves Perei-
ra Penachioni, e da irmã.

O jovem aluno do Univem
trabalha como funcionário público do
Detran, lotado na Ciretran do município
de Vera Cruz. Ele faz questão de agrade-
cer aos familiares, pelo apoio, aos cole-
gas do curso e aos professores, em espe-
cial Vivianne Rigoldi Boechat e Teófilo
Marcelo de Arêa Leão Júnior, diretamente
envolvidos com as atividades do Trote
Solidário. “A conquista deste prêmio é,
acima de tudo, um triunfo da solidarie-
dade e da hoje em dia tão rara bondade
humana, essenciais para a construção
de um futuro melhor e mais digno para
todos”, encerra.

Repercussão

Da esq. p/ a dir., a aluna Nicole C. B. Dias (representante dos alunos do quinto ano na
premiação), Luís Norberto Paschoal (presidente da DPaschoal e da Fundação Educar

DPaschoal), a professora Vivianne (coordenadora adjunta do curso de Direito do Univem),
o estudante Giacomo (editor do vídeo) e André Luís T. Shinonya (do quarto ano de Direito)

O calouro GIACOMO:
mestre em solidariedade

Aluno de Direito na Mansão Ismael, du-
rante visita organizada pelo "Trote Soli-

dário 2010", em fevereiro. Também houve
visita à Associação Filantrópica de Marí-

lia, palestras sobre doação de medula óssea
e campanha de arrecadação de leite, por

parte dos alunos do quinto ano.

O

Criado em 2001, o Trote Solidá-
rio já é uma marca do Univem. Os alunos
são convidados a visitar instituições assis-
tenciais e a participar de palestras sobre te-
mas relevantes.

“Esta vitória é fruto do traba-
lho solidário de todos”, destaca a profes-
sora Vivianne Rigoldi Boechat, coordena-
dora adjunta do curso de Direito do Uni-
vem e organizadora das atividades de re-
cepção aos calouros. Ela adianta que o
prêmio conferido pela Fundação Educar
Dpaschoal (um aparelho de DVD portátil)
será convertido em benefício das ativida-
des do Trote Solidário em 2011, possivel-
mente na forma de rifa.

“Ao contrário de trotes violen-
tos e que desrespeitam a integridade dos
alunos, o Trote Solidário do Univem colo-
ca o jovem em contato com ações sociais
relevantes, e faz parte do processo de edu-

cação dos nossos discentes” enfatiza o pro-
fessor Luiz Vieira Carlos, coordenador do
curso de Direito.

O reitor da instituição, Luiz Car-
los de Macedo Soares, parabeniza estu-
dantes e professores pela bela conquista.
“É um orgulho constatar os frutos da nos-
sa opção por uma educação humanista e
solidária.”
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 sistema carcerário brasileiro,
como há muito se sabe, enfrenta todo
tipo de problemas. São comuns na
imprensa as notícias sobre a superlota-
ção, as denúncias de maus tratos, o
estouro de motins e fugas, entre outros.
Também não é segredo que, salvo ex-
ceções, a passagem pelas prisões bra-
sileiras não cumpre o papel de recupe-
rar e preparar o detento para voltar à
vida em sociedade.

Neste quadro, a efetivação das
penas alternativas, a partir de 1997,
jogou uma luz sobre o problema. Para
crimes não considerados graves, em
especial os de menor potencial ofensivo
– acidentes de trânsito, uso de drogas e
álcool, dentre outros –, a restrição da
liberdade pode ser substituída por pe-
nas como prestação pecuniária, servi-
ços em entidades assistenciais etc. Nes-
te último caso, o apenado é chamado
a desempenhar atividades gratuitas de
acordo com suas habilidades e forma-
ção profissional. A iniciativa vai ao
encontro do Direito
Penal moderno, no
qual se percebe
que penas privati-
vas de liberdade
devem ser reserva-
das aos fatos real-
mente considerados
graves.

Natural-
mente, de nada
adiantaria existirem
mecanismos mais
avançados e huma-
nos de se cumprir uma sanção penal, se
não eles não forem utilizados e devida-
mente acompanhados, fiscalizados, com
a participação da sociedade. Compre-
endendo a importância social das penas
alternativas, o Univem decidiu dar o seu
quinhão de contribuição para viabilizá-
las em nossa cidade. Desde junho de
2000, a instituição abriga o Centro de
Acompanhamento de Prestação de Pe-
nas Alternativas (CAPPA). O trabalho

Em www.univem.edu.br/
jornal,  veja quem são os

alunos que atuam no CAPPA
e as instituições

acompanhadas pelo projeto

Envolvidos no projeto CAPPA, estudantes
de Direito acompanham prestação de

penas alternativas em Marília

dos alunos envolvidos consiste em
acompanhar os casos em andamento
na Vara das Execuções Penais de Marí-
lia, em parceria com a Central de Penas
e Medidas Alternativas, órgão vinculado
à Secretaria da Administração Penitenci-
ária do Estado de São Paulo.

De acordo com dados levanta-
dos no final de julho deste ano, o pro-
jeto conta com 32 alunos, responsáveis
pelo acompanhamento de 167 reedu-
candos em 43 entidades (órgãos assis-
tenciais, escolas, associações de mora-
dores). A coordenação cabe ao profes-
sor Teófilo Marcelo de Arêa Leão Júnior,
que conta com a valiosa contribuição
da aluna Tchelid Luiza de Abreu, do
quinto ano, que atua como monitora.

Aprendizado
O Jornal da Fundação reu-

niu o coordenador, a monitora e al-
guns estagiários para saber detalhes
do trabalho.

Tchelid explica que o projeto
seleciona estudan-
tes na medida do
necessário. O pro-
cesso seletivo leva
em conta o interes-
se e a disponibili-
dade do aluno.
Em geral, a enti-
dade acompanha-
da fica próxima à
sua residência,
para facilitar o
trabalho. “O parti-
cipante do projeto

tem um compromisso sério com a justi-
ça, com os prestadores, com as institui-
ções, com a faculdade e consigo mes-
mo”, destaca a monitora. Ela ingressou
no CAPPA em 2007, como estagiária, e
assumiu a monitoria em 2009

Cabe ao estagiário estreitar o
caminho entre a Central de Penas e a
instituição receptora, na qual ele com-
parece, no mínimo, uma vez por mês.
Feito o contato, encaminha o relatório

mensal do apenado à Central. Ao final
de 12 meses, também elabora um rela-
tório ao Univem, que converte o traba-
lho em horas atividade.

Webert Ferreira de Almeida, do
quinto ano, e Maria Tereza Zambom
Grassi, do quarto, acompanham a
prestação de serviços em duas institui-
ções de ensino, respectivamente a EE
Professor Nelson Cabrini e a CEES Pro-
fessora Sebastiana V. Pessine. “Conver-
so muito com o pessoal da escola e
vejo que valorizam o trabalho do ape-
nado”, destaca Webert, responsável
pelo acompanhamento de dois presta-
dores. “Como almejo ser promotora e o
estágio é na área criminal, tenho apro-
veitado bastante”, relata Maria Tereza,
com quatro prestadores.

Geise Ellen T. dos Santos, do
terceiro ano, conta que acompanha dois
prestadores junto à Associação de Mo-
radores da Nova Marília. “Sinto-me útil
à comunidade e tenho a chance de
adquirir novos conhecimentos”, destaca.

Acompanhando a Associação
Mariliense de Esporte Inclusivo (AMEI),
com quatro prestadores, Alexandre Ran-
gel Vidal, do segundo ano, também faz
um balanço positivo da experiência. “O
trabalho social cria valores e nos leva
além da superficialidade”, comenta.

O professor Teófilo elogia o
trabalho da monitora e dos estagiários.
“Além de contribuir diretamente com a

sociedade, eles estão tendo a oportuni-
dade de adquirir conhecimentos técni-
cos e vivência pessoal.”

Parceria elogiada
A assistente social Raquel

Amêndola, responsável pela Central de
Penas e Medidas Alternativas de Marília,
considera essencial o trabalho conjunto
com o Univem. “São os estudantes que
fazem o vínculo direto entre a Central e
as instituições, ouvindo suas críticas e
problemas e trazendo suas sugestões”,
frisa. “Os juízes de Marília nos pedem
relatórios mensais de cada prestador e,
sem o dedicado trabalho da monitora e
dos estagiários, seria difícil”.

Laudite Ferreira Gaia Vieira,
vice-presidente da Associação de Mora-
dores da Nova Marília, bairro com cer-
ca de 15 mil moradores na zona sul da
cidade, considera a prestação de servi-
ços útil não só para o educando, mas
também à sua entidade. “Em geral, os
prestadores são muito dedicados e nos
ajudam bastante aqui”, diz. “E a pre-
sença constante da aluna do Univem é
fundamental para que dê tudo certo,
pois ela é a nossa ponte com a justiça.”

A monitora Tchelid  e  a assistente social
Raquel, da Central de Penas

O

O professor Teófilos e os estudantes Webert, Alexandre, Geise, Tchelid e
Maria Tereza, integrantes do CAPPA

Prática acadêmica e responsabilidade social
extensao de servicos a comunidade
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revista para os dias 4 a 8 de outubro, a Sema-
na Jurídica 2010 será palco do lançamento de cinco
novos títulos da Coleção Univem, escritos por mestres
titulados pela casa. Trata-se das seguintes obras:

“Tratados Internacionais: A ordem
jurídica brasileira ”

Escrito por André Luis Cateli Rosa, o livro abor-
da aspectos referentes à formação dos tratados inter-
nacionais e o Direito que os rege, bem como sua
incorporação ao ordenamento jurídico pátrio. De-
monstra, de forma crítica, como a falta de dinâmica
presente no Direito positivo brasileiro, em relação ao
Direito internacional, pode prejudicar o relaciona-
mento de nosso país com os outros Estados presentes
na ordem jurídica internacional. O autor é mestre
titulado pelo Univem e atua como analista jurídico do
Banco do Brasil, advogado e administrador. Leciona nas
Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO e nos cursos
de pós-graduação e treinamentos corporativos do Uni-
vem, na qualidade de professor convidado.

“Sociedade Tecnológica – Relações
jurídicas internacionais de comércio à luz
do Princípio da Ética da Responsabilidade
de Hans Jonas”

Escrito por Clarissa Chagas Sanches Monassa,
a obra traz como temática principal a sociedade tecno-
lógica, sob o ponto de vista dos negócios internacio-
nais de comércio e da ética envolvida nestas relações
além-fronteiras. Procura discutir alguns dos principais
pontos de conflito entre a questão do comércio e até
onde este pode se auto-regulamentar sem se preocupar
com questões de fundo ético, ou seja, sem impor limites
à exploração tecnológica e suas formas de comerciali-
zação. A autora é mestre titulada pelo Univem e do-
cente da instituição.

Semana Jurídica
vai lançar cinco novos
livros da Coleção

Univem

Como adquirir
Os livros da Coleção Univem podem ser adquiridos junto à Editora Letras Jurídicas,
pelo e-mail comercial@letrasjuridicas.com.br ou pelos telefones (11) 3107-6501 e
(11) 9352-5354. A página da Editora é http://www.letrasjuridicas.com.br.

tributária. O autor é graduado e titulado mestre pelo
Univem. Atua como docente na UNESC - Faculdades
Integradas de Cacoal - RO. É também consultor jurídi-
co em âmbito cível, processual civil, tributário e penal
tributário.

Já lançados
A Coleção Univem é fruto das iniciativas do

grupo editorial do Mestrado em Direito do Univem, em
parceria com a Editora Letras Jurídicas. O trabalho con-
junto já viabilizou o lançamento dos livros “Acesso à
Justiça ”, “A retórica no Direito ” e “Tempo do Processo
e Direitos Fundamentais ”, respectivamente elaborados
por Keila Rodrigues Batista, Roberto da Freiria Estevão e
Gustavo Henrique Schneider Nunes.

O professor-doutor Lafayette Pozzoli, pró-reitor
de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e coordenador
do Mestrado em Direito, ressalta a importância das
obras. “É uma oportunidade de disseminar os excelentes
trabalhos desenvolvidos por estes mestres, frutos da valo-
rização do Univem ao processo de ensino e pesquisa.”

No total, a parceria do Univem com a Editora
permitirá que 12 obras sejam lançadas em 2010. Trata-
se das dissertações de 10 mestres formados pelo progra-
ma e de um titulado pela PUC/SP, bem como da tese de
doutorado do professor Edinilson Donisete Machado.

Em outubro de 2009, os professores Edinilson,
Norma Sueli Padilha e Tereza Cristina Nahas já haviam
lançado, pela editora Campus Elsevier, “A gramática
dos direitos fundamentais na CF/88: 20 anos depois ”.
O livro traz 15 artigos escritos por docentes que fazem
parte ou já integraram o Mestrado do Univem.

- “Justiça tributária e solidariedade social
– Aplicação do Princípio da Capacidade
Contributiva”

Escrito por Hélio Daniel de Favare Baptista,
apresenta estudos da aplicação do princípio constituci-
onal tributário da capacidade contributiva como instru-
mento para a realização da justiça tributária, da justiça
distributiva e da solidariedade social. O livro procura
demonstrar a possibilidade de se ter uma sociedade
mais justa e solidária pela aplicação do princípio da
capacidade contributiva. O autor é mestre titulado pelo
Univem e docente universitário.

“Bioética e Direito: Limites éticos e
jurídicos na manipulação do material
genético humano”

Escrito por Melissa Cabrini Morgato, a obra
estabelece um debate no contexto dos problemas e
benefícios derivados dos novos recursos biotecnológi-
cos, debatendo questões como: “qual o papel do Esta-
do Democrático de Direito como regulamentador deste
campo da atividade científica?”, “quais as consequên-
cias de processos como a clonagem na sociedade glo-
balizada?”, “qual a posição jurídica de um ser clona-
do?”, entre outras. A autora é graduada e titulada
mestre pelo Univem, instituição onde atua como do-
cente. Também é advogada.

“Ordenamento Jurídico Penal
Tributário – Reflexões críticas”

Escrito por Bruno Milenkovich Caixeiro, o livro
traz uma análise crítica reflexiva feita ao senso de justi-
ça contido no ordenamento jurídico, sobretudo nas
normas penal e penal tributária, aplicadas em decor-
rência do cometimento de um delito contra a ordem

P
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radar univem
 JOSÉ CARLOS, REINALDO,

SARA e LEANDRO:
Carreira em alta

Ex-aluno é um dos
autores em
livro sobre

Direito Tributário
Eletrônico

T

 gosto pela docência não
é o único ponto em comum entre
estes quatro jovens. Todos são

graduados no Univem, têm atuação destacada no
mercado de trabalho e, agora, fazem parte do qua-
dro de professores da Escola Técnica Estadual An-
tonio Devisate, em Marília, instituição que integra o
Centro Paula Souza.

Sara Barbosa e Leandro Marques, respecti-
vamente graduados em Ciências Contábeis, em
2008, e em Administração/Comércio Exterior, em
2009, foram aprovados no último concurso aberto
pela ETEC, no meio deste ano. Ambos começaram
a dar aulas no final de julho, ela nos cursos de
Contabilidade e Administração, ele para Logística.

“Sempre gostei de lecionar e o ingresso na
ETEC foi um belo presente”, comenta Sara, que já
dá aulas na Microlins e, também, atua no setor de
Controladoria Fiscal da Dori Alimentos. “A relação
com os alunos é muito gratificante, uma via que
leva e traz conhecimentos”, considera.

Leandro trabalha na área de Logística da
Jacto. Ainda durante a graduação, já era procura-
do pelos colegas para aulas particulares. “A docên-
cia é uma vertente profissional que me fascina.
Quero iniciar o mestrado em breve e, se possível,
engatar o doutorado na sequência”, revela.

iago Cappi Janini, graduado em
Direito pelo Univem, é um dos autores que
acabam de lançar o livro “Direito Tributário
Eletrônico”, pela Editora Saraiva. O lança-
mento aconteceu no dia 5 de agosto, em
São Paulo, durante a III Jornada Paulista de
Direito Tributário, realizada pela Escola Pau-
lista de Direito (EPD). A obra reúne os arti-
gos produzidos por alunos do Doutorado
em Direito da PUC/SP, no segundo semestre
de 2009, na disciplina ‘Direito Tributário,
Linguagem e Método’, e pelos professores
Paulo de Barros Carvalho e Maria Rita Fer-
ragut.

O título do artigo de Tiago é “O
documento eletrônico como meio de prova
no Direito Tributário”. Ele relata que deve
concluir o doutorado no final de 2011 e que
sua pesquisa aborda o sistema comunica-
cional do Direito Tributário e as
novas tecnologias em transmis-
são de informação.

Tiago colou grau no
Univem em 2001. Apaixonado
pela pesquisa, já teve a oportu-
nidade de publicar em várias re-
vistas do setor. “Durante a gra-
duação, o Univem sempre esti-
mulou esse meu interesse em pes-
quisa e extensão e o contato com
professores muito capacitados fez au-
mentar minha vontade em publicar”,
destaca.

Parabéns, Tiago!

TIAGO:
Formação
acadêmica

sólida na base
de novos voos

Um pé no mercado,
outro na sala de aula

Jovens formados pelo Univem
apostam na carreira em grandes

 empresas e na docência

Reinaldo Martins e José Carlos
dos Santos estão na ETEC há mais tempo.
Reinaldo foi aprovado no concurso do final
de 2009 e iniciou as aulas em março deste
ano, nos cursos técnicos de Administração e
de Logística. Graduado em Administração/Ges-
tão pelo Univem em 2007, ele também passou pela
experiência docente na Microlins. Atualmente, tra-
balha como Programador de Produção na Dori.
“Na ETEC, estou tendo a oportunidade de passar
aos alunos os conhecimentos que adquiri na facul-
dade e, também, no cotidiano da Dori”, enfatiza.

José Carlos está na ETEC desde 2008. In-
gressou como professor e, hoje, também coordena
os cursos de Logística e Técnico Jurídico. A rotina
diária combina, ainda, uma jornada como gerente
administrativo e financeiro na Seta Imóveis. Gradua-
do em Ciências Contábeis pelo Univem, em 2007,
ele voltou à instituição para cursar especialização
em Gestão Empresarial e em Controladoria e Finan-
ças. “Quando comecei a dar aulas na ETEC, tive
um grande apoio dos professores do Univem e isso
consolidou minha paixão pela docência”, comenta.
Em breve, José Carlos pretende iniciar o mestrado.

O Univem parabeniza seus competentes e
dedicados ex-alunos.

O advogado César Soares Magnani, graduado em Direito pelo Uni-
vem em 1995, publicou artigo na conceituada revista eletrônica Consultor Jurídi-
co (www.conjur.com.br). Intitulado “ Eficácia de Súmula sobre penhora é limita-
da” , o texto comenta a recentíssima Súmula 451, do STJ. Magnani é sócio do
escritório Marcos Martins Advogados Associados, sediado em Marília e em São
Paulo, e especialista em Aspectos Modernos em Direito Contratual, Direito Admi-
nistrativo e Direito Empresarial.

Artigo na revista Consultor Jurídico

Em www.univem.edu.br/jornal,
confira a íntegra do artigo

O



Recepção aos novos alunos do IST
Na noite de 9 de agosto, os alunos ingressantes

no curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais,
ministrado pelo Instituto Superior de Tecnologia (IST) do
Univem, foram recepcionados no auditório Shunji Nishi-
mura. Eles foram saudados pelo coordenador do IST, Prof.
Mestre Eduardo Rino, e pela pró-reitora de Graduação,
Profa. Dra. Raquel Cristina Ferraroni Sanches, que lhes
expuseram dados sobre o curso e a instituição.

A Profa. Dra.
RAQUEL fala

aos novos
alunos. Ao

lado, o Prof.
Mestre RINO,
coordenador

do IST
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Docente do Univem lança livro sobre
Matemática Financeiragiro

un ivem
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Estudantes dos cursos de gradua-
ção, pós-graduação e ensino à distância nas
áreas gerenciais, como Administração, Eco-
nomia e Ciências Contábeis, fazem parte do
público alvo do livro “Matemática Finan-
ceira” , recém-lançado pela Editora Alínea.
A autoria é de Antônio Martinetti Filho, pro-
fessor dos cursos de pós-graduação ministra-
dos pelo Centro de Educação Continuada
(CEC) do Univem.

Também podem se beneficiar da obra alunos
de cursos técnicos, profissionais que atuam nas áreas
financeiras e todos os interessados em aprender ou reci-
clar os conhecimentos na realização de cálculos finan-
ceiros, utilizando as ferramentas que tenham às mãos:
fórmulas matemáticas, calculadora financeira HP 12C,
planilhas eletrônicas MS Excel e BrOffice Calc.

A obra aborda temas utilizados no cotidiano
das organizações, como: cálculos percentuais, médias e
desvio padrão, juros simples e compostos, estudo das
taxas, séries uniformes de pagamentos e ou recebimen-
tos, séries com parcelas variáveis, séries com carência,
coeficientes para financiamentos, sistemas de amortiza-
ção de financiamentos (SAC e Price).

O autor relata que a motivação para o livro
veio da experiência vivida em salas de aulas
por mais de 30 anos, ministrando a disciplina
de Matemática Financeira. “Procurei produzir
um texto que possa auxiliar os interessados na
resolução de problemas relacionados a cálcu-
los financeiros de uma maneira mais simples,
com o uso das ferramentas disponíveis no dia
a dia”, diz. “Trata-se de um projeto longamen-

te acalentado e que, a partir de agora, se tornou reali-
dade”, destaca.

Graduado em Matemática, Martinetti é espe-
cialista em Administração dos Serviços de Saúde e em
Administração da Qualidade; é mestre em Educação,
Administração e Comunicação. Além da atuação como
professor convidado do Univem, é docente no Centro
Universitário Anhanguera, nas cidades de Leme e Piras-
sununga. Também é consultor nas áreas financeiras e
realiza treinamentos em empresas.

Para adquirir
A aquisição de “Matemática Financeira”

pode ser feita diretamente no site da editora:
www.atomoealinea.com.br.

Já conferiu a nova edição da REGRAD?
Já está no ar mais uma edição da Revista Eletrônica de Graduação  do Univem

(REGRAD). Trata-se do volume 2, número 2 – 2009, que pode ser conferido no site do Univem,
acessando o link Portal de Revistas Eletrônicas (canto inferior esquerdo da página).

A REGRAD conta com ISSN e é um periódico multidisciplinar voltado à publicação de
artigos científicos, baseados em trabalhos de conclusão e de iniciação científica dos cursos de
graduação e tecnólogos da instituição.

Assim como nas edições anteriores, a capa foi produzida por alunos da sétima turma de
Design Gráfico, dentro da Disciplina ‘Computação Gráfica II’.

Fusco é indicado para
Comissão Especial em SI
O Prof. Mestre Elvis Fusco, coordenador dos

cursos de Ciência da Computação e Sistemas de
Informação do Univem, é um dos oito indicados
para compor a Comissão Especial em Sistemas de
Informação (CESI) junto à Sociedade Brasileira de
Computação (SBC). A CESI foi constituída no Sim-
pósio Brasileiro de Sistemas de Informação 2010
(SBSI), que aconteceu nos dias 16, 17 e 18 de ju-
nho, em Marabá, no Pará. Posteriormente, foi ofici-
alizada durante o 30º Congresso da SBC, realizado

de 20 a 27 de julho, em Belo Horizonte.
“A criação da comissão era um desejo anti-

go e deve representar um grande impulso para que SI
transforme-se numa grande área na computação”, pro-
jeta Fusco. Ele explica que as comissões da SBC têm o
objetivo de discutir os rumos de suas respectivas áreas e
organizar eventos, além de estimular a pesquisa.

A CESI deverá se reunir pessoalmente uma
vez por ano, durante as edições do SBSI, e virtualmente
sempre que necessário.

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

O Prof. Mestre
ELVIS FUSCO,

membro da
comissão de SI
criada pela SBC

Univem no SIBGRAP 2010
O Univem teve dois artigos

aceitos no Simpósio Brasileiro de Com-
putação Gráfica e Processamento de
Imagens 2010 (SIBGRAPI), previsto
para os dias 30/8 a 3/9, em Grama-
do. O evento é promovido pela Socie-
dade Brasileira de Computação e pela
Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Os artigos são:
- “Development of a Tangible User In-
terface for Emergency Management
Applications ”, do professor Leonardo
Botega e do estudante Adriel Radicchi,
do quarto ano de Ciência da Compu-
tação. O artigo aborda uma nova
modalidade de interface computacio-
nal em formato de mesa interativa, na
qual os usuários podem manipular di-
retamente os objetos virtuais e atuar
sobre sistemas multidisciplinares da for-
ma mais natural possível.
- “Geographic Information System Ap-
plied to the Extraction of Agricultural
Data”, do professor Botega e de Rafael
van Winkel (formado pelo Univem em
2009). O artigo discorre sobre um Sis-
tema de Informação Geográfica para
a extração de dados de agricultura e
pecuária da região de Marília.
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Reitor recepciona equipe do
Mestrado em Direito

No dia 6 de agosto, o
reitor do Univem, Luiz Carlos de Ma-
cedo Soares, participou da reunião
periódica da equipe do Mestrado em
Direito. Ele saudou a todos e dese-
jou-lhes um semestre profícuo em
ensino e pesquisa. As aulas tiveram
início no dia 3.

Na foto, da esq. p/ a dir.,
em pé: Marilena Neto Nakadaira
(secretária do Mestrado), os profes-
sores-doutores Nelson Finotti, Már-
cio A. Teixeira, Renato Bernardi (re-
cém-contratado), Raquel Cristina
Ferraroni Sanches, Oswaldo Gia-
coia, Marisa Rossinholi, Luiz Henri-
que B. Franzé, Edinilson Donisete
Machado e o mestrando Álvaro A.
Fernandes da Cruz (representante
discente). Sentados: a Profª. Drª.
Mônica Tereza Mansur Linhares (re-
cém-contratada), o reitor Macedo
Soares e os professores-doutores
Lafayette Pozolli (coordenador do
Mestrado) e Jairo José Gênova.
Compõe o quadro, também, a Profª.
Drª. Thereza Christina Nahas.

Na noite de 4 de agosto, o auditório Aniz Badra rece-
beu mais de 600 alunos para assistir a um evento promovido pela
parceria Banco Santander/Univem. O objetivo do encontro foi apre-
sentar os “Prêmios Santander Universidades 2010” e os serviços
que o banco disponibiliza aos estudantes.

O programa para trainees chamou bastante a aten-
ção dos presentes, tanto pela oportunidade de integrar o quadro
de colaboradores de um dos maiores bancos do sistema finan-
ceiro, como também pela maneira criativa que a organização
está utilizando para identificar novos talentos, falando a mesma
linguagem dos jovens. Destaque, tam-
bém, para o programa de intercâm-
bio cultural internacional.

Participaram do evento
José Augusto Lahóz do Prado, do San-
tander Universidades, Rita Demóri, su-
perintendente Regional do Santander
Universidades, com as apresentações
de Andréia Faria, gerente de projetos
especiais do mesmo órgão, e Eliane
Dilinski, gerente de RH do banco.
Lahóz enfatizou que a escolha do Uni-
vem para sediar o primeiro evento da
série em Marília deve-se à qualidade
de seus cursos e de seus alunos, no-
tória em todo o território nacional.

Antes do evento, o reitor do Univem, Luiz Carlos de
Macedo Soares, participou do encontro regional de reitores, no
Hotel Sun Valley, em Marília, que contou com a presença de
Jamil Hannouche, vice-presidente do Santander Universidades.

Palestra destaca Prêmios
Santander Universidades

O exercício da autoridade
com humildade

Os confrontos entre autoridade
e humildade estiveram em pauta no dia
11/8. O juiz da Vara da Infância e Ju-

ventude de Marília, Donizete Aparecido
Pinheiro da Silveira, palestrou sobre “O
exercício da autoridade com humilda-

de. Prática possível ?”.
O evento foi fruto de uma par-

ceira entre a Associação Jurídico-Espírita
do Estado de São Paulo (AJE-SP) e o

Univem. Silveira, que é colaborador da
AJE-SP, discutiu o confronto entre a au-

toridade e a humildade, em todas as
esferas de nossa vida: familiar, profissio-
nal, empresarial etc, com destaque para
a autoridade legal em que figuram ad-
vogados, delegados, promotores e juí-

zes. A palestra ministrada no Univem
contou com a presença do presidente da
AJE-SP, o promotor Tiago Cintra Essado.

Fundada em março de 2008, a
AJE-SP defende um Judiciário mais sen-

sível às questões humanitárias. Seus
integrantes veem na condenação penal e

na própria função uma missão de vida,
defendem o uso de cartas psicografadas
nos tribunais e estimulam, nas audiênci-

as, a fraternidade entre vítimas e crimi-
nosos. Para saber mais sobre a AJE-SP,
acesse http://www.ajesaopaulo.com.br.
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Um bom público participou
do evento. Ao lado, a pró-
reitor de Graduação do

Univem, Profa. Dra. Raquel
Ferraroni Sanches,
apresenta Lahóz, do

Santander

O juiz Donizete Aparecido Pinheiro da
Silveira (esq.), o reitor Luiz Carlos de

Macedo Soares e o Prof. Dr.
Lafayette Pozzoli, coordenador do Mestrado
em Direito e pró-reitor de Pós-Graduação,

Pesquisa e Extensão do Univem

Nota de falecimento
É com grande pesar que a Fundação Eurípides - Univem comunica o

falecimento de Gilberto Pereira dos Santos, no dia 12 de agosto de 2010,
funcionário da casa desde 1995.

A Associação de Funcionários da Fundação Eurípides (AFUFE),
mantenedores, professores e colegas solidarizam-se com a família neste doloroso
momento.



ARTIGOS
Confira em

www.univem.edu.br/jornal

Importar
conceitos ou

exportar
conhecimento?

* Por Thiago Gatti
Fernandes , aluno do 2º

ano de Direito. Artigo
produzido a partir das
aulas de Filosofia do

Direito, ministradas pelo
professor Lafayette

Pozzoli.
Biblioteca Espírita de Marília

(bem@univem.edu.br)

Espaco Cultura l

De 23 a 27 de agosto, a premiada
artista plástica Conceição Matos apresenta-se
no Espaço Cultural do Univem com a mostra
“Janelas do interior”. Cerca de 35 pinturas em
óleo sobre telas devem ser expostas.

Natural de São Paulo e residindo em Sorocaba des-
de muito jovem, ela pinta profissionalmente há 13 anos e já
participou de dezenas de mostras pelo país, conquistando
prêmios nacionais e internacionais. Seu trabalho é figurativo,
levemente impressionista, com pinceladas uniformes.

A artista diz que o título da mostra tem um sentido
figurado. “São as janelas que nos permitem olhar para den-
tro, estabelecendo um contato harmonioso com a nature-
za”, comenta.

Os temas das obras de Conceição Matos são vari-
ados e podem ser conferidos em seu site
(www.conceicaomatos.com).

Mostra “Janelas do interior” reabre a temporada

da arte no Univem

Quem passa pelo hall de
entrada do Univem depara-se
com ipês floridos, pássaros,
imagens do horizonte marilien-
se, animais e o olhar de um
fotógrafo apaixonado pelo
que faz. Ele é o repórter-
fotográfico Edio Sândalo
Júnior, 37 anos de idade
e 18 de profissão, no
Jornal da Manhã desde
1994, que expõe suas
fotos até o final de
agosto. Confira mais detalhes
em www.univem.edu.br/jornal.

Beleza e realidade sob
um olhar fotográfico

De BEM com a vida...

Homenagem
ao Dia

dos Pais

Pais são nossos amigos
Na Terra ou no além
Eles merecem a coroa da vida
A coroa do eterno bem

Quantas lutas no dia-a-dia
Pela conquista do pão
Às vezes chegam cansados
Mas com alegria no coração

Pais são grandes pilastras
Do edifício do lar
Deus todo bondade
Assim quis determinar

Muitos na pátria espiritual
Continuam com boa vontade
A trabalharem pelos seus
Na glória da imortalidade

Também existem pais ausentes
Pais desviados do bem
Mas a justiça pertence ao Pai
Não devemos condenar ninguém

Mais cedo ou mais tarde
Na lei da reencarnação
Cada qual vem a reajustar
A mente e o coração

Parabéns a todos os pais
Muita paz, muita alegria
Que possamos sempre clamar
Com ardor e harmonia:

Pais são nossos amigos
Na Terra ou no além
Eles merecem a coroa da vida
A coroa do eterno bem.

(Texto de Herlen Lima, extraído do jornal
Brasília Espírita)


