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Ao longo dos últimos anos, o UNIVEM tem direcionado seu ‘olhar’ para os avanços 
tecnológicos e para as demandas de mercado. A teoria aplicada nas salas de aula, 
os projetos criados para a Expo-Negócios, os trabalhos de iniciação científica e os 
programas de startups ganharam maturidade no Centro Incubador de Empresas 
(CIEM), no Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília) e no Inno-
vaSpace Coworking. Todos esses ambientes de empreendedorismo e inovação 
geridos pelo Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM, colocaram Marília 
entre as sete principais cidades do Estado em ações nas áreas da Ciência, Tec-
nologia e da Informação, o que nos garantiu o credenciamento do Parque Tecno-
lógico. Movimento que, hoje, ganha uma força ainda maior com a Pró-reitoria de 
Inovação e Desenvolvimento Institucional, sob o comando do Prof. Dr. Elvis Fusco. 
Esse novo “braço” da Reitoria vem fortalecer e dar maior visibilidade à Instituição 
e a todo esse importante ambiente de inovação e empreendedorismo. Vem dina-
mizar o processo de desenvolvimento e de transição do modelo analógico para o 
tecnológico dentro de nossa instituição. Além dos ambientes de inovação já solidi-
ficados no UNIVEM, a nova Pró-reitoria anuncia para 2019 o lançamento de cursos 
rápidos, no formato nanodegress, com formação online e com menor tempo de 
duração se comparados a programas tradicionais oferecidos pelas instituições de 
ensino superior, cursos que visam aproximar os profissionais das demandas do 
mercado de trabalho. A revolução 4.0 está aí, e a produção do conhecimento ge-
rada no UNIVEM vem ao encontro dessa realidade.
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UNIVEM abre as “portas” para o mercado

Mariana Oliveira: “O UNIVEM forma 
pessoas que trazem soluções”

Gabriel Valente Perinetti: “Basta saber 
aproveitar o que a universidade oferece”

Isabela Molina Bez Faria: “O estágio foi fun-
damental para minha carreira profi ssional”

Danilo Alves: “O UNIVEM oferece as 
possibilidades e te direciona ao mercado”

Profª. Drª. Raquel Ferraroni Sanches: “Desen-
volver novas competências é essencial”



CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

Das salas de aula para a comunidade. Esse é o obje-

tivo do “Espaço Gente que faz”, instalado no hall de 

entrada do UNIVEM: dar visibilidade às produções 

que nascem nas salas de aula, apresentando para a comu-

nidade acadêmica e para o público, em geral os trabalhos 

desenvolvidos nos diversos cursos ofertados pelo Centro 

Universitário. Trabalhos dos alunos e ex-alunos do Curso de 

Design Gráfi co abriram o novo espaço organizado por Neu-

za Macedo Soares. 

Cada exposição tem duração média de 15 a 30 dias. Entre 

as mostras realizadas, há uma releitura da capa do livro “A 

guerra do Reino Divino”, de Jó Oliveira, feita pelos alunos 

do segundo ano do curso de Design Gráfi co; e a Exposição 

“Design e Livros” com trabalhos de ex-alunos do curso, dos 

anos de 2011 a 2018. Segundo o professor de Fotografi a do 

UNIVEM, Fábio Borgues, o espaço apresenta as diversas téc-

nicas de desenho, pintura, colagens, revistas, HQs, entre ou-

tras. “É um mesmo tema tratado de formas diferentes, é um 

exercício da criatividade”, frisou explicou o professor.  

O aluno Rafael Simonetti optou pela técnica de colagens 

para conceituar o tema. Para ele, a liberdade de criação e as 

inúmeras possibilidades oferecidas pelo curso são impres-

cindíveis para a formação do profi ssional de Design Gráfi co. 

“O curso de Design Gráfi co do UNIVEM faz isso muito bem. 

Estimula esse espírito criativo”, ressaltou. 

“ESPAÇO GENTE QUE FAZ”
Produções dos alunos são apresentadas à comunidade

Alunos do curso de Design Gráfi co do UNIVEM expõem produções à comunidade

Trabalhos  expostos no saguão de entrada do Centro Universitário 

Exposição traz livro inclusivo Mostra aberta a comunidade 
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Integrar e compartilhar conhecimentos para juntos estru-

turarem e lançarem projetos inovadores. Em uma mesma 

sala, alunos do 7º termo dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis, e do 9º termo de Engenharia de Produ-

ção foram apresentados ao Projeto Integrado de Fábrica e 

ao Balcão de Projetos que este ano completa 35 anos de 

implantação. 

Além de inserí-los nos projetos, a atividade multidisciplinar 

busca promover o relacionamento interpessoal e, principal-

mente, despertar a vocação empreendedora nos futuros 

profi ssionais. O projeto integrador envolve todos os cursos 

da graduação. Segundo explicou o supervisor do Balcão de 

Projetos, Prof. Luiz Eduardo Zamai, o objetivo é fazer com 

que os alunos “vivenciem” o surgimento e o desenvolvimen-

to de um projeto ou produto, e o dia a dia de uma empresa. 

“O Balcão de Projetos existe para despertar essa vocação e 

esse espírito empreendedor nos alunos. Na região, nenhuma 

instituição de ensino superior tem esse foco na inovação e 

no empreendedorismo. Nós temos o foco e todo o ambiente 

propício para que isso aconteça”, frisou. 

Fruto de um projeto integrado, o aplicativo Consulta Azul - 

terceiro lugar do 3º Marília Startup Pitch Day 2018 -,  nasceu 

da parceria entre alunos do curso de Sistemas de Informação 

e Administração. Trabalho conjunto que rendeu excelentes 

frutos. “Nós, da área de TI, tínhamos o olhar no desenvolvi-

mento, e o pessoal da Administração a visão de mercado. 

Juntos, o projeto andou muito mais rápido e os resultados 

também foram muito positivos”, afi rmou o aluno do curso de 

Sistemas de Informação, Marcelo Santos.

As atividades integradas têm como foco a ExpoNegócios 

UNIVEM que acontece, anualmente, no segundo semestre. 

Em 2018, 34 projetos foram apresentados no evento.

Atividade busca promover o relacionamento interpessoal e, principalmente, despertar a vocação empreendedora nos futuros profi ssionais

Alunos de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção durante aula integrada 

ATIVIDADE INTEGRADA 
DESPERTA VOCAÇÃO EMPREENDEDORA



O curso de Gestão de Recursos Humanos do UNI-

VEM obteve nota 4 na avaliação realizada pelo 

MEC. As notas variam de 1 a 5, sendo que 4 e 5 são 

consideradas excelentes. Segundo o coordenador do curso, 

Prof. Leandro Tenório, a nota é uma certifi cação da qualidade 

do curso. “Além da formação humanísta e técnica que pos-

sibilitam ao aluno desenvolver diagnósticos organizacionais, 

recrutamento e seleção, treinamentos, entre outros, todo o 

conhecimento se consolida por meio do desenvolvimento do 

Projeto de Soluções em Recursos Humanos, que aproxima o 

aluno das reais necessidade do mercado”, frisou.  Além do 

curso de Gestão de RH, os cursos de Processos Gerenciais, 

Bacharelado em Ciência da Computação e Sistemas de In-

formação do UNIVEM também obtiveram nota 4 pelo MEC.  

Segundo a Pró-reitora de Graduação do UNIVEM, Prof.ª Dr.ª 

Raquel Ferraroni Sanches, os resultados colocam os Cursos 

do UNIVEM entre os melhores do País. “Essa excelência é 

resultado do trabalho que toda a equipe acadêmica vem 

adotando, para aprimorar, a cada dia, a qualidade, a postura 

empreendedora e as inovações do UNIVEM que prima pela 

formação humanista”, ressaltou. 

Para o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, 

a pontuação é o reconhecimento de um trabalho em con-

junto que envolve o corpo docente altamente qualifi cado, a 

infraestrutura e um  modelo pedagógico que prepara e en-

caminha os alunos para o mercado profi ssional. “Estamos no 

caminho certo!”, concluiu.  

Atividades voltadas à formação técnica e humanístaModelo pedagógico prepara os alunos para o mercado 

Na foto, da esquerda para a direita, o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, a Pró-reitora de Graduação, 
Prof.ª Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches e o Coordenador do curso de Gestão de RH, Prof. Leandro Machado Tenório
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CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

A tecnologia está presente em todas as relações so-

ciais, e no Direito não é diferente. Desde de 2013, 

os processos passaram a, gradativamente, tornar-

se integralmente digitais. Pensando nos alunos do curso de 

Direito que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer 

e entender as funcionalidades dos softwares de automação 

utilizados pelos Tribunais do Estado de São Paulo (TJSP, TRF-

3 e TRT-15), bem como, os softwares que auxiliam o manejo 

de petições e documentos, o UNIVEM lançou o Curso “Pro-

cesso Digital de Softwares Auxiliares”. 

Ao todo foram quatro módulos oferecidos para os alunos no 

período da manhã e noite. Segundo a Mestranda em Direito 

pelo UNIVEM, Jéssica Cabrera Reis, que ministrou o curso, 

“o UNIVEM zela por aqueles alunos que têm pouco contato 

com a prática jurídica fora da instituição. Dessa forma, por 

meio do laboratório de prática jurídica e das disciplinas práti-

cas, propicia diversas atividades, a fi m de imergir o discente 

no mundo da praxe forense. O curso “Processo digital e sof-

twares auxiliares” ofereceu aos alunos o contato com a práti-

ca jurídica em seus aspectos mais pragmáticos no âmbito do 

processo digital”, afi rmou. 

DIREITO 4.0
UNIVEM promove Curso de Processo Digital 

Jéssica Cabrera Reis, Mestranda em Direito pelo UNIVEM: “o curso 
propiciou o contato com processo digital” 

Atualização - Curso de Processo Digital foi oferecido gratuitamente aos alunos do curso de Direito do UNIVEM



Reconhecimento. A avaliação sobre a instituição, o 

curso e o desempenho dos alunos rendeu ao Curso 

Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do 

UNIVEM a nota 4 pelo MEC. A pontuação reforça a excelên-

cia do curso e o coloca entre os melhores do País. Com base 

nos três componentes de avaliação do MEC, outros critérios 

mais específi cos foram avaliados: Projeto pedagógico; quali-

fi cação do corpo docente; instalações físicas; responsabilida-

de social; satisfação dos alunos; gestão da instituição, entre 

outros. A nota 4 é resultado de todo um trabalho realizado há 

anos com foco na qualidade e encaminhamento dos alunos 

para o mercado profi ssional. “Isso reforça a seriedade do tra-

balho da Instituição, de todo o corpo diretivo, corpo docente, 

secretarias, biblioteca e profi ssionais de apoio, cujo foco é 

encantar os alunos que confi am sua formação no UNIVEM”, 

destacou o Coordenador dos cursos Superiores de Tecnolo-

gia do UNIVEM, Prof. Leandro Machado Tenório. Os setores 

do comércio, da indústria e de prestação de serviços, incluin-

do as áreas de tecnologia, estão em alta em Marília e região. 

As empresas estão contratando profi ssionais com perfi l de 

liderança, capazes de tomar decisões, de elaborar planos e 

projetos de expansão, de controlar custos, de liderar equi-

pes e aceitar desafi os. Este é o foco da formação profi ssional 

do curso de Processos Gerenciais, do UNIVEM que prepara 

os alunos para integrar equipes vencedoras ou para montar 

seu próprio negócio. Com dois anos de duração, o curso Su-

perior de Tecnologia em Processos Gerenciais se diferencia, 

ainda, pela Certifi cação Intermediária, que agrega valor ao 

currículo e à carreira do profi ssional.  

CURSO DE 
PROCESSOS 
GERENCIAIS  
OBTÉM NOTA 

Alunos do curso de 
Processos Geren-
ciais durante visita 
técnica ao Instituto 
de Desenvolvimen-
to Familiar “Chieko 
Nishimura” (IDF), 
do Grupo Jacto, em 
Pompeia. 

Curso de Processos Gerenciais do UNIVEM tem revalidação do MEC com Nota 4



10 REVISTA DO UNIVEM | ABRIL 2019

Celeiro de ideias inovadoras, o UNIVEM está presen-

te em inúmeras empresas de sucesso. Tais empre-

endimentos nasceram em salas de aula, nos Proje-

tos Integrados de Fábrica e Balcão de Projetos, no Centro 

Incubador de Empresas (CIEM), hoje, inserido no Centro de 

Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília). Case de su-

cesso, a Tray, maior plataforma de e-commerce digital da 

América Latina, começou na incubadora de empresas gerida 

pelo UNIVEM. 

Dirigida pelo ex-aluno do curso de Administração do UNI-

VEM, Willians Cristiano Marques, a Tray, fundada em 2003, 

foi uma das primeiras empresas inscritas no CIEM. Encontrou 

no Centro Incubador, gerido pelo UNIVEM, todo o apoio e 

orientação para que a empresa entrasse no mercado de ma-

neira sólida. “Foi uma sacada muito importante do UNIVEM 

criar uma incubadora de empresas que atendesse, não só 

seus alunos, como também, todos os empreendedores da 

comunidade. Essa é a formula de sucesso: unir todo o conte-

údo da academia com um ambiente de inovação e dali surgir 

grandes negócios”, frisou. 

 Willians aliou a teoria do curso de Administração aos conhe-

cimentos da tecnologia, criou e passou a comercializar um 

sistema de automação de venda. “Desenvolvi a plataforma 

e percebi que a minha necessidade era a ‘dor’ de muitos 

que também queriam vender pela internet. Sabia que era um 

mercado promissor”, contou. 

Referência no mercado, a empresa é sinônimo de inovação, 

com espaços de trabalho integrados e ambientes comparti-

lhados, nos quais o desenvolvimento de sistemas, criação e 

atendimento aos clientes conversam entre si. 

MAIOR PLATAFORMA 
DE E-COMMERCE DA AMÉRICA 
LATINA NASCEU NA INCUBADORA 
DE EMPRESAS DO UNIVEM

Formado em Administração pelo UNIVEM, Willians Marques encon-
trou no CIEM o apoio para a inovação e o empreendedorismo

“Essa é a formula de sucesso: 
unir todo o conteúdo da aca-
demia com um ambiente de 
inovação, e dali surgir grandes 
negócios”



A plataforma de e-commerce tem cerca de 310 funcionários 

e atende a mais de 10 mil lojas virtuais. Desse time, pelo me-

50% dos colaboradores são do UNIVEM
PARCERIA

Reconhecendo o potencial da Tray, em 2015, a 
Locaweb - empresa líder no Brasil e na América 
Latina de hospedagem de sites -, serviços de 
internet e computação em nuvem, adquiriu a 
empresa, mantendo Willians Cristiano Marques 
na direção. “Todo empreendedor deseja criar 
um negócio, e, muitas vezes, construir algo re-
levante que interesse a terceiros, e a Locaweb 
percebeu essa relevância, sendo desde de 
2015 a acionista. Nós cumprimos com muito su-
cesso esse ciclo, e, a partir de agora, é só cres-
cer cada vez mais dentro de um movimento de 
aquisição de outras empresas”, concluiu. 

Formado em Ciência da Computação, Anderson Honorato da Silva, 
foi o primeiro funcionário da Tray

nos 50% são alunos e ex-alunos do UNIVEM. “O UNIVEM dá 

a formação técnica nós complementamos com o dia a dia 

empresarial. É uma parceria que tem dado muito certo”, disse 

Willians Marques. Formado em Ciência da Computação pelo 

UNIVEM e pós-graduando em outros três cursos oferecidos 

pelo Centro Universitário na área da TI, o Head de produtos 

e engenharia da Tray, Anderson Honorato da Silva, foi o pri-

meiro funcionário da empresa. “A gente só consegue colocar 

a teoria na prática por causa dessa parceria. Na região não 

há outra instituição tão importante quanto o UNIVEM na for-

mação e encaminhamento desses profi ssionais”, ressaltou. 

Empresa é modelo de inovação e empreendedorismo
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Com o objetivo de abarcar uma série de projetos, pla-

nejamentos e execuções que o UNIVEM tem reali-

zado ao longo dos anos com enfoque na inovação 

tecnológica, no empreendedorismo e na transformação di-

gital, O Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, 

mantido pela Fundação de Ensino “Eurípides Soares da Ro-

cha”, conta com um novo órgão superior ligado à Reitoria: 

a Pró-reitoria de  Inovação e Desenvolvimento Institucional, 

coordenada pelo Prof. Dr. Elvis Fusco. Todos os projetos que 

já existem e os que venham a existir, e que contemplem a 

inovação tecnológica e o empreendedorismo digital nos pro-

cessos acadêmicos na graduação e pós-graduação, vão es-

tar sob essa nova reitoria. “Essa Pró-reitoria vem consolidar, 

expandir e fortalecer as estratégias de transformação digital 

no ensino, e contemplar algumas unidades já existentes na 

instituição como o Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 

– um projeto de expansão do UNIVEM lançado em 2018;  o 

Centro de Inovação Tecnológica (CITec - Marília); o Centro 

Incubador de Empresas (CIEM); o InnovaSpace Coworking  

entre outros programas que serão criados a partir deste ano”, 

frisou o Pró-reitor. Fusco destacou, ainda, o Projeto do Parque 

Tecnológico, credenciado pelo governo do Estado e gerido 

pelo UNIVEM, que também será abrangido pela Pró-reitoria 

Além dos ambientes de inovação já solidifi cados no UNIVEM, 

a Pró-reitoria de Inovação e Desenvolvimento Institucional 

anuncia, para este ano, o lançamento de cursos rápidos, no 

formato nanodegress, com  formação online e com menor 

tempo de duração se comparados a programas tradicionais 

oferecidos pelas instituições de ensino superior. “Esses cur-

sos visam aproximar os profi ssionais das demandas do mer-

cado de trabalho”, explicou.

Prof. Dr. Elvis Fusco assume órgão com o desafi o de expandir e fortalecer as 
estratégias de transformação digital na Instituição

de Inovação e Desenvolvimento Institucional. “Hoje, o UNI-

VEM é reconhecido em todo o Brasil por manter ambientes 

de inovação e empreendedorismo com empresas instaladas 

dentro do campus. São mais de 50 empresas, gerando mais 

de 350 empregos diretos”, salientou.

“Hoje, o UNIVEM é reconhecido em 
todo o Brasil por manter ambientes 
de inovação e empreendedorismo com 
empresas instaladas dentro do cam-
pus. São mais de 50 empresas, gerando 
mais de 350 empregos diretos”

UNIVEM CRIA
PRÓ-REITORIA DE 
INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL



Todo o trabalho de fomento à inovação e ao empreen-

dedorismo realizados pelo UNIVEM, por meio da Pró

-reitoria de Inovação e Desenvolvimento Institucional, 

coordenada pelo Prof. Dr. Elvis Fusco, tem sido reconhecido, 

inclusive, por empresas multinacionais. O grupo tecnológi-

co chinês, Foxconn, e a Nestlé S.A - empresa transnacional 

do setor de alimentos e bebidas com sede em Vevey, Vaud, 

na Suíça, escolheram a instituição e seu centro de inovação 

para liderar projetos de transformação digital em suas uni-

dades fabris. “É um grande desafi o liderar um processo de 

transformação digital em uma instituição de ensino superior, 

mas também é muito gratifi cante, pois muitas dessas ações 

já estão acontecendo e com resultados positivos. Nosso ob-

jetivo é ampliar essas ações para que isso infl uencie, cada 

vez mais, a formação profi ssional dos nossos alunos de Gra-

duação e Pós-graduação”, ressaltou Fusco. 

De acordo com o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Ma-

cedo Soares, esse novo “braço” da Reitoria vem fortalecer 

e dar maior visibilidade à instituição e a todo o ambiente de 

inovação e empreendedorismo existentes e geridos pelo 

Centro Universitário. “Era uma Pró-reitoria necessária e que 

vem dinamizar, ainda mais, o processo de desenvolvimento e 

de transição do modelo analógico para o tecnológico dentro 

da instituição”, concluiu.  

INOVAVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, Reitor do UNIVEM e o Prof. Dr. Elvis Fusco, Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento 
Institucional do UNIVEM

(AFP/Getty Images) Foxconn - uma das empresas que escolheu o 
UNIVEM como parceira

Multinacionais fazem parceria com o Centro de Inovação do UNIVEM  

Centro de Inovação Tecnológica desperta interesse de multinacionais 
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O Grupo de Interação Humano-Computador do UNI-

VEM (GIHC), integrante do Computing and Infor-

mation Systems Research Lab (COMPSI), labora-

tório de pesquisa vinculado aos cursos de bacharelado em 

Ciência da Computação e Sistemas de Informação do UNI-

VEM, comemora a publicação de artigos em parceria com 

a UNESP, UNICAMP e UFSCar. Um dos autores do trabalho 

“Quantify: An Information Fusion Model based on Syntactic 

and Semantic Analysis and Quality Assessments to Enhance 

Situation Awareness”, o ex-aluno do curso de Sistemas de In-

formação, Jordan Ferreira Saran, atual mestrando na UNESP, 

explicou que o trabalho tem o objetivo de melhorar a repre-

sentatividade dos milhões de dados criminais, atribuindo me-

lhores signifi cados a esses registros.  Já os ex-alunos Valdir 

Junior (Ciência da Computação) e Gustavo Marttos Cáceres 

Pereira (Sistemas de Informação), mestrandos da UNESP, são 

os autores dos artigos sobre Processo de Análise Quantita-

tiva de Eventos Criminais Utilizando Abordagem Semântica, 

que busca combinar informações com base no signifi cado 

de cada dado presente em relatos de vítimas a centrais de 

atendimento emergências. Segundo o orientador dos traba-

lhos e coordenador do GIHC, Prof. Dr. Leonardo Botega, a 

publicação e a participação de alunos em grandes eventos 

e revistas solidifi cam a competência científi ca da instituição. 

“As parcerias e os fomentos fi nanceiros das agências Capes 

e Fapesp são essenciais para o sucesso de trabalhos inter-

disciplinares”, afi rmou.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Artigos do GIHC estão presentes em importantes publicações 

Gustavo Marttos, ex-aluno de Sistemas de Informação e Valdir Júnior, egresso do curso de Ciência da Computação, autores dos artigos sobre 
Processo de Análise Quantitativa de Eventos Criminais Utilizando Abordagem Semântica

Jordan Ferreira Saran, ex-aluno do curso de Sistemas de Informação: trabalho busca dar apoio a sistemas de gerenciamento de riscos en-
volvendo dados criminais



Referência pela tradição e excelência na qualidade 

de ensino, o UNIVEM 

oportuniza aos alunos 

a possibilidade de aprendi-

zado além dos muros da ins-

tituição. Nos últimos 10 anos, 

cerca de 50 alunos foram 

contemplados com bolsas de 

estudos internacionais, por 

meio da parceria entre o Cen-

tro Universitário e o Progra-

ma Santander Universidades. 

Para participar, o aluno tem 

que apresentar um bom ren-

dimento e  participar do Pgra-

ma de Iniciação Científi ca junto ao Núcleo de Apoio à Pes-

quisa e Extensão (NAPEX) do UNIVEM.  Aluna do 4º ano do 

curso de Ciências Contábeis, Laisla Thaís da Silva foi apro-

vada no processo de seleção do Programa Ibero Americana 

Santander e participou, no início do ano, do Curso de Avalia-

ção de Risco em Projetos de Investimentos, na Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra, Portugal. “Participar 

do intercâmbio foi a oportunidade de realizar um sonho e 

ampliar meus conhecimentos. Conheci lugares magnífi cos 

como o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, 

Oceanário de Lisboa, Universidade de Lisboa, Universidade 

de Coimbra, Universidade de Porto, Sé de Lisboa, Castelo 

de São Jorge, A Quinta das Lágrimas em Coimbra, Torre de 

Belém, Mosteiro dos Jerônimos, Padrão dos Descobrimen-

tos. Cada um desses lugares que visitei é encantador. Foi a 

melhor experiência de toda a minha vida”, disse.  Segundo 

Laisla, além de expandir o conhecimento, o curso possibili-

tou rever vários tópicos abordados em sala, em diferentes 

disciplinas. Laisla da Silva trabalha com escrituração fi scal e 

Contábil. “O programa proporciona ao aluno a oportunidade 

de desenvolver suas habilidades acadêmicas e profi ssionais 

a partir de todo conteúdo adquirido nas disciplinas do curso. 

Isso é maravilhoso. Sou imensamente grata pela oportunida-

de que o UNIVEM e o Programa Santander me proporciona-

ram”, agradeceu.

BOLSA INTERNACIONAL
Aluna de Ciências Contábeis participa de intercâmbio em Portugal
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A correria do dia a dia e a distância têm impossibilita-

do muitos alunos de ingressarem no ensino supe-

rior ou em uma pós-graduação. Pensando nisso, o 

UNIVEM apresenta o UNIVEM EaD, modalidade educacional 

de oferta de cursos a distância, com a mesma qualidade, 

tradição e excelência dos cursos presenciais. Além disso, o 

UNIVEM EaD se diferencia pelo emprego de metodologias 

ativas que buscam estimular o desenvolvimento de compe-

tências e habilidades que fundamentam a construção de no-

vos conhecimentos.   Ao todo são nove cursos superiores de 

graduação a distância: Administração, Ciências Contábeis, 

Gestão Financeira, Logística, Gestão de Recursos Humanos, 

Processos Gerenciais, Gestão de Tecnologia da Informação, 

Pedagogia e Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, e três 

cursos de pós-graduação Latu sensu: Especialização em En-

genharia de Software, MBA em Gestão de Projetos e MBA 

em Gestão de Tecnologia da Informação.

Com isso, os cursos de graduação a distância do UNIVEM 

Qualidade, metodologias ativas e certifi cações intermediárias

PALESTRAS
MINI-CURSOS

 

GRATUITAS PELO SITE:

www.univem.edu.br

FESTIVAL LATINO-AMERICANO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE 

27 DE ABRIL 
9h às 17h

INSCRIÇÕES

Apoio:Realização:

estão ainda mais próximos de alunos de diferentes regiões 

do Brasil. Segundo o Coordenador do UNIVEM EaD, Prof. Dr. 

Leonardo Botega, o curso a distância é uma possibilidade 

para quem não consegue comparecer, presencialmente, às 

aulas no modelo tradicional, mas busca, por meio de uma 

ferramenta digital, a fl exibilidade de horário para os estudos 

e uma formação superior com qualidade. O UNIVEM EaD 

proporciona a fl exibilidade que você sempre quis e a qua-

lidade de ensino que você sempre sonhou! O UNIVEM EaD 

conta com bibliotecas digitais com grande acervo, disponível 

a todos os alunos de Graduação e Pós-graduação EaD. Além 

de contar com uma plataforma intuitiva e fácil de usar, os alu-

nos têm à disposição a fi gura do tutor no ambiente virtual de 

aprendizagem, que fi ca permanentemente em contato com 

os alunos para responder seus questionamentos e acompa-

nhá-los ao longo de cada disciplina. Adicionalmente, além do 

diploma igual ao presencial ao fi nal do curso, os alunos re-

cebem certifi cações intermediárias ao fi nal de cada módulo.   

Prof. Dr. Leonardo Botega, Coordenador do UNIVEM EaD



Prof. Espec. Leandro Machado Tenório
Coordenador do Instituto 
Superior de Tecnologia (IST)

Mais uma vez a marca do Centro Universitário 

Eurípides de Marília - UNIVEM está presente 

em grandes empresas, por meio de ex-alu-

nos que se destacam em sua área de formação. Egres-

so do curso Superior de Tecnologia em Design Gráfi co 

do UNIVEM, César Ganimi Machado, 29 anos, gradu-

ado em 2010, foi aprovado na disputadíssima seleção 

do Instituto Eldorado de Campinas, para o Apple De-

veloper Academy 2019/2020. O processo seletivo foi 

realizado no mês passado entre uma colaboração da 

Apple com o Instituto Eldorado. 

Segundo César Ganimi Machado, O UNIVEM teve um 

papel importante na sua trajetória pessoal e profi ssio-

nal. “Aprendi com os professores do curso de Design 

Gráfi co do UNIVEM os princípios fundamentais do de-

sign, que me deram o conhecimento necessário e o 

estímulo para continuar me aprofundando e me inserir 

no mercado de trabalho”, destacou.

O objetivo do Instituto Eldorado é desenvolver as habi-

lidades de estudantes das áreas da computação e de 

design no desenvolvimento de aplicativos no ecossis-

tema Apple. Referência por sua infraestrutura tecnoló-

gica, o Eldorado conta com um complexo laboratorial 

de mais de 3.000 m2, com o que há de mais moderno 

e inovador na área da tecnologia da informação. 

Nota 4 pelo MEC nos cursos de Design Gráfi co e 

Processos Gerenciais, a história  do Instituto Supe-

rior de Tecnologia (IST) do UNIVEM  teve inicio em 

2004, com a proposta de ofertar um ensino de qualidade, 

em dois anos de formação, por meio de cursos tecnológi-

cos, alinhando a teoria à prática,  atendendo as demandas 

de especialização do mercado. Os cursos Superiores de Tec-

nologia do UNIVEM, nas áreas de Design Gráfi co, Processos 

Gerencias e Gestão de Recursos Humanos, proporcionam 

uma inserção de forma mais rápida no mercado, oferecen-

do certifi cações intermediárias que enriquecem de forma 

progressiva o currículo. A cada módulo concluído, o aluno 

adquire novas habilidades e competências que podem ser 

aplicadas de forma imediata no mercado. Além disso, após 

se formar, o aluno pode fazer uma Pós-graduação, Mestrado, 

Doutorado e concursos públicos que exijam o diploma. Outro 

diferencial dos cursos do IST é o corpo docente com atuação 

profi ssional nas áreas que lecionam, promovendo o estrei-

tamento entre a teoria e a prática. A criatividade, inovação, 

tecnologia e empreendedorismo são evidentes na formação 

dos alunos, que utilizam práticas contemporâneas no desen-

volvimento de projetos no fi nal do curso. Todo o Projeto Pe-

dagógico, qualifi cação do corpo docente, instalações físicas, 

responsabilidade social, satisfação dos alunos, entre outros 

fatores, renderam aos cursos de Gestão de Recursos Huma-

nos e Processos Gerenciais do UNIVEM a NOTA 4 pelo MEC, 

sendo que as notas da avaliação variam de 1 a 5, onde 4 e 5 

são consideradas excelentes. Assim, a pontuação demonstra 

a excelência do UNIVEM e o compromisso com a formação 

de qualidade. A nota 4 é resultado de todo um trabalho reali-

zado há anos com foco na qualidade e encaminhamento dos 

alunos para o mercado profi ssional, tendo o conhecimento 

conceitual alinhado à prática. Nossos alunos, futuros pro-

fi ssionais, conseguem identifi car onde há falta de estrutura 

nas empresas e no mercado; e onde faltar estrutura, sempre 

haverá oportunidades. Para esse trabalho, contamos com 

o apoio dos coordenadores adjuntos das áreas de Gestão 

(Guto Hillmann) e de Design Gráfi co (Marieta Bonadio).

IST - 15 anos de conquistas 
e reconhecimento

DESIGN 
GRÁFICO

Ex-aluno do UNIVEM 
é aprovado em seleção da Apple

Qualidade, metodologias ativas e certifi cações intermediárias
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Alunos e professores participam de Seminário na Itália

Alunos e professores do UNIVEM, em parceria com a 

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), 

participaram, em janeiro, do Seminário “Fraternità e 

Diritto”, no Instituto Universitário Sophia, Florência, durante o 

9º Encontro Euro-Brasileiro, na Itália. 

Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científi ca (PIBIC/CNPq), a aluna do curso de Direito do UNI-

VEM, Victória Monazer, destacou a importância do intercâm-

bio para sua formação pessoal e profi ssional. “É uma troca 

de experiência que enriquece a nossa aprendizagem.  Vai 

agregar no meu ensino-aprendizagem, no tocante à discipli-

na, e respeito a fraternidade, um tema muito forte e trabalha-

do no UNIVEM“, comentou. 

Durante o Seminário, os alunos da graduação e Pós-gradua-

ção do UNIVEM tiveram a oportunidade de falar sobre suas 

linhas de pesquisa e conhecer, de forma mais aprofundada, 

a base do Direito. 

Segundo a aluna do 3º ano do curso de Direito, Fernanda 

Mori, o intercâmbio proporcionado pelo UNIVEM desperta o 

aluno para a iniciação científi ca. “Isso expande os horizontes 

do aluno. A gente deixa de ter somente a base do Direito 

brasileiro e passa a compreendê-lo por sua base, por meio 

do Direito de países que ajudaram a formar o Brasil”, frisou. 

Ao todo, 56 pessoas, entre alunos, docentes e convidados 

participaram do 9º Encontro Euro-Brasileiro, sendo 40 alu-

nos na área de Direito. Segundo destacou o Coordenador do 

Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM, Prof. Dr. La-

fayette Pozzoli, a parceria com a UENP tem fortalecido, ainda 

mais, o processo de internacionalização dentro do ambiente 

acadêmico do UNIVEM. 

Ao todo 56 pessoas, entre alunos, docentes e convidados participaram do 9º Encontro Euro-Brasileiro, 
sendo 40 alunos na área de Direito

Victória Monazer, aluna do Direito do UNIVEM: “É uma troca de ex-
periência que enriquece a nossa aprendizagem”

Fernanda Mori, aluna do 3º ano do curso de Direito: “Isso expande os 
horizontes do aluno” 



CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

                                                                   
COOPERAÇÃO

UNIVEM e Universidade Aberta de Portugal fi rmam 
acordo internacional

Confi rmando o protagonismo do UNIVEM no cenário 

da educação superior no País, o Centro Universi-

tário fi rmou, em março, um acordo de cooperação 

com a Universidade Aberta de Portugal – UAB, nas áreas da 

educação, pesquisa científi ca e tecnológica. Segundo des-

tacou o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soa-

res, além da inserção internacional da instituição no cenário 

europeu, o acordo possibilitará que os alunos, professores 

e pesquisadores do UNIVEM realizem atividades de ensino, 

pesquisa e inovação em cooperação com pesquisadores da 

universidade de Portugal. “A intenção tam-

bém é oferecermos para Marília e região 

cursos de graduação, mestrado e doutora-

do com a Universidade Aberta, ampliando 

a validade do diploma desses alunos para 

mercado europeu”, frisou Macedo Soares. 

Ficam responsáveis pelas ações do acordo 

de cooperação, pela Universidade Aberta 

de Portugal, o diretor de pesquisa, profes-

sor catedrático Adérito Fernandes Marcos, 

e pelo UNIVEM, o Pró-reitor de Invoção e 

Desenvolvimento Institucional, Prof. Dr. El-

vis Fusco. A atuação em redes de cooperação e de inter-

câmbio científi co, tecnológico e cultural com instituições con-

gêneres nacionais e internacionais constitui uma das áreas 

estratégicas do UNIVEM. Conforme destacou o Pró-Reitor de 

Inovação e Desenvolvimento Institucional do UNIVEM, “o in-

vestimento nas relações com a sociedade civil e com institui-

ções de educação e pesquisa têm se traduzido em inúmeros 

protocolos e parcerias nacionais e na participação ativa em 

projetos de educação, pesquisa, extensão e inovação tecno-

lógica. Esse acordo internacional com a Universidade Aberta 

de Portugal demonstra, novamente, o protagonismo de atu-

ação do UNIVEM no cenário da educação superior no País”, 

concluiu Elvis Fusco.

“Além da inserção inter-
nacional da instituição no 
cenário europeu, o acordo 
possibilitará que os alunos, 
professores e pesquisado-
res do UNIVEM realizem ati-
vidades de ensino, pesquisa 
e inovação em cooperação 
com pesquisadores da Uni-
versidade de Portugal”. 
Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, Reitor 
do UNIVEM
Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, Reitor 

“Além da inserção inter-
nacional da instituição no 
“Além da inserção inter-
nacional da instituição no 

O Pró-reitor, Prof. Dr. Elvis Fusco, responsável pelas ações do 
acordo de cooperação 
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Compartilhar o conhecimento, desenvolver as pesso-

as e deixar um legado profissional. Esses são alguns 

dos objetivos e desafios do ex-aluno do UNIVEM, 

Flávio Seleguim, coordenador de Produção da Spiltag de 

Marília. Metas que foram transmitidas e absorvidas por ele 

durante os cinco anos da graduação no curso de Engenha-

ria de Produção. “Meus principais desafios é compartilhar o 

conhecimento adquirido para desenvolver as pessoas pelo 

qual sou responsável e, também, desenvolver processos que 

eliminem os desperdícios da empresa, aumentem a produti-

vidade, sem afetar a integridade física dos colaboradores”, 

disse. Orgulhoso de fazer parte do UNIVEM, Flávio Seleguim 

diz levar da instituição toda a bagagem para a sua trajetó-

ria profissional. “O UNIVEM nos prepara para o mercado de 

trabalho, para ‘abraçarmos’ as oportunidades. Cursar Enge-

nharia de Produção no UNIVEM foi muito importante, pois 

pude absorver o conhecimento dos excelentes docentes, 

que com suas experiências profissionais, puderam nos ensi-

nar, não somente na teoria, mas pela vivência. Foram 5 anos 

enriquecedores”, afirmou. Segundo ele, a qualidade do cor-

po docente, a metodologia e toda a estrutura oferecida pelo 

Centro Universitário foram fatores que o levaram a escolher a 

instituição para sua formação superior. “Sempre vi o UNIVEM 

como exemplo de qualidade educacional, depois de 5 anos 

cursando Engenharia de Produção, pude ter certeza disso, 

pelos docentes, biblioteca e toda coordenação. Devo muito 

ao UNIVEM e a cada professor que me mostrou as inúmeras 

possibilidades de atuação dentro da área de Engenharia de 

Produção. Tenho orgulho de ser UNIVEM”, concluiu. 

#ORGULHO DE SER UNIVEM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Nome: Flávio Lopes Seleguim

Idade: 34 anos

Graduação: Bacharel em Engenharia de Produção

Data da graduação: 2015, colação em 2016

Atuação profissional: 
Coordenador de Produção, na 
empresa Spiltag (atua no seg-
mento de personal Care)

Use #univem 
nas suas redes 

sociais, e apareça 
neste espaço. 



Data da graduação: 2015, colação em 2016

Use #univem 
nas suas redes 

sociais, e apareça 
neste espaço. 
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CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Ex-alunos são aprovados nos principais programas de Mestrado 

Consolidando a tradição de aprovar 100% dos alunos 

que buscam a Pós-graduação stricto-sensu, ex-alu-

nos dos cursos de Ciência da Computação e Siste-

mas de Informação do UNIVEM, muitos pós-graduandos na 

instituição, foram aprovados, este ano, nos principais progra-

mas de Mestrado do Estado. 

Formado em Sistemas de Infor-

mação e pós-graduado em De-

senvolvimento Web pelo UNI-

VEM,  Raphael Zanon Rodrigues 

passou no Programa de Mestra-

do da UNESP de Marília, com pro-

jeto na área de machine learning. 

Alisson Solitto se formou em 

Ciência da Computação, em 2017, 

e cursa Pós-graduação na área 

de TI no UNIVEM. Este ano, pas-

sou no Mestrado da Universidade 

Federal de São Carlos (UFSCAR) 

e na UNESP de Bauru, com projeto na área de Engenharia 

de Software. Formado em 2016, em Ciência da Computação, 

Pedro Henrique Parronchi Lopes foi aprovado no Mestrado 

da FAMEMA na área da Saúde e Envelhecimento. Encontrou 

no Centro Universitário todo a orientação para encarar esse 

novo desafi o. Jordan Ferreira Saran saiu da graduação di-

reto para o Mestrado. Formado em 2018, em Sistemas de 

Informação, levou a base do projeto ligado a área criminal, 

desenvolvido durante a graduação, para o stricto sensu na 

UNESP de Marília. 

Nota 4 pelo MEC, os cursos de Ciência da Computação e 

Sistemas de Informação do UNIVEM estão entre os melhores 

cursos da área de Computação e Tecnologia da Informação 

do País. “A excelência e a distinção na formação dos alunos 

são reconhecidas há muitos anos, seja na formação de pro-

fi ssionais que se destacam na área de TI, na formação de 

pesquisadores que atuam em instituições de ensino e pes-

quisa e, também, de empreendedores de negócios inovado-

res de alto impacto na sociedade”, ressaltou o coordenador 

dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Infor-

mação, Prof. Dr. Fábio Dacêncio Pereira.  

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem



Aula inaugural faz homenagem póstuma ao ex-aluno Guto Schiavon

Alunos das novas turmas  dos cursos de Pós-gradua-

ção do UNIVEM iniciaram as aulas com uma recep-

ção diferente, e por que não dizer, emocionante. 

A trajetória de sucesso do ex-aluno do curso de Sistemas 

de Informação do UNIVEM, Luís Augusto Schiavon Ramos, 

o “Guto”, falecido em dezembro de 2018, aos 24 anos, foi 

relembrada durante a palestra sobre Bitcoins ministrada pelo 

amigo e sócio, João Canhada. 

Inspiração para muitos, Guto Schiavon foi um dos fundado-

res da Foxbit, em 2014, considerada uma das maiores corre-

toras de criptomoedas do País, com mais de 400 mil clientes, 

chegando a movimentar até R$ 20 milhões por dia. “O Guto 

deixou um legado, uma história de visão e empreendedoris-

mo. Acreditou e fez!”, citou Canhada. 

Segundo o CEO da Foxbit, a faculdade é muito importante 

na construção dessa via empreendedora. “Aqui a gente tem 

tempo de errar, aprender, além de ter os professores como 

mentores”, destacou. Presentes à aula inaugural, os pais de 

Guto Schiavon e a ex-namorada, foram homenageados. 

A aula inaugural foi marcada, ainda, pela visita dos alunos 

aos ambientes de inovação e empreendedorismo existen-

tes e geridos pelo UNIVEM: Centro Incubador de Empresas 

(CIEM), Centro de Inovação e Tecnologia de Marília (CITec

-Marília) e o InnovaSpace Coworking. 

O coordenador dos cursos de Pós-Graduação, o Prof. Paulo 

Rogério de Mello Cardoso, destacou a importância dos espa-

ços voltados à inovação e ao empreendedorismo na forma-

ção dos jovens. “Existem pesquisas que mostram que 60% 

dos jovens vão ter um emprego que ainda não existe. De 

onde vem essa perspectiva? Da inovação, de projetos inova-

dores. E nós temos que estar prontos para isso”, disse.

Evento marcou aula inaugural da Pós-graduação. Familiares de Guto Schiavon foram 
homenageados durante solenidade   

Guto Schiavon, um dos fundadores da Foxbit, falecido em dezembro 
do ano passado João Canhada, CEO da Foxbit: “O Guto acreditou e fez!”
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