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Para os que concluíram seus cursos e receberam o canudo, 2012 começa com sabor de desafio,
de crescimento e valorização no emprego ou, para os que iniciam a jornada,

de encontro do sonhado espaço no mercado de trabalho.
Para os que entram agora no Univem, a jornada que se inicia é de busca

pelo conhecimento, crescimento pessoal e acadêmico.
A todos, o Univem deseja uma feliz jornada nova!

Nesta edição, a primeira do ano que se inicia, você acompanha a cobertura das cerimônias de formatura
e das atividades de recepção aos calouros. Confere, também, uma entrevista com a

pró-reitora de Graduação, quem é a moçada que entrou na seção Radar, como foi o curso que a
turma de Direito fez em Portugal, os alunos de Computação que ingressaram em programas de mestrado...

e muitas outras novidades!
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Sow de
cidadania!

Calouros
preparam-se

para uma das
atividades do

Trote Solidário
2012.

Página 4

Emoção!
Nas páginas 6 e 7, confira as
belas imagens das formaturas

deste início de ano

Carolina
Belotti,

graduada em
Administração

e Logística
pelo Univem,

ingressou
num dos

mestrados
mais

concorridos
do país.
Veja na
pág. 10
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om a experiência de quem vive os desafios

e as recompensas da educação em cada mo-

mento do dia, a Profª. Drª. Raquel Cristina Fer-

raroni Sanches, pró-reitora de

Graduação do Univem, fala

com paixão da dialética rela-

ção entre aprender e ensinar.

Em janeiro, antes que as aulas

se iniciassem, ela reuniu a equi-

pe de professores e pessoal do

apoio acadêmico – um total de

cerca de 130 pessoas – para

debater os eixos do trabalho

em 2012. “Nosso Centro Uni-

versitário passa por uma fase

inspiradora”, assinala a pró-rei-

tora. “Estamos conseguindo

trabalhar de forma integrada entre os cursos, soci-

alizando as informações e as experiências de cada

um, o que é determinante para uma instituição que

aposta não só na difusão, mas também na constru-

ção do conhecimento”, frisa.

Pró-reitora de Graduação expõe os eixos do planejamento pedagógico para 2012, fala
da integração entre os cursos, da importância da pesquisa na graduação e da emoção

como ponto de partida para o bom aprendizado

C

EMOÇÃOA                   na base do aprendizado

Raquel destaca o fato de que 2011 foi

o ano com maior oferecimento de atividades

complementares aos alunos e com a maior pro-

dução de pesquisas de iniciação científica na his-

tória da instituição.

“Ao fazer pesquisa na graduação, o aluno

incorpora um grande diferencial à sua bagagem aca-

dêmica. E isso é importante não só para os que que-

rem cursar mestrado e doutorado, na perspectiva da

docência universitária, mas também aos que querem

atuar nos demais segmentos do mercado de traba-

lho”, comenta. “O exercício da pesquisa estimula o

aluno a escrever e expressar melhor suas ideias, bem

como desenvolve espírito crítico investigativo, o que

é muito importante para as empresas.”

Nativos digitais
A professora Raquel brinca ao compa-

rar as novas gerações com as anteriores. Enquanto

os mais jovens são os “nativos digitais”, que já nas-

cem num mundo em que o computador é peça

chave, os mais antigos são os “imigrantes digitais”,

que pegam o bonde da tecnologia andando.

“Temos que reconhecer essa realidade em

nossos alunos e extrair da relação que eles têm com

a tecnologia o melhor possível, para tornar nossas

aulas inesquecíveis”, assinala.

Aprendizado e emoção
“Realidades que desper-

tam a emoção favorecem o pro-

2238-0868 é o nosso ISSN
O Jornal da Fundação agora conta com registro no
ISSN (International Standard Serial Number). O ISSN é
o identificador aceito internacionalmente para
individualizar o título de um material seriado, tornando-
o único e definitivo, valorizando as publicações dos
nossos docentes e alunos que estão envolvidos nos
caminhos da pesquisa e da produção científica.

A professora
Raquel, pró-reitora

da Graduação



Nossa missão
Promover o

desenvolvimento integral de
cidadãos, por meio de
formação humanista,

científica e tecnológica, com
visão reflexiva e crítica,
capacitando-os a atuar
profissionalmente na

construção de uma sociedade
qualitativamente melhor e

socialmente justa.

Luiz Carlos de
Macedo Soares,

reitor

Raquel Cristina
Ferrarini Sanches,

pró-reitora de
Graduação

Marlene de Fátima
Campos Souza, pró-

reitora Administrativa;
coordenadora do curso
de Ciências Contábeis

Lafayette Pozzoli, pró-
reitor de Pós-

Graduação, Pesquisa e
Extensão; coordenador
do Mestrado em Direito

Edinilson Donisete
Machado,

coordenador do curso
de Direito

Elvis Fusco,
coordenador dos

cursos de Ciência da
Computação e
Sistemas de
Informação

Eduardo Rino,
coordenador do

Instituto
Superior de

Tecnologia (IST)

... além de dezenas de professores e funcionários,responsáveis pela
educação de qualidade e comprometida com a formação de nossos

alunos. Ao seu dispor!

José Luiz
Yanaguizawa,

coordenador do
curso de

Administração

Sérgio Sartori,
coordenador do

curso de
Engenharia de

Produção

cesso de aprendizagem”, enfatiza a pró-reitora. Ela

considera que a atenção do aluno é despertada quan-

do três elementos estão presentes: o novo, o rele-

vante e o que emociona.

Para Raquel, o maior desafio dos profes-

sores, na atualidade, não é passar a informação, mas

orientar o aluno sobre o que fazer com ela, auxilian-

do-o a se tornar aquilo que almeja e é capaz de ser.

“Devemos oferecer os instrumentos de análise e re-

flexão capazes de transformar a informação em co-

nhecimento, de forma crítica, reflexiva e criativa.”

Apoio psicopedagógico
“Entendemos o aluno como um ser com-

pleto, que necessita não só de novos conhecimentos,

mas também de apoio em seu processo de amadu-

recimento”, assinala a professora Raquel, em refe-

rência à criação do Núcleo de Apoio Psicopedgógi-

co (NAP) do Univem, em seu terceiro ano de funci-

onamento. (Leia mais sobre o NAP na pág. 5).

Capacitação
Na semana de planejamento pedagógi-

co, foi oferecida aos docentes do Univem uma ca-

pacitação em plataforma Modle, ambiente voltado

à educação à distância. Até o momento, cerca de

70% dos professores já participaram da capacita-

ção, que tem o objetivo de estimular o uso das no-

vas tecnologias no enriquecimento das aulas.
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Boas vindas aos calouros
Na noite de 30 de janeiro, calouros e veteranos do Univem iniciaram o semestre letivo. Os novos

alunos foram recepcionados no salão nobre “Aniz Badra”. A professora Raquel apresentou-lhes os

coordenadores de curso e demais membros da equipe (confira no quadro acima). Durante a primeira semana de

aula, os calouros acompanharam exposições ministradas pelos coordenadores de cursos e professores, visitaram

as instalações da instituição e participaram das várias atividades programadas pelo “Trote Acadêmico”

(veja na página a seguir). “Aproveitem bem os professores que a instituição possui, pois são todos ótimos

e vão acompanhá-los em sua jornada”, aconselhou-os a pró-reitora.
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ste ano, o tradicional Trote Solidário

do Univem teve início com uma

campanha de arrecadação de produtos de

higiene pessoal, junto a calouros e vetera-

nos, para serem doados a entidades

assistenciais da cidade.

A entrega foi feita pessoalmente

pelos calouros de Direito, no dia 3 de feve-

reiro. Pela manhã, uma caravana dirigiu-se à

Associação Filantrópica de Marília, entidade

voltada ao atendimento de meninos. À noite,

outro grupo foi ao Lar de Meninas Amélie

Boudet. Ao todo, foram entregues 30 litros

de shampoo e creme para cabelos no Lar e

230 litros de produtos de Limpeza na Asso-

ciação. Destaque para a aluna Ana Lúcia So-

ares, caloura do diurno, que doou 200 litros

de produto de limpeza.

Nas visitas, os alunos conheceram a

estrutura das entidades, conversaram com os

Trote Solidário 2012 envolveu calouros de todos os cursos

SOLIDARIEDADE

funcionários e com as crianças. Para Larrissa

Bitencourt, do primeiro ano B noturno, par-

ticipar do Trote foi uma experiência ímpar.

“É tudo muito diferente da realidade com

que estamos acostumados. Fiquei muito feliz

em poder ajudar e brincar com as meninas”,

relatou. Para Guilherme Kroger, da mesma

turma, a iniciativa do Univem é louvável.

“Não conhecia o Lar, mas fiquei satisfeito

em saber que há em Marília uma instituição

tão séria e comprometida”, enalteceu.

“Estas atividades têm um alcance

que envolve o lado humanitário da forma-

ção de nossos alunos”, destaca a Profª. Ms.

Vivianne Rigoldi, coordenadora adjunta do

curso de Direito e membro da Coordena-

ção Institucional de Recepção dos Calouros.

Além das visitas, o Trote Solidário

2012 promoveu atividades culturais no Cen-

tro de Convivência e palestras sobre doação

de medula óssea, para calouros de todos os

cursos da instituição. Elas foram ministradas

por Mário Jorge Guimarães Veiros, respon-

sável pelo serviço de Relações Publicas do

Hemocentro de Marília, que explicou o fun-

cionamento e a importância da doação. É o

quinto ano consecutivo que a atividade é

promovida no Univem.

No dia 8 de fevereiro, o

Hemocentro montou uma estrutura no

Centro de Convivência para inscrever os

interessados em integrar o Cadastro de Do-

adores de Medula Óssea (REDOME). O

estudante Guilherme Domingos de Luca,

do quarto ano B de Direito, foi um dos que

atenderam ao chamado. “É uma ação muito

importante”, frisou o aluno, que já é doador

de sangue e tinha o desejo de cadastrar-se

no REDOME.

E

O Diretório Acadêmico “Paulo Correa de
Lara” também promoveu atividades culturais
nos primeiros dias de aula. Na foto, a apre-
sentação de MPB do músico Márcio Martins

de Oliveira, no dia 1º/2/2012.

Cidadania,                                         ... ação!

Calouros da manhã
(primeira foto, à esq.)
em visita à
Filantrópica. Logo ao
lado, a turma do
noturno prepara-se
para a visita ao Lar de
Meninas

Ao lado, aluna preenche
ficha de cadastro de doação
de medula. Mais à esq., a
palestra do representante do
Hemocentro
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m 2012, a expectativa da psi-

cóloga Solange Devechi

Ordones, coordenadora do Núcleo

de Apoio Psicopedagógico (NAP),

docente do Univem há 13 anos, é

que o atendimento psicopedagógico

aos alunos da instituição seja ainda

mais produtivo.

Em 2011, foram

registrados 138 atendimen-

tos, distribuídos nos cursos

de Administração, Direito,

Ciência da Computação,

Ciências Contábeis, Enge-

nharia de Produção e Ins-

tituto Superior de Tecno-

logia (IST), num total

de 900 horas. O tra-

balho sempre tem início

a partir da iniciativa de coordena-

dores, professores ou dos própri-

os estudantes, que identificam di-

ficuldades ligadas às questões de

baixo rendimento acadêmico,

ocasionado por problemas de

saúde, familiares ou emocionais,

dentre outros.

Os atendimentos têm

caráter emergencial e de apoio,

mas podem se estender a um nú-

mero maior de encontros, de-

pendendo do caso. Em algumas

situações, a família é chamada.

“Acredito que os servi-

ços prestados pelo NAP con-

tribuem para o estreitamento

instituição-aluno, além de trazer

bons frutos para a melhoria do

desempenho escolar, integração

entre os estudantes em sala de

aula e com os professores”, diz

a psicóloga. Ela ressalta que o

Univem abraçou a tarefa de

enxergar o aluno como pessoa,

como parte de um todo, e, ain-

da, como um ser em busca do

Além da sala de aula
Atendimento psicopedagógico aos alunos

consolida-se e rende frutos

amadurecimento, condição ineren-

te à natureza humana.

O trabalho é compensador

no momento em que percebemos as

mudanças e, por trás delas, as possi-

bilidades de superação que o jovem

encontra, o que resulta em constru-

ção da autonomia frente às suas es-

colhas e responsabilidades”, completa.

Serviço
Para agendar um horário de

atendimento, os interessados devem

contatar a Coordenação de Cursos.

O NAP está à disposição de alunos e

colaboradores do Univem.

Atendimento
A aluna Jéssica de Olivei-

ra Clemente, do segundo ano de

Direito, beneficiou-se com o aten-

dimento oferecido pelo NAP no

semestre passado. Deficiente visu-

al, ela viaja diariamente de Cam-

pos Novos Paulista a Marília. “Ago-

ra, já veterana, sinto-me mais se-

gura e decidida a vencer todos os

obstáculos para concretizar o so-

nho de me graduar em Direito pelo

Univem”, diz a jovem. Dos encon-

tros no NAP, brotou mais um fru-

to: a realização de uma pesquisa de

iniciação científica, orientada pela

professora Solange, sobre os di-

reitos do idoso na sociedade.

E

A professora
e psicóloga

Solange,
do NAP

Estímulo à pesquisa e inserção
acadêmica e científica são metas do

novo coordenador do NAPEx

estímulo à realiza-

ção de pesquisa já

na graduação, por

meio da Iniciação Cientí-

fica, é parte da política

institucional do Univem

há muito tempo. O resul-

tado é o crescimento, ano

a ano, do número de alunos en-

volvidos e de projetos realizados.

Para o Prof. Dr. Fábio

Dacêncio Pereira, que acaba de

assumir a coordenação do Nú-

cleo de Apoio à Pesquisa e Ex-

tensão (NAPEx) do Univem, em

lugar da Profª. Drª. Marisa

Rossinholi, a prioridade é ampli-

ar a participação dos alunos e,

ao mesmo tempo, melhorar a in-

serção dos trabalhos produzidos

em eventos de renome, publica-

ções nacionais e estrangeiras etc.

“Ao fazer pesquisa na

graduação, o estudante fortalece

o rendimento escolar e ainda en-

riquece o currículo, o que pode

ser muito útil em sua carreira fu-

tura”, destaca o docente.

O novo coordenador

também tem como meta aumen-

tar a participação do Univem em

editais para eventos, projetos de

pesquisa e outros, além de expan-

dir o número de bolsas de fomen-

to à pesquisa, como PIBIC, PIBIT,

Ciências Sem Fronteiras e Fapesp.

Portal de Periódicos
da Capes

Os alunos do Univem

poderão acessar, em breve, via

Internet, o Portal de Periódicos

da Capes, que reúne informações

científicas de alto nível, produzi-

das por pesquisadores de vários

países, em todas as áreas do co-

nhecimento. A Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (Capes) é um ór-

gão de fomento e de avaliação

da pós-graduação vin-

culado ao MEC.

O Portal conta,

hoje, com um acervo de

mais de 30 mil periódi-

cos com texto comple-

to, 130 bases referenciais,

10 bases dedicadas ex-

clusivamente a patentes, além de

livros, enciclopédias e obras de

referência, normas técnicas, esta-

tísticas e conteúdo audiovisual.

“Esse é um passo im-

portante, pois, além de socializar

produção científica reconhecida,

vai auxiliar nossos alunos e pro-

fessores a refinar o processo de

pesquisa”, enfatiza Dacêncio.

“Em breve, vamos divulgar mais

detalhes sobre como a comuni-

dade Univem poderá se benefi-

ciar dessa conquista”, encerra.

Quem é
 Fábio Dacêncio Pe-

reira concluiu graduação e

mestrado em Ciência da Com-

putação pelo Univem, respectiva-

mente em 2002 e 2004. Após ob-

ter o título de mestre, lecionou na

casa entre os anos de 2004 e 2007.

Sua dissertação, na área de se-

gurança de informações, foi

agraciada como a melhor con-

tribuição da área no Brasil em

2004, em evento promovido

pelo Instituto de Tecnologia

Aeroespacial (ITA), de São José

dos Campos.

Na sequência, atuou no

LSITEC da USP, um dos mai-

ores centros de pesquisa do Bra-

sil. Lá, foi responsável pelo pro-

jeto e desenvolvimento de chips

na Design House do LSITEC,

tecnologia dominada por pou-

cos brasileiros. “Tive a oportu-

nidade de trabalhar com pesso-

as do mundo todo e grandes

empresas internacionais”, relata.

O
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O primeiro ano do resto de
nossas vidas

Formaturas coloriram a cidade no início de 2012. São 574 novos profissionais, preparados para suprir
a crescente demanda por pessoal especializado na região

 mês de janeiro foi

marcado pelas

cerimônias de formatura no

Univem. Terminaram seus

cursos 574 alunos nos cursos

de Administração, Ciência

da Computação, Direito,

Design de Interiores, Design

Gráfico, Gestão de

Produção Industrial, Gestão

de Recursos Humanos,

Logística, Processos

Gerenciais e Matemática

(formandos da última

turma).

Em grande parte, esses

alunos já estão bem

colocados no mercado de

trabalho. Para muitos, o

desafio começa

agora, com a

certeza de que

carregam

consigo o

diferencial da

boa formação e

do nome da

instituição que

os graduou,

respeitada por sua qualidade e

compromisso social.

     Ao lado e abaixo, confira algumas

imagens das formaturas... momentos

de realização e emoção que ficarão

gravados na memória de todos.

Parabéns! Muito sucesso no primeiro

ano do resto de suas vidas... e sempre!

O
As turmas de Administração e Ciência da Computação, em 19/1/2012

Logística e Produção Industrial, em 20/1/2012
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As turmas de Direito, em 25/1/2012

Gestão de Recursos Humanos e
Processos Gerenciais, em 27/1/2012

Design Gráfico e Design de
Interiores, em 26/1/2012
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23% dos concluintes
em Direito de 2011
foram aprovados
na OAB antes da

formatura

Para os alunos de Direi-

to de todo o país, após a con-

clusão do curso, a próxima eta-

pa é a aprovação no Exame da

Ordem. É o passo necessário

para fazer a inscrição na OAB e

iniciar o efetivo exercício da pro-

fissão. Nos últimos anos, com a

possibilidade de realizar as pro-

vas antes mesmo de terminar a

graduação, é crescente o núme-

ro de alunos do Univem que ul-

trapassam este obstáculo ainda

fazendo o quinto ano.

De acordo com a coor-

denação do curso, em 2011, fo-

ram 42 aprovados, o que corres-

ponde a cerca de 23% do total

de concluintes (179). Com o Cer-

tificado de Conclusão do curso

em mãos, eles já podem solicitar

a inscrição na OAB.

André Luis Toshiyuki

Shinomya de Castro e Carolina

Luísa Mancini Netto, formandos

de 2011, são dois exemplos. “O

ensino ministrado no Univem

nos deu uma boa base”, diz An-

dré, que agora pretende estudar

para concursos.  Aos que plane-

jam seguir seus passos, Carolina

dá a dica: “É fundamental se

dedicar durante os cinco anos e

aproveitar tudo de bom que a

instituição oferece”.

O Prof. Dr. Edinilson

Donisete Machado, coordenador

do curso, avalia estes bons resul-

tados como fruto das boas con-

dições de ensino oferecidas e da

conscientização dos alunos de que

a preparação para o Exame da

Ordem “é uma decisão que re-

quer planejamento pessoal, disci-

plina e constância de propósitos”.

elo terceiro ano consecutivo, o

convênio entre o Univem, a Uni-

versidade Estadual do Norte do

Paraná (UENP) e a Faculdade de Di-

reito da Universidade de Lisboa propi-

ciou a realização de um curso de exten-

são na capital portuguesa.

Em 2012, o curso aconteceu

entre os dias 9 e 11 de janeiro, tendo

como tema “História e Teoria do Di-

reito Subjetivo”, abordado em 15 ho-

ras aula. A delegação do Univem con-

tou com 27 pessoas, entre alunos do

mestrado e da graduação, professores

e mestres formados pela casa. Neste

ano, a presença de estudantes da gra-

duação foi marcante, com oito parti-

cipantes. Após a realização do curso, a

turma aproveitou a oportunidade para

Professores, mestrandos
e alunos de graduação

do Univem
participaram de curso
na Universidade de

Lisboa

EXPERIÊNCIAUma rica
em terras portuguesas

conhecer outras cidades europeias,

como Roma e Londres.

Para o mestrando Marcos Oli-

veira de Melo, a experiência acadêmi-

ca e cultural foi excelente. Prestes a

concluir a dissertação, ele considera que

o contato e a troca de experiências com

juristas europeus contribuem para o

enriquecimento da pesquisa. “Quem

tiver a oportunidade, não pode per-

der a chance de fazer o curso no ano

que vem”, aconselha. A pesquisa de

Marcos, que atua como professor uni-

versitário e, também, exerce o cargo

de Procurador Federal em Bebedou-

ro, refere-se ao Direito Natural Mo-

derno como paradigma do juspositi-

vismo e tem a orientação do Prof. Dr.

Oswaldo Giacóia Júnior.

Para o Prof. Dr. Lafayette

Pozzoli, pró-reitor de Pós-Gradua-

ção, Pesquisa e Extensão e coorde-

nador do Mestrado em Direito do

Univem, a terceira edição do curso

consolida o convênio entre as insti-

tuições. “Além da importância dos te-

mas abordados, ganhamos com a

integração entre os alunos do Uni-

vem, aproximando a relação entre a

graduação e o mestrado”, avalia.

P

...gostinho de quero mais
“Fiquei maravilha-

do com Lisboa”, revela Fer-

nando Vieira Mustafá, um dos alunos de gra-

duação que participaram do curso realizado na

capital portuguesa. Para ele, no entanto, a via-

gem está só começando.

Ainda em 2012, ele voltará a Portugal,

desta vez para usufruir da bolsa oferecida pelo

Programa Fórmula Santander, conquistada após

processo de seleção aplicado pelo Univem, que

incluiu análise de currículo, desempenho

escolar e em pesquisas, além de entre-

vista. Ao todo, o programa concedeu

100 bolsas para instituições conveniadas

ao Santander em todo o país, no valor

de cinco mil euros cada. O intercâmbio

é previsto para durar até seis meses. No

caso de Fernando, o destino é a Universidade

de Lisboa, instituição conveniada ao Univem.

O aluno tem muitos planos para a

nova jornada. Um deles é reunir informações

para desenvolver um projeto de iniciação cientí-

fica. “Estou pensando em estabelecer uma

comparação entre os direitos coletivos no Brasil

e na Europa”, comenta. No ano passado, sob a

orientação do Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, ele já

havia pesquisado o tema “O progresso científi-

co e a regulamentação jurídica”. Estagiário no

Tribunal de Justiça de São Paulo, em Paraguaçu

Paulista, Fernando também já traçou os planos

para o futuro: “A magistratura me fascina.”

É o segundo ano que o Univem parti-

cipa do Programa Fórmula Santander. Em 2011,

o selecionado foi o mestrando Lucas Seixas Baio.

Fernando foi
contemplado
com bolsa de
intercâmbio

pelo
Santander
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De 16 a 19 de no-

vembro de 2011, foi realizado

em Vitória o XX Congresso do

Conpedi (Conselho Nacional de

Pesquisa e Pós-Graduação em

Direito no Brasil). O evento, se-

diado pela Universidade Fede-

ral do Espírito Santo (UFES),

com o apoio da CAPES e do

CNPq, teve como tema central

“A ordem jurídica justa: Um di-

álogo euro-americano”.

Assim como ocorreu

nas versões anteriores, o mestra-

do em Direito do Univem teve

uma boa participação. Mestran-

dos e docentes expuseram arti-

gos nos vários grupos de traba-

lho (GTs) do Congresso.

Os mestrandos José

Antônio Gomes Ignácio Júnior

e Celso Jefferson Messias Paga-

nelli apresentaram, ao GT Di-

reito Eleitoral, o artigo intitula-

do “Ativismo judicial nas resolu-

ções da Justiça Eleitoral – Duvi-

dosa compatibilidade do artigo

23, IX e XVIII do Código Eleitoral

com a Constituição Federal”.

A mestranda Caroli-

na Maria Morro Gomes Galbi-

ati e o Prof. Dr. Edinilson Do-

nisete Machado apresentaram, ao

GT Direito, Educação, Ensino

e Metodologia Jurídicos, o arti-

go intitulado “Ensino jurídico no

Brasil: Uma possível abordagem

a avanços, controvérsias e às exi-

gências contemporâneas com vis-

tas à qualidade”.

A mes-

tranda Bruna Pinotti

Garcia apresentou,

ao GT Direito e

Novas Tecnologias,

o artigo intitulado

“Liberdade de ex-

pressão e autocensu-

ra na Internet”, escri-

to em parceria com

o Prof. Dr. Mário

Furlaneto Neto.

O mestrando Hélcio

José da Silva apresentou o arti-

go “Garantia do direito à edu-

cação ao homoafetivo e ao trans-

gênero – Sistema normativo trun-

cado e fragmentário”, dentro do

GT Direito, Educação, Ensino

e Metodologia Jurídicos.

O professor Ednil-

son participou da composição

da mesa do GT Direitos Soci-

ais e Políticas Públicas I.

Experiência positiva
“É muito enriquece-

dor o contato com graduandos,

pós-graduandos, professores de

diversas universidades e faculda-

des espalhadas pelo país, situa-

ção ideal para trocar informa-

ções e experiências no âmbito

da pesquisa e extensão universi-

tária”, avalia Carolina. Gradua-

da pelo Univem, em 2002, ela

atua como advogada e tem pla-

nos de ingressar na docência.

José Antônio, que é

professor universitário e advoga-

do em Avaré, também vê a par-

ticipação no Conpedi como

“muito rica”. Ele conta que teve

a oportunidade de conhecer pes-

soas de todo o Brasil que estu-

dam e escrevem sobre o tema

por ele apresentado. “O contato

incrementou meus conhecimen-

tos sobre esse interessante ramo

do Direito, além de estabelecer

novos laços de amizade.”

Presença no XX Congresso
Nacional do Conpedi

o dia 10 de

janeiro, Alexan-

dre de Almeida Pina,

do terceiro ano de

Direito diurno do

Univem, vivenciou

uma rica experiência.

Tendo como público

um grupo de senten-

ciados em regime

semiaberto, ele dis-

correu sobre o tema

de seu trabalho de

iniciação científica,

desenvolvido em

2011, intitulado “A

proteção à família do

sentenciado”. A ori-

entação foi do Prof. Ms. Roberto da Frei-

ria Estevão.

O convite para a palestra partiu

do Centro de Ressocialização de Marília,

órgão vinculado à Secretaria da Adminis-

tração Penitenciária do governo paulista.

“A receptividade foi muito boa

e o pessoal expôs várias dúvidas”, comen-

ta Alexandre. Antes da palestra, ele já havia

exposto os frutos de sua pesquisa durante

o Seminário de Iniciação Científica (SIC)

do Univem do ano passado, realizado no

mês de outubro.

Alexandre explica que, em sua

pesquisa, procurou se aprofundar num

tema considerado polêmico no meio jurídi-

co: o auxílio-reclusão, que garante proteção

aos dependentes do segurado que se en-

contra recluso em regime fechado ou simi-

aberto. O benefício foi instituído há 50

anos e regulamentado em 24/6/1991, pela

Lei nº 8.213. É concedido aos dependentes

do preso somente se este comprovar sua

condição de segurado da Previdência Soci-

al, ou seja, desde que tenha exercido ativi-

dade remunerada que o enquadre como

contribuinte obrigatório do INSS.

Dos opositores, o auxílio ganhou a

pecha de “bolsa bandido” ou “auxílio cri-

Aluno do Direito faz palestra
sobre proteção à família do

sentenciado
Projeto de iniciação científica permitiu aprofundamento no tema

minoso”. Para Alexandre,

há uma grande confusão

no debate. “Essa percep-

ção, de parte da socieda-

de, impede que as pesso-

as vejam o benefício que

o auxílio pode trazer a

longo prazo, pois a famí-

lia é fundamental no pro-

cesso de ressocialização

do preso. Se ela estiver

desamparada, o processo

é logo comprometido”,

pondera.

O aluno prosse-

gue: “Não é admissível

que os dependentes do

segurado preso sofram a

condenação injusta de graves dificuldades

financeiras, como se fossem os verdadeiros

culpados. É por isso que o legislador brasi-

leiro atribuiu ao sistema da Previdência Soci-

al o ônus de amparar, nesta situação, os fa-

miliares do segurado detento ou recluso.”

Paixão pela advocacia
O contato com a pesquisa foi re-

compensador para Alexandre. “Pesquisar é

como mergulhar no oceano. Você se

aprofunda e descobre uma imensi-

dão de conhecimentos novos e infor-

mações que sequer imaginava que

existissem”, compara.

Ele começou a estagiar em

escritório de advocacia antes mesmo

do ingresso no curso do Univem. “A

experiência no escritório da Drª.

Márcia Souza e a sintonia com o cur-

so deram-me a certeza de que a ad-

vocacia é o meu caminho profissio-

nal”, finaliza.

Alexandre, do terceiro ano de Direito

N

Da esq. p/ a dir., os mestrandos José
Antônio, Carolina e Bruna, ao lado do
professor Edinilson, durante o XX Conpedi

Para saber mais sobre o tema, confira a
íntegra do projeto do aluno em

www.univem.edu.br/jornal
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RADAR UNIVEM

o final de 2011, a

turma de forman-

dos em Ciência da Com-

putação do Univem am-

pliou um percentual que

já vem chamando a aten-

ção desde a criação do

curso: o alto número de

aprovados em progra-

mas de mestrado nas

melhores instituições do

país. De um total de 19

concluintes no ano pas-

sado, nada menos do que

11 já ingressaram na pós-graduação.

Fábio Luiz Egidio é um de-

les. Aprovado na Universidade Federal

do Rio Grande do Sul (UFRGS), ele está

de malas prontas para as terras gaúchas.

“Foi uma surpresa ser aprovado num

programa tão disputado”, revela o ex-

aluno do Univem, referindo-se ao mes-

trado em Macroeletrônica, que oferece

12 vagas anuais.

Após três anos trabalhando na

SS Tecnologia, ele não titubeou em se des-

ligar da empresa. “Foi uma experiência

profissional importante, mas agora é hora

Computação mantém tradição de
altos índices de aprovação em

mestrados de ponta

N
uando cursou a gradua-

ção em Administração

no Univem, entre os

anos de 2005 e 2008, Carolina

Belotti percebeu uma afinida-

de especial com duas áreas do

curso: Logística e Gestão da

Produção. Um estágio realiza-

do na Brudden, em 2008, con-

firmou a empatia.

Decidida a se aprofun-

dar em ambas as áreas, ela tra-

çou os planos: fazer uma nova

graduação, desta vez em Logís-

tica, no Instituto Superior de Tec-

nologia (IST) do Univem, e ba-

talhar por um mestrado na área

de Engenharia de Produção. Os

desafios se concretizaram.

Em 2011, após elimi-

nar algumas disciplinas comuns,

Carolina concluiu o curso no

IST. No final do ano, foi apro-

vada no disputado Programa

de Mestrado em Engenharia da

Produção da Universidade Fe-

deral de São Carlos (UFSCar).

Além da aprovação, a ex-aluna

do Univem ainda alcançou um

grande resultado: foi a segun-

Fábio, aprovado
no mestrado em
Macroeletrônica
da UFRGS

De malas prontas
para São Carlos

Ex-aluna de Administração e de Logística ingressa
em mestrado na área de Engenharia de Produção

da colocada no processo de con-

cessão de bolsas da Capes, ór-

gão federal de fomento à pós-

graduação stricto sensu (mestra-

do e doutorado), atrás apenas

de um doutorando.

No mestrado, Carolina

vai se integrar à linha de “Gestão

de Sistemas Agroindustriais” e

quer pesquisar sobre “integração

interfuncional”, tema que se rela-

ciona à ação conjunta das funções

organizacionais da empresa.

No meio do caminho,

antes do curso no IST e a apro-

vação no mestrado, Carolina fez

um breve intercâmbio nos Esta-

dos Unidos, que serviu para apri-

morar sua fluência no inglês.

Estímulo à pesquisa
O gosto pela pesquisa,

essencial para o ingresso no mes-

trado, tem a marca do Univem.

Estimulada pela Profª. Ms. Vânia

Érica Herrera, em 2010 Carolina

ingressou no Grupo de Pesquisa

“Gestão, Competitividade e Tec-

nologias”, liderado pela docente.

As atividades no grupo renderam

a publicação de vários artigos ci-

entíficos, em eventos de peso na

área, como o Encontro Nacio-

nal de Engenharia de Produção

(Enegep) e o Simpósio de En-

genharia de Produção (Simpep).

Enquanto aguarda, an-

siosa, o início das aulas no mes-

trado, Carolina já pensa nos pas-

sos seguintes. Quer cursar dou-

torado e ingressar na carreira do-

cente universitária.

Como diz o poeta...

o tempo não para, ainda mais

para quem tem tantos sonhos a

realizar!

Parabéns!
O Univem parabeniza seus ex-alunos

pelo ingresso no mestrado:

. Laura Serafim de Queiroz (UFSCar e USP).

. Augusto Luengo Pereira Nunes (USP e UFRGS).

. Denis Renato de Moraes Piazentin (USP e UFRGS).

. Luís Fernando Martins Carlos Júnior (UFSCar e USP).

. Raphael Negrisoli Batista (UFSCar e USP).

. Helder Jefferson Ferreira da Luz (UFSCar e USP).

. Desirée Bueno do Nascimento (UFRGS).

. Guilherme Cruz Zacarias da Silva (UFSCar).

. Fernando Cirino Sato (UFSCar).

. Fábio Luiz Egidio (UFRGS).

. Raphael Rodrigues Honda (UFSCar).

de apostar na conti-

nuidade dos estu-

dos”, diz. Os planos

futuros de Fábio

passam pelo douto-

rado e pelo ingres-

so na carreira do-

cente universitária.

Ele conta que a atu-

ação como monitor em projetos de ex-

tensão do Univem, como os de inclu-

são digital para crianças e adolescentes

da APAE e na Cáritas Diocesana, forta-

leceu seu desejo de ser docente.

No mestrado, Fábio plane-

ja pesquisar a área de algoritmos de sín-

teses, que se relaciona ao tema por ele

desenvolvido no Trabalho de Conclu-

são de Curso (TCC), intitulado “Mi-

cro-controlador para um sistema dinâ-

mico de controle de tráfego urbano”,

sob a orientação do Prof. Ms. Ildeber-

to Bugatti.

Em nome do

orientador, Fábio agra-

dece aos docentes do

curso pela boa forma-

ção recebida. “Os pro-

fessores se disponibili-

zam totalmente para

apoiar os alunos. Se não

fosse por eles, eu não

teria chegado até aqui.”

Carolina,
graduada em

Administração e
Logística pelo

Univem

Q
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ARTIGOS
Confira em www.univem.edu.br/jornal

Uma cultura para a
dignidade humana

* Por Lafayette Pozzoli, professor, pró-reitor
de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão,

coordenador do Mestrado em Direito do Univem

Trabalho em rede no
combate ao abuso e a

violência sexual infanto-
juvenil no Brasil

* Por Sara Caroline de Deus Pereira,
mestranda em Direito pelo Univem
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GIRO
UNIVEM

No dia 12 de dezembro, os

professores doutores Elvis Fusco e

Fábio Dacêncio Pereira, do Univem,

participaram da cerimônia de entrega

do “Prêmio Ações Inclusivas para Pes-

soas com Deficiência - 2011”, iniciati-

va da Secretaria dos Direitos da Pessoa

com Deficiência do governo paulista.

O projeto “Inclusão digital

para alunos da APAE-Marília”, desen-

volvido pelo Univem desde 2005, foi

um dos quatro melhores dentre práti-

cas inclusivas finalistas do estado.

Todos os anos, o projeto

atende cerca de 30 alunos da APAE,

que vêm semanalmente aos labo-

ratórios do Univem,

acompanhados por

professores daquela

instituição. As aulas

são ministradas por

alunos monitores de

Ciência da Compu-

tação e Sistemas de

Informação, sob a

coordenação da

profª. Ms. Renata Ap.

de Carvalho Pascho-

al, e a supervisão do

professor Elvis Fus-

co, coordenador dos

cursos.

Inclusão Digital do Univem
recebe nova premiação
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Sistema SAP foi tema de
palestra para Engenharia

de Produção

No dia 8 de fevereiro, os alunos

de Engenharia de Produção, do primeiro

ao quarto ano, participaram de uma pales-

tra sobre “Conceito de Sistema SAP”, rea-

lizada no auditório Shunji Nishimura. O

palestrante, Alexandre A. Carmo Silva, é

mestre em Engenharia de Automação In-

dustrial, gerente de projetos SAP da MDL

Consulting, consultoria que atua com im-

plantação e capacitação SAP, presente no

Brasil e nos EUA.

Como produto de uma parceria

entre o Univem e a MDL Consulting, em

abril será realizada uma capacitação para

formação em SAP Foundation para os

estudantes do curso. Mais informações

podem ser obtidas pelo e-mail

contato@mdlsapconsulting.com.

No dia 31 de janeiro,

tomou posse a nova diretoria da

Associação Comercial e Industri-

al de Marília (ACIM). O empre-

sário Daniel Alonso assumiu o

posto de presidente, sucedendo

Sérgio Lopes Sobrinho.

O reitor do Univem,

Luiz Carlos de Macedo Soares,

também integra a nova direto-

ria, no posto de 2º vice-presi-

dente. “É uma satisfação poder

atuar ao lado de pessoas com-

petentes e preocupadas com o

desenvolvimento de Marília”,

Macedo Soares integra nova diretoria da ACIM

disse Macedo Soares.

Em seu discurso, o

novo presidente da ACIM – que

preside a Casa Sol, empresa

com sede em Marília e filiais em

Lins, Bauru e São Carlos – sali-

entou que uma de suas princi-

pais metas é estimular a capaci-

tação dos empresários e profis-

sionais que atuam no comércio e

na indústria. Alonso também é

membro do Conselho Universi-

tário (Consu) do Univem.Macedo Soares recebe das mãos do
presidente Daniel Alonso a pasta de

trabalho e a posse como 2º Vice-
Presidente da ACIM

No início de dezem-

bro, 37 empresários de Pom-

péia receberam certificado de

capacitação por terem partici-

pado de um curso de 90 dias,

realizado pelo Univem na sede

da Associação Comercial e

Empresarial de Pompéia

(ACE). O curso, desenvolvido

por docentes da instituição,

ofereceu uma visão geral a

respeito do sistema tributário

brasileiro e sobre os impostos

incidentes nas pequenas, micro

Empresários de Pompéia concluem capacitação

Marília será uma das

sedes do TEM Games 2012,

jogos promovidos pela

TV TEM nos dias 10 e

11 de março, nas

dependên-

cias do Ma-

rília Shopping. A expectativa

dos organizadores é que cente-

nas de competidores inscre-

vam-se para participar numa

das três modalidades ofereci-

das: PES 2012, Guittar Hero 5

e Super Street Fighter 4. As

inscrições podem ser feitas em

www.tvtem.com/temgames.

Como fruto de uma

parceria estabelecida entre o

Univem e a TV TEM, cerca de

40 alunos dos cursos de Ciência

da Computação e Sistemas de

Informação receberão treina-

mento para atuar como moni-

tores nos dias do evento. “As

horas serão computadas como

atividades complementares”,

informa o Prof. Dr. Elvis Fus-

co, coordenador dos cursos do

Univem.

Univem no TEM Games

e médias empresas, tanto na

indústria quanto no comércio.

“Foi um treinamento específi-

co e de grande importância”,

ressaltou o presidente da ACE,

Alair Mendes Fragoso, ex-alu-

no do Univem. A cerimônia de

entrega dos certificados contou

com a presença da diretoria da

ACE, do reitor do Univem, Luiz

Carlos de Macedo Soares, e do pró-

reitor de Pós-Graduação, Pesquisa e

Extensão, Lafayette Pozzoli.

Fusco e Dacêncio
recebem a menção

honrosa pelo Univem
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‘Computação em Nuvem’
é inédito no interior paulista

Um dos cursos oferecidos pelo

CEC é inédito no interior paulista. Tra-

ta-se da ‘Especialização em Plataforma

Móvel e Computação em Nuvem’, que

visa a capacitar o profissional a atuar no

desenvolvimento de sistemas para dis-

positivos móveis ou de ambientes da

chamada “Cloud Computing”.

O Prof. Dr. Elvis Fusco ex-

plica que “o modelo de Cloud

Computing criou novas funções para

profissionais de TI e a proliferação

de smartphones e tablets fez surgir

uma grande demanda por

desenvolvedores de software”.
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tento à conjuntura moderna, em que a

sociedade passa por um processo cons-

tante de mudanças tecnológicas, políticas e eco-

nômicas, o Univem dedica especial atenção aos

cursos de pós-graduação Lato Sensu. Minis-

trados pelo Centro de Educação Continuada

(CEC), eles são oferecidos regularmente des-

de 1999 e tornaram-se referência para ex-alu-

nos e profissionais que querem se aprimorar e

buscar novos conhecimentos. O quadro do-

cente é composto por profissionais que mes-

clam a titulação acadêmica com uma rica ex-

periência no mercado de trabalho.

“É notória a concorrência cada vez

maior no mercado de trabalho”, assinala An-

dré Luís Cateli Rosa, professor do CEC. Ele

lembra que a inserção nesse mercado exige, a

cada dia, uma melhor qualificação de quem

procura uma posição de destaque. “Os cursos

permitem que os educandos se especializem

em suas áreas de maior afinidade, com preços

acessíveis e ensino de qualidade”, prossegue.

Cateli está no CEC desde agosto

passado. Com duas graduações – Direito e

Administração – e um mestrado em Direito,

todos pelo Univem, é um bom exemplo da

importância da educação continuada.

Após o encerramento das inscrições

para os cursos Lato Sensu, o CEC abrirá, ain-

da neste semestre, cursos de extensão, com

duração entre 10 e 50 horas, nas áreas de Di-

reito do Consumidor; Conciliação, mediação

e arbitragem; Matemática financeira: prática

com HP12C; Direito e Gestão Ambiental; Ini-

ciando na bolsa de valores.

Os cursos
 Com

duração de 18

meses, os cursos

Lato Sensu ofere-

cidos pelo CEC

são: MBA em

Gestão de Pesso-

as; MBA em

Controladoria e

Finanças; MBA

De BEM com a vida...

Não se deixe desestimular

No seu aprendizado diário, na ca-
minhada necessária para a evolução, você
encontra empeços variados ao longo do ca-
minho. Vezes incontáveis você encontra os
chamados “inimigos gratuitos”, os amigos fa-
lastrões que o deixam em situações difíceis;
você se depara com enfermidades físicas.

Você tem a sua volta a carestia que
cresce e os ganhos materiais que parecem
não acompanhá-la, o que lhe faz pensar que
quanto mais trabalha menos ganha.

Você costuma ver desmoronar os
mais acalentados sonhos domésticos; desmo-
ronam os anelos do cônjuge atencioso e afe-
tuoso; dos filhos estudiosos, responsáveis, res-
peitosos; da família companheira.

Contudo, seja qual for a luta que
lhe caiba, não se deixe desestimular, não se
abata. Você não é vítima da vida.

Encontra-se unicamente em proces-
so de reeducação, tendo oportunidade de
acertar-se com a vida que um dia desrespei-
tou em várias de suas facetas. Você deverá,
então, aprender a perdoar, a compreender, a
respeitar diferenças, a falar menos, a conde-
nar menos, a ser mais indulgente.

O tempo implacável não para. As-
sim, se o aproveitar para aprender a crescer
e ser feliz, ele o abençoará com expressiva
claridade. Caso o desperdice, recolhendo-se
à maldição do desânimo ou à fuga, verda-
deiramente terá lançado fora o mais expres-
sivo tesouro que nos é oferecido pelo Cria-
dor: o tempo. Não se perca no valão do de-
sestímulo. Confie sempre em Deus, que lhe
dá sempre o melhor, dando-lhe chances de
brilhar e ser feliz.

(Do livro ‘Para uso diário’, psicografado por J. Raul Teixeira,
ditado pelo espírito Joanes. Editora Fráter, 2004, pág. 71.)

A arte de incrementar a carreira
Centro de Educação Continuada do Univem abre inscrições para novas turmas.

Cursos das áreas de Negócios, Informática e Direito inovam no conteúdo

em Marketing e Propaganda; MBA em Gestão

de Inovação e Projetos; MBA em Logística de

Cadeia de Suprimentos; Especialização em Pla-

taforma Móvel e Computação em Nuvem; Es-

pecialização em Direito Penal e Processual Pe-

nal; Especialização em Direito do Trabalho, Pre-

videnciário e Processo do Trabalho.

O Curso de Especialização em Psi-

coterapia Psicanalítica Cepp, com uma dura-

ção de 24 meses, já tem turma formada, cujo

processo seletivo encerrou-se em 04/02/2012.

Serviço
Para mais informações, visite

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

Fone (14) 2105-0891.

O professor
Cateli,

do CEC:
"Cursos

permitem
especialização

para uma
posição de
destaque no
mercado de

trabalho"

A

Reitor recebe cumprimentos

Aniversariante de
11 de fevereiro, o
reitor do Univem,
Luiz Carlos de
Macedo Soares, re-
cebeu de presente
uma homenagem de
funcionários, docen-
tes, mantenedores e

parceiros da instituição. Numa rápida confraterni-
zação, com direito a bolo e refrigerante, realizada
nas dependências do salão nobre, ele agradeceu a
todos, reforçando a importância de cada um na
jornada de tradição e qualidade que acompanha o
Univem. Macedo Soares atua voluntariamente há
quase 18 anos na Fundação de Ensino Eurípides
Soares da Rocha, mantenedora do Univem, sem-
pre buscando inovações e a oferta de cursos como
suporte para o desenvolvimento regional.


