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Parcerias. Elos que o UNIVEM tem formado ao longo dos anos e que se fortale-
cem dia a dia. Nesta edição, mostramos o quanto o conhecimento e o potencial 
tecnológico do UNIVEM, por meio dos ambientes de inovação e empreendedoris-
mo, têm sido reconhecidos por empresas nacionais e internacionais que buscam, 
nesse ecossistema de inovação, aprimorar tecnologias e otimizar processos, entre 
outros benefícios. As parcerias criam laços de cooperação. Um “ganha-ganha” 
em que nossos alunos têm a chance de crescer profissionalmente e as empresas 
de poder contar com toda a infraestrutura e a expertise disponíveis pelo Centro 
Incubador de Empresas (CIEM) e pelo Centro de Inovação Tecnológica (CITec-Ma-
rília) nas áreas da Transformação Digital e da Indústria 4.0. Resultado do traba-
lho desenvolvido pela recém criada Pró-reitoria de Inovação e Desenvolvimento 
Institucional, coordenada pelo Prof. Dr. Elvis Fusco, fomos escolhidos pela Nes-
tlé Brasil para liderar o desenvolvimento do Nestlé Digital, projeto inovador de 
transformação digital, firmamos parceria com a empresa chinesa Foxconn para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras de Transformação Digital no contexto 
da Indústria 4.0 e, ainda, com a Amazon Web Service (AWS), possibilitando aos 
alunos e professores do Centro Universitário utilizarem dos serviços de nuvem 
da plataforma com diversos benefícios. Isso sem contar o acordo de cooperação 
entre o UNIVEM e a Universidade Aberta de Portugal, com o Programa Santander 
Universidades, e tantos outros, que reforçam o conceito diferenciado de formação 
profissional, de pesquisa e inovação da instituição focados nas demandas atuais 
do mercado. Estamos no caminho certo! 
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Nos últimos 10 anos, mais de 50 alunos do UNIVEM foram 

benefi ciados com o Programa de Bolsas Internacionais, 

uma parceria entre o Centro Universitário e o Programa San-

tander Universidades. Os alunos Matheus Santi dos Santos 

(3º ano) e Pedro Luís Ventroni Pereira (2º ano), do curso de 

Ciência da Computação, participaram do processo seletivo e 

foram contemplados com bolsas para Madri, Espanha, onde 

participaram do curso “Blockchain Internacional Training”, 

com certifi cação respaldada pela Universidade de Cambri-

dge. Também, participaram com bolsistas da Rússia, Ingla-

terra, Bulgária e Espanha. Além do aprendizado técnico, os 

alunos conheceram lugares renomados como a Puerta de 

Alcalá (famoso cartão postal de Madrid), o Montjuïc, o Museu 

do Louvre, a Torre Eiff el, o Palácio de Buckingham, o Palácio 

de Westminster (onde se localiza o Big Ben), o Vaticano, o 

Coliseu entre outros. “Foi uma experiência incrível! Eu con-

segui aprimorar, não somente meu conhecimento técnico, 

mas meu lado pessoal, conhecendo e me aprofundando em 

novas culturas, o que me deu experiências de vida memorá-

veis”, ressaltou Pedro Luís Ventroni Pereira.

Para Matheus Santi dos Santos, o Programa de Bolsas UNI-

Um grupo de 45 alunos do 7º termo do curso de Direito do 

UNIVEM esteve em São Paulo, no primeiro semestre, visi-

tando importantes órgãos públicos relacionados a área ju-

rídica.  A atividade organizada pelo Núcleo de Prática Pro-

fi ssional e Empreendedorismo (NUPPE) foi acompanhada 

pelo professor de Direito Processual Civil, Luciano Henrique 

Diniz Ramires.  Na Associação dos Advogados de São Paulo, 

participaram da palestra sobre Direito Digital ministrada por 

Matheus Cavalcanti, e na Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, foram recepcionados  pelo deputado Estadual, 

Coronel Telhada. 

Um dos pontos fortes da atividade foi a visita às instalações 

do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), onde acompa-

nharam os julgamentos de recursos e a sustentação oral dos 

advogados perante aos desembargadores. Também, fi zeram 

parte da programação a visita à Academia de Polícia Civil de 

São Paulo e ao Museu do Crime.

BOLSAS INTERNACIONAIS
Alunos de Ciência da Computação participam de curso de Blockchain em Madri  

Alunos do Direito “respiram” realidade de órgãos jurídicos 

VEM/Santander foi uma oportunidade única. “Graças ao UNI-

VEM, realizei um sonho que considerava distante. Conhecer 

outro país e, junto a isso, agregar conhecimento, é uma ex-

periência que só mesmo o UNIVEM oferece. Inesquecível!” .

Alunos do Direito em frente a Academia de Polícia Civil de 
São Paulo.

Momento da visita à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
Alunos são recepcionados pelo Deputado Coronel Telhada   

Matheus Santi dos Santos: “Experiência que só mesmo o 
UNIVEM proporciona” 

Pedro Luís Ventroni Pereira. Crescimento profi ssional e pessoal 
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A aluna do 4º ano do curso de Ciência da Computa-

ção do UNIVEM, Monique Elen Fernandes Altero, re-

presentou o Brasil no Programa She++ Summit, um 

projeto de extensão mantido pela 

Universidade de Stanford, que se-

lecionou apenas nove dos inscritos 

em todo o mundo para participarem 

como embaixadoras convidadas, 

em Palo Alto, Califórnia. 

Segundo Monique Altero, a partici-

pação em diversos eventos ligados 

à área da Tecnologia da Informação 

realizados pelo UNIVEM foi funda-

mental para que ela se destacasse 

e fosse uma das aprovadas. “Eu 

participei da organização de várias 

semanas de TI, maratonas e outros eventos que a faculdade 

proporcionou. Sou muito grata a todo o corpo docente e ad-

ministrativo por sempre colocarem os alunos como priorida-

de na instituição”, ressaltou.

Durante o She++Summit, a embaixadora brasileira passou 

por uma imersão no Vale do Silício, onde explorou um futuro 

em tecnologia. “Foi uma experiência incrível”, contou. 

Sempre ligada a movimentos sociais, principalmente, aos 

ALUNA DO UNIVEM É EMBAIXADORA 
EM EVENTO DE TI NA CALIFÓRNIA

Alunos do Direito “respiram” realidade de órgãos jurídicos 

voltados para mulheres, a embaixadora, defende a maior 

participação do público feminino nos cursos nas áreas de 

Tecnologia da Informação, bem como no mercado de tra-

balho. “Através desse projeto sou 

capaz de impactar a vida de jovens, 

principalmente mulheres, para 

apresentar a área de TI e provar 

como esse ambiente pode ser, tam-

bém, um ambiente feminino. Dessa 

forma, permitindo que as mesmas 

escolham e tenham a oportunidade 

de ingressar e construir uma carrei-

ra nessa área”, disse.

“Históricamente, o UNIVEM tem 

alunas da área de TI que se desta-

cam, seja fazendo mestrado, douto-

rado, ou trabalhando em grandes empresas dentro e fora do 

país. Essa parceria da Monique com universidade americana 

é importante, porque ela pode trazer a realidade da área de 

TI para outros alunos e, até mesmo, para mulheres que quei-

ram entrar na área da Tecnologia da Informação. Para nós, é 

motivo de muito orgulho!”, concluiu o coordenador dos Cur-

sos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação do 

UNIVEM, Prof. Dr. Fábio Dacêncio.

Aluna do UNIVEM, Monique Elen Fernandes Altero, representou o Brasil no Programa She++ Summit, um projeto de 
extensão mantido pela Universidade de Stanford
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O UNIVEM, por meio do COMPSI - Laboratório de 

pesquisa dos cursos de Ciência da Computação 

e Sistemas de Informação, fi rmou parceria com a 

Amazon Web Service (AWS) possibilitando aos alunos e pro-

fessores do Centro Universitário utilizarem dos serviços de 

nuvem da plataforma com diversos benefícios. 

O convênio oferece créditos em dólar para que professores 

e alunos criem serviços hospedados na nuvem. Além disso, 

a AWS fornece estrutura para a realização de projetos e pes-

quisas nas áreas de Big Data, Internet das Coisas, Inteligên-

cia Artifi cial e Indústria 4.0.

Conforme explicou o coordenador operacional do convênio, 

Prof. Dr. Rodolfo Barros Chiaramonte,  ao utilizarem esse ser-

viço de nuvem os alunos estarão ainda mais preparados para 

o mercado de trabalho. O convênio está integrado a uma sé-

rie de parcerias obtidas por meio do laboratório COMPSI, en-

tre elas, e com destaque, a Microsoft, Google e Apple. “Essas 

parcerias permitem que os alunos formados nos cursos de 

Ciência da Computação e Sistemas de Informação do UNI-

VEM possam competir com alunos formados nas melhores 

universidades do mundo”, ressaltou.

Dentre os principais benefícios, estão a concessão de crédi-

tos (US$ 100,00 para alunos e US$ 200,00 para professores), 

treinamentos gratuitos online e o uso de ferramentas de co-

laboração.

Alunos e professores do UNIVEM, interessados em desfrutar 

dos benefícios obtidos com a parceria, devem se cadastrar 

pelo site da AWS Educate (https://aws.amazon.com/pt/edu-

cation/awseducate/) e informar o seu e-mail institucional, in-

dicando como instituição o UNIVEM.

UNIVEM FIRMA 
PARCERIA COM A 
AMAZON WEB SERVICE 

Parceria entre o UNIVEM e a Amazon Web Service (AWS) possi-
bilita aos alunos e professores utilizarem dos serviços de nuvem 
da plataforma com diversos benefícios

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem
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Cerca de 600 pessoas, entre estudantes da gradua-

ção, alunos do ensino médio e profi ssionais da área 

da Tecnologia da Informação, participaram, em abril, 

do Flisol –  Festival Latino-Americano de Software Livre, rea-

lizado no campus universitário.

Durante o evento, foram realizadas apresentações, palestras 

e ofi cinas sobre temas locais, nacionais e latino-americanos 

relacionados ao Software Livre. Esse ano, o foco das pales-

tras e dos minicursos foi o Blockchain, tecnologia distribuída 

para realizar transações, entre elas, a de criptomoedas. 

O Flisol acontece desde 2005, em diversos países. Em Marí-

lia, desde 2011, sendo organizado pelos cursos de Ciência da 

Computação e Sistemas de Informação, por meio do COMP-

SI. “É gratifi cante ver que Marília, por meio do UNIVEM, está 

presente nessa onda de informação sobre software livre jun-

tamente com outras faculdades do Brasil e de outros países”, 

ressaltou o coordenador do evento, Professor Caio Cone-

glian. 

Segundo  o coordenador dos cursos de Ciência da Compu-

tação e Sistemas de Informação do UNIVEM, Prof. Dr.  Fábio 

Dacêncio, o UNIVEM é referência na área da Tecnologia da 

Informação, e isso se confi rma com o Flisol. “O UNIVEM se 

destaca entre as maiores sedes, com conteúdo mais adequa-

do e com grande repercussão, sendo um evento que alia a 

teoria apresentada nas palestras à prática, por meio das ofi -

cinas”, concluiu. 

SOFTWARE LIVRE
Flisol Marília reúne cerca de 600 pessoas 

Professor Caio Coneglian foi o coordenador do evento

Prof. Dr. Fábio Dacêncio, coordenador dos cursos de Ciência da 
Computação e Sistemas de Informação do UNIVEM

Evento contou com palestras e minicursos. Este ano o tema principal foi o Blockchain
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O UNIVEM, por meio do Projeto de Cidadania ProA-

tiva – PROATO, realizou, esse ano, a Revitalização 

da Praça Ayrton Senna, no Parque São Jorge, zona 

Sul de Marília. A ação fez parte do Trote Solidário e envol-

veu alunos ingressantes, veteranos, professores, coordena-

dores, funcionários do UNIVEM, Prefeitura e a comunidade. 

Bancos, tintas, lixeiras, placas, mudas e até brinquedos para 

a instalação de um parquinho foram adquiridos a partir do 

envolvimento dos alunos e da comunidade.  Realizado há 19 

anos pelo UNIVEM, esse ano o Trote Solidário foi também 

proativo. De acordo com a coordenadora do PROATO, pro-

fessora Daniela Marinho, os alunos se envolveram, a comu-

nidade interagiu, e com isso, a instituição deixou sua marca, 

por meio da revitalização do espaço público. 

“É um orgulho muito grande. Poucas instituições fazem isso, 

transformar o trote em algo que benefi cie a comunidade. 

Saímos do comodismo para, efetivamente, exercermos a ci-

dadania”, comentou a aluna do 4ª ano do curso de Direito, 

Nicole Tavares Judice. 

Para o calouro do curso de Ciência da Computação, Luís 

Fernando Noveli de Paula, além de provocar nos alunos o 

olhar sustentável, o trote promoveu a integração dos cursos. 

“Tinha outra visão sobre o trote. Hoje, entendo que ele pode 

ser um momento integrador e de cidadania”, afi rmou. 

Segundo a Pró-reitora de Graduação, Profª Drª Raquel Fer-

raroni Sanches, o objetivo é que os alunos comecem a olhar 

para a comunidade entendendo suas necessidades, e de 

que forma podem atuar. “Isso é o que diferencia nossos alu-

nos, esse olhar humanista, para além dos muros da institui-

ção”, concluiu.

TROTE PROATIVO
Alunos revitalizam praça no Parque São Jorge

Trote Proativo do UNIVEM revitaliza Praça Ayrton Senna, 
zona Sul de Marília

Atividade envolveu alunos de todos os cursos do UNIVEM, coor-
denadores, professores, funcionários e comunidade local

Inovador na instituição, trote “sustentável” deixou a marca UNI-
VEM na comunidadeAção contou com a ajuda da Prefeitura e de doações da comunidade



Aberto a trabalhos produzidos nos cursos do UNI-

VEM, o “Espaço Gente que Faz” trouxe, no mês de 

maio, a mostra “Especial Mulheres”, com trabalhos 

fotográfi cos de alunos e ex-alunos do curso de Design Gráfi -

co. Também, foram convidados para participar da exposição, 

o fotógrafo e designer gráfi co Guto Jandote (ex-aluno do 

UNIVEM), as designers Andressa  Menezes, Isabela Menis e 

Jenifer Mesquita, autoras do Livro “Nós somos a força” (Tra-

balho de Conclusão do  Curso de Design Gráfi co), a artista 

plástica Neuza Macedo Soares e o ateliê Sônia Lombardi. 

“Espaço Gente que Faz” traz Especial Mulheres
“Além das técnicas que aplicamos em sala de aula, o mais im-

portante é a criação espontânea de cada aluno e que pôde 

ser conferida na exposição”, destacou o professor de foto-

grafi a do curso de Design Gráfi co do UNIVEM, Fábio Bor-

gues.

Segundo explicou a coordenadora adjunta do curso, Profª 

Marieta Bonadio, além de valorizar e expor o trabalho dos 

alunos do curso de Design Gráfi co, a exposição retratou um 

olhar diferenciado sobre a mulher.

Exposição trouxe fotos de alunos e do livro “Nós Somos a Força”

Mostra fotográfi ca do ex-aluno do curso de Design Gráfi co, 
Guto Jandote 

Obras de artistas plásticos também estiveram presentes na ex-
posição 

Criatividade dos alunos pôde ser conferida pela comunidade 
acadêmica 
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VI CICLO DE ESTUDOS INTEGRADOS MESTRADO E GRADUAÇÃO

I CONGRESSO “DIREITO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO”

Nota Máxima pelo MEC e com mais de 50 anos de tra-

dição, o curso de Direito do UNIVEM, mais uma vez, 

sai na frente trazendo a tecnologia para a carreira 

jurídica. O Direito 4.0 marcou a XXXVI Semana de Estudos 

Jurídicos, o VI Ciclo de Estudos Integrados do Mestrado e 

Graduação e o I Congresso ‘Direito, Tecnologia e Inovação’, 

realizados, simultaneamente, de 20 a 25 de maio. 

Com um público de aproximadamente 700 pessoas por dia, 

o evento trouxe painéis de debates com apresentações dos 

Grupos de Pesquisa Novos Direitos, Controle Social e As-

pectos Criminológicos e do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em Direito e Internet, coordenados pelos Profs. Drs. Mário 

Furlaneto Neto e José Eduardo Lourenço dos Santos, res-

pectivamente. 

A Semana Jurídica trouxe  93 artigos e palestras que aborda-

ram os temas: Lavagem de dinheiro, Contratos Eletrônicos, 

As novas tecnologias e o futuro do Direito, Nova Legislação 

de Proteção de Dados Pessoais, Reforma da Previdência, 

entre outros, com palestrantes de renome nacional e inter-

nacional. 

Segundo o coordenador do curso de Direito do UNIVEM, 

Prof. Dr. Edinilson Machado, o UNIVEM está atento ao desen-

volvimento de novas tecnologias, e no Curso de Direito isso 

já é uma realidade. “O futuro da advocacia, bem como do 

Poder Judiciário, deve apoiar-se no desenvolvimento tecno-

lógico, a exemplo da Inteligência Artificial, Blokchaim, Robóti-

ca, Big Data, Machine Learning, Realidade Virtual, Lot, dentre 

outros”, afirmou.

Para o Vice-reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Fernando Cardoso, a 

revolução digital está aí e o UNIVEM faz parte desse movi-

mento. “Estamos inaugurando um caminho onde nossos alu-

nos e a comunidade poderão sentir os reflexos do que isso 

significa socialmente em um curto espaço de tempo”, disse.

Para o coordenador do Programa de Mestrado do UNIVEM, 

Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, essa mudança já é sentida no cur-

so de Mestrado. “Hoje, quase metade das dissertações tra-

balham com algum aspecto da tecnologia”, destacou.

A Semana de Estudos Jurídicos foi marcada, ainda, pela as-

sinatura do convênio entre o Curso de Direito e a Finch So-

luções – empresa que integra inteligência, softwares e servi-

ços na plataforma Finch para área jurídica e outras áreas que 

utilizem Inteligência Artificial. 

Maior evento 
de tecnologia e inovação da área 

jurídica do interior do Estado

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM::

canalunivem univem
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Simultaneamente a Semana Jurídica aconteceram  o VI Ciclo de Estudos Integrados do Mestrado e Graduação e o I Congresso 
‘Direito, Tecnologia e Inovação’

XXXVI Semana de Estudos Jurídicos atraiu cerca de 700 pes-
soas por dia 

Evento contou com a apresentação de 93 artigos 

Tecnologia e inovação foram temas predominantes nas palestras 

Momento da assinatura de parceria entre o UNIVEM e a Finch 
Soluções 

Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado, 
coordenador do curso de Direito 

Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, coordenador do 
programa de Mestrado em Direito

Dr. Luiz Fernando Cardoso, Vice-reitor do 
UNIVEM  
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A VI Semana do Conhecimento dos Cursos de Admi-

nistração e Ciências Contábeis promovida, entre os 

dias  13 a 16 de maio, no UNIVEM, inovou. O evento, 

aberto aos alunos e à comunidade, apresentou e despertou 

os futuros profi ssionais para a realidade do mercado na ges-

tão 4.0 e a transformação digital.

A palestra sobre o tema “Acelerador Profi ssional: Despertan-

do o propósito da Vida”, ministrada pelo coaching Glasses 

Santana, abriu a programação. Temas como “O mercado de 

trabalho na Era 4.0; Reforma Tributária e Previdenciária e 

Compliance no Aspecto Organizacional como ferramenta de 

apoio ao Empreendedorismo e Inovação” foram apresenta-

dos por profi ssionais convidados e por ex-alunos do UNIVEM 

de projeção no mercado. Também, foram realizadas mesas 

redondas, minicursos e ofi cinas. 

Segundo as coordenadoras dos Cursos de Administração e 

Ciências Contábeis do UNIVEM, Prof.ª Vânia Herrera e Prof.ª 

Marlene Campos, respectivamente, as empresas e as organi-

zações têm buscado profi ssionais com habilidades e compe-

tências que extrapolam as áreas do conhecimento. 

“É preciso um olhar sobre o todo”, destacaram.  

De acordo com a Pró-reitora de Graduação do UNIVEM, 

Prof.ª Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches, diante de um momento 

em que as mudanças estão  muito aceleradas, é imprescindí-

vel trazer para os alunos temas que os envolvam na realida-

de digital. “Sempre que trazemos eventos que ultrapassam 

os conteúdos da sala de aula, trazemos para os cursos o que 

há de mais inovador na área de gestão como um todo, inclu-

sive, com profi ssionais de ponta e que estão vivendo esse 

momento de transformação digital”, concluiu.

UNIVEM aborda gestão 4.0 e 
transformação digital 

Palestra motivacional abriu a VI Semana do Conhecimento 

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM::

canalunivem univem

VI Semana do Conhecimento do UNIVEM lota Salão Nobre do 
UNIVEM

Profª Marlene Campos, coordenadora do curso de Ciências Con-
tábeis e  a Profª Vânia Herrera, do curso de Administração
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Encerrando a VI Semana do Conhecimento, o Vice-pre-

sidente da Associação das Empresas de Contabilida-

de do Estado de 

São Paulo, Benedicto 

David Filho, ministrou a 

palestra sobre o tema 

“Compliance no Aspec-

to Organizacional como 

ferramenta de apoio ao 

Empreendedorismo e 

Inovação”. No âmbito 

institucional e corporati-

vo, compliance é o con-

junto de disciplinas para 

fazer cumprir as normas 

legais e regulamenta-

res, as políticas e as di-

retrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades 

da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar 

qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.

Segundo ele, é papel da universidade trazer para os futuros 

profi ssionais temas que estão presentes nas organizações e 

que vão fazer parte do dia a dia deles quando encararem o 

mercado. “A inovação mudou totalmente o modelo de negó-

cio. Antigamente, os produtores de softwares comercializa-

vam suas licenças, hoje é uma plataforma aberta, e o que se 

vende é o serviço. Essas mudanças vêm com o que a indús-

tria 4.0 está trazendo”, destacou.

O evento contou ainda com minicursos sobre a importância 

das Demonstrações Financeiras como instrumento para aná-

lise da Gestão e Desempenho Empresarial, por meio da Con-

tabilidade Inovadora, mediados pelo Doutor em Administra-

ção pela PUC São Paulo, Alexandre Franco Godoi, sobre a 

Lei Geral de Proteção de Dados, pelo  Prof.  Lucas Colombe-

ra do UNIVEM, entre outros.

Aescon destaca a importância do evento para os 
futuros profi ssionais

Mesas redondas e ofi cinas foram realizadas durante o evento 

Minicursos abordaram a gestão 4.0 e a transformação digital 
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A Educação a Distância (EAD) é a modalidade educa-

cional que mais cresce no Brasil. Além de uma maior 

conectividade tec-

nológica e inclusão digital, 

o UNIVEM EaD acompanha 

esse movimento oferecen-

do aos alunos que buscam 

em um curso de Graduação 

e Pós-graduação a como-

didade, a flexibilidade de 

horários e, principalmente, 

a mesma qualidade e estru-

tura física e pedagógica oferecidas aos alunos dos cursos 

presenciais. Segundo o coordenador do UNIVEM EaD, Prof. 

Dr. Leonardo Botega, um dos diferenciais do EaD do UNI-

VEM é a metodologia ativa, que insere o aluno nas dinâmicas 

das aulas, estimulando o desenvolvimento de competências 

e habilidades que fundamentam a construção de novos co-

nhecimentos.  “Usamos materiais textuais e interativos, vídeo 

aula, discussões virtuais em tempo real com a participação 

dos professores e tutores, e encontros presenciais com os 

alunos”, explicou. Além do diploma conferido ao término do 

curso, os alunos da graduação a distância recebem certifica-

ções intermediárias ao final de cada módulo.   

Conforme destacou a Pró-reitora de Graduação do UNIVEM, 

Profª. Drª Raquel Ferraroni Sanches, além da acessibilidade, 

mobilidade e flexibilidade de horário, a graduação a distân-

cia do UNIVEM  se difere por oferecer ao aluno o acesso 

a toda infraestrutura disponível aos alunos dos cursos pre-

senciais. “Os nossos alunos do EaD têm acesso à instituição 

como um todo, recebendo apoio psicopedagógico para um 

bom desenvolvimento da aprendizagem e usufruindo dos 

mesmos privilégios e oportunidades oferecidos aos alunos 

dos cursos presenciais, como biblioteca, laboratórios, espa-

ço de coworking, Centro Incubador de Empresas (CIEM), en-

fim, toda a estrutura disponível”, ressaltou.  

As inscrições acontecem em fluxo contínuo. O início das aulas para 

as próximas turmas está previsto para o mês de agosto. Mais infor-

mações e inscrições para os cursos de Graduação e Pós-graduação 

do UNIVEM EaD pelo portal (http://www.ead.univem.edu.br), ou pe-

los telefones (14) 2105-0876/ (14) 99784-0259 whatsapp. 

Graduação e Pós-graduação em um “click” 

Caminhos para ingressar no UNIVEM EaD: 

Processo Seletivo (Vestibular) por meio de pro-
va presencial realizada no Centro Universitário e 
agendada na inscrição on-line;

Nota do ENEM; 

Segunda graduação, mediante apresentação do 
diploma de ensino superior;  

Transferência de outra universidade. (neste caso, 
o aluno pode eliminar algumas matérias depen-
dendo da grade curricular).

CURSOS de Graduação (EaD)

Pós-graduação Latu sensu (EaD)
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O UNIVEM, em parceria com o Sicredi, realiza até o 

mês de novembro, o projeto “Juntos acreditamos 

nessa força – Especial Mulheres”. A abertura acon-

teceu no último dia 17 de maio, no auditório Shunji Nishimura, 

com a palestra “Habilidades socioemocionais como preven-

ção da ansiedade e depressão”, ministrada pela psicóloga 

clínica, especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, 

Luanna Brabo Ventura Sasasaki. 

De acordo com a Pró-reitora de Graduação do UNIVEM e 

presidente do Comitê “Mulher do Sicredi” (agência Rio Bran-

co), Profª. Drª. Raquel Ferraroni Sanches, o objetivo é trazer 

temas que reforcem o valor da mulher, sua força produtiva e 

a contribuição dela para o desenvolvimento da sociedade. 

“O UNIVEM sempre teve  o cuidado de olhar a mulher além 

da beleza, valorizando o potencial e os talentos de cada co-

laboradora”, frisou. 

“Um dos princípios do Sicredi é cuidar da comunidade. Com 

esse evento trazemos, de fato, assuntos que agreguem co-

nhecimento para a saúde física e mental da mulher”, explicou 

a gerente de unidade de atendimento do Sicredi Marília, Elai-

ne Dalacosta.

Segundo a psicóloga Luanna Brabo Ventura Sasasaki, a mu-

lher é desafi ada diariamente a exercer diversos papéis, seja 

como fi lha, esposa, mãe, profi ssional, e essa a multiplicidade  

pode funcionar como um ‘gatilho’ para que alguns transtor-

nos sejam desencadeados. “Esses desafi os têm, muitas ve-

zes, deixado a mulher mais vulnerável a transtornos como 

ansiedade e depressão. Falar sobre isso e levar o tema à 

discussão é muito importante”, concluiu.   

Em agosto, será realizada a palestra sobre Assédio Sexual e 

Moral, e em novembro, encerrando o projeto, sobre noções 

de economia. 

Mulheres Especial

Evento “Juntos Acreditamos Nessa Força - Especial Mulheres” atraiu 
cerca de 200 pessoas ao UNIVEM 

A gerente do Sicredi Marília, Elaine Dalacosta e a Pró-reitora de 
Graduação do UNIVEM,  Prof.ª Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches 

Psicóloga 
Luanna Brabo Ventura Sasasaki

Evento valorizou o potencial e 
os talentos da mulher 
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O Centro Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Ma-

rília) e o Centro Incubador de Empresas de Marília 

(CIEM), ambientes mantidos pelo UNIVEM, foram 

aprovados no Programa Nexos, realizado pelo Sebrae e a 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empre-

endimentos Inovadores (Anprotec). Com isso, o UNIVEM se 

torna credenciado para implementação de projetos em par-

cerias com médias e grandes empresas, utilizando recursos 

provenientes de instrumentos fi scais de apoio à inovação 

(Lei de Informática, Lei do Bem e os Programas de Pesquisa 

e Desenvolvimento dos setores de Energia Elétrica e Óleo 

& Gás).

No estado de São Paulo, além do CITec-Marília, somente 

os Parques Tecnológicos de Ribeirão Preto e São José dos 

Campos e a incubadora da USP/SP foram selecionados e 

credenciados ao programa. 

A proposta do Nexos é que cada startup selecionada receba 

um aporte de recursos entre R$ 100 mil e R$ 250 mil para o 

desenvolvimento das soluções tecnológicas. 

O CITec-Marília, credenciado à Rede Paulista de Centros de 

Inovação Tecnológica (RPCITec) do Governo do Estado de 

São Paulo, mantém uma série de ações num ambiente de co-

laboração científi ca e tecnológica entre instituições de ensi-

no, os governos municipal, estadual e federal e as empresas 

que são contempladas com projetos de apoio ao empreen-

dedorismo sustentável e à inovação tecnológica.

Segundo o coordenador do CITec-Marília e Pró-reitor de 

Inovação e Desenvolvimento Institucional do UNIVEM, Prof. 

PROGRAMA NEXOS
CITec-Marília está entre os principais ambientes de inovação do País

Dr. Elvis Fusco, “além de colocar a cidade em destaque num 

programa de inovação, promovido por uma das maiores 

entidades de fomento à inovação, como a Anprotec, o Cen-

tro Universitário poderá desenvolver projetos de PD&I com 

grandes empresas do País, gerando inovação e tecnologia 

de ponta, como já tem feito com multinacionais como a Fox-

conn, Nestlé, entre outras”, destacou.  

Vale ressaltar que o UNIVEM também é credenciado no Mi-

nistério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

para desenvolvimento de projetos de inovação por meio da 

Lei de Informática, que tem permitido grandes empresas do 

País a procurarem o CITec-Marília, bem como, os pesquisa-

dores da instituição para desenvolvimento de pesquisa e im-

plementação de projetos na área da manufatura avançada 

(Indústria 4.0).

O CITec/CIEM Marília, ambientes de inovação mantidos pelo UNIVEM, foram aprovados no Programa Nexos

Prof. Dr. Elvis Fusco, coordenador do CITec-Marília. Credenciamen-
to coloca Marília em destaque em empreendedorismo e inovação
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Profª. Drª. Marlene de 
Fátima Campos Souza
Coordenadora do Curso de 
Ciências Contábeis

O Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, 

em parceria com o Banco Santander, oferece bol-

sas de estudos em Universidades Internacionais, 

por meio do Programa Santander de Mobilidade Internacio-

nal. Oportunidade ímpar na vida acadêmica do aluno que 

busca aprimorar seus estudos. Nos últimos 10 anos, cerca de 

50 alunos do UNIVEM foram benefi ciados com o Programa. 

Os alunos do Curso de Ciências Contábeis possuem partici-

pação efetiva no programa e nos processos seletivos para 

obterem a chance de vivenciar essa experiência única. O 

caso mais recente aconteceu em janeiro desse ano, a aluna 

Laisla Thaís, da 7ª Etapa, e que participou do intercâmbio em 

Portugal, na cidade de Coimbra, para desenvolver sua pes-

quisa na área de Gestão Contábil.

Há exemplos a serem seguidos como o do nosso ex-aluno 

Lucas Coutinho, que participou do intercâmbio e desenvol-

veu sua pesquisa em Londres. Desde 2016, Lucas Coutinho é 

docente no UNIVEM e atua nas disciplinas de Contabilidade 

Societária, Planejamento Tributário e Gestão Tributária nos 

cursos de Administração, Ciências Contábeis e Superiores 

de Tecnologia.

Alguns requisitos são necessários para concorrer as bolsas, 

o principal é ter gosto pela pesquisa e estar inserido no Pro-

grama de Iniciação Cientifi ca, além de satisfatório desempe-

nho acadêmico e domínio em língua estrangeira. 

O trabalho realizado no Programa de Iniciação Científi ca 

permite ao aluno a publicação e a participação em eventos 

científi cos, enriquecendo o currículo, principalmente, nos 

processos de seleção para ingresso em Programas de Pós-

graduação stricto sensu. 

A Iniciação Científi ca oportuniza ao aluno um aprendizado 

enriquecedor, e o seu desenvolvimento poderá ser converti-

do em horas-atividades para o cômputo das Atividades Com-

plementares, requisito obrigatório para a conclusão do curso.

Momento da visita técnica dos alunos do curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Re-

cursos Humanos e Processos Gerenciais do 

UNIVEM ao Instituto de Desenvolvimento Familiar (IDF) 

Chieko Nishimura, por meio da disciplina de Terceiro 

Setor e Responsabilidade Social, e ao Departamento 

de Desenvolvimento de Pessoas e Cultura Organiza-

cional do Grupo Jacto, por meio da disciplina de Ava-

liação de Desempenho e Sistemas de Remuneração.  

Segundo o coordenador dos cursos do Instituto Supe-

rior de Tecnologia (IST) do UNIVEM, Prof. Leandro Ma-

chado Tenório, a proposta é proporcionar aos alunos 

uma visão técnica das futuras profi ssões, estreitando 

a relação entre as teorias estudadas e as práticas or-

ganizacionais, pela dinâmica das atividades cotidianas  

que contribuem no processo de formação dos futuros 

gestores.

VISITA TÉCNICA 
Teoria e prática na formação dos futuros 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
A INTERNACIONALIZAÇÃO

Momento da visita à Jacto de Pompéia 

Conhecimento fora dos muros da instituição 
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Administração e Ciências Contábeis promovem 
Curso de Gestão Empresarial Contábil 

O UNIVEM, por meio dos cursos de Administração e 

Ciências Contábeis, concluiu mais uma edição do 

curso de extensão “Gestão empresarial contábil”. 

Com duração de dois meses, a capacitação gratuita, realiza-

da entre os meses de março a maio, ofereceu aos alunos do 

ensino médio, empreendedores e comunidade, informações 

sobre os caminhos da gestão contábil, do empreendedoris-

mo e da inovação. 

Segundo a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, 

Profª. Marlene Campos, a gestão empresarial contábil des-

perta o interesse, não somente dos empreendedores e fu-

turos empreendedores, mas também de alunos do ensino 

médio que buscam a área da contabilidade para formação 

profi ssional.  “Com o curso, eles tiveram uma visão da ativida-

de  profi ssional, bem como a oportunidade de conhecerem 

os ambientes de empreendedorismo e inovação oferecidos 

pelo UNIVEM”, ressaltou. 

Para a coordenadora do Curso de Administração, Profª. Vâ-

nia Herrera, os cursos de extensão aproximam o UNIVEM 

da comunidade e das demandas do mercado. “As pessoas 

estão, cada vez mais, buscando conhecimento e encontram 

essa oportunidade aqui”, afi rmou. 

Além do envolvimento dos professores, o Curso de Gestão 

Empresarial Contábil contou com a participação de alunos e 

ex-alunos que compartilharam seus conhecimentos atuando 

como monitores. “Foi uma experiência gratifi cante poder co-

locar em prática o que aprendi no curso e que já aplico no 

mercado”, comentou o aluno do Curso de Ciências Contá-

beis, Cauê Rueda.

“Me senti valorizada pelo UNIVEM ao ser convidada para 

participar e ajudar no evento. Esse é o DNA UNIVEM, esse 

fazer o aluno se sentir pertencente durante e depois da gra-

duação”, ressaltou a ex-aluna do Curso de Ciências Contá-

beis, Paula Amorim dos Santos.

Capacitação envolveu os cursos de Administração e Ciências 
Contábeis 

Curso de curta duração ofereceu informações sobre os caminhos da 
gestão contábil, empreendedorismo e inovação. Momento da entrega do certifi cado de conclusão de curso 



19JUNHO 2019 | REVISTA DO UNIVEM CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

                                                                   
INDÚSTRIA 4.0

UNIVEM realiza projeto de Transformação Digital para Nestlé Brasil

O Centro de Inovação Tecnológica de Marília - 

CITec-Marília, gerido pelo UNIVEM, foi escolhido 

pela Nestlé Brasil para liderar o desenvolvimento 

de projeto de Transformação Digital, fundamentado nas tec-

nologias da Indústria 4.0, chamado de “Nestlé Digital”, come-

çando pela fábrica de Marília.

Segundo o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Insti-

tucional, Prof. Dr. Elvis Fusco, a parceria entre o UNIVEM e 

a Nestlé começou com um ciclo de aplicações que deverá 

ser replicado para outras unidades do Brasil. “É um orgulho, 

Marília, mais uma vez, se destacar por meio dos ambientes 

de inovação do UNIVEM, e ser reconhecida por uma empre-

sa multinacional que escolheu o CITec-Marília e todo nosso 

ecossistema de inovação 

para liderar processos de 

transformação de imple-

mentação das tecnologias 

da Indústria 4.0”, frisou. 

Para o reitor do UNIVEM, 

Dr. Luiz Carlos de Macedo 

Soares, a parceria com a 

Nestlé reforça o conceito 

diferenciado de formação 

profi ssional, de pesquisa e inovação da instituição, focado 

nas demandas atuais do mercado. “Esse tipo de parceria é 

comum nos Estados Unidos, Alemanha, China e Israel, mas 

no Brasil as universidades não estão acostumadas a resolver 

problemas da indústria. Nesse sentido, o UNIVEM  se dife-

rencia. O nosso aluno é preparado para atuar como agente 

transformador de projetos voltados à Transformação Digital e 

à Indústria 4.0”, ressaltou. Em visita aos ambientes de inova-

ção do UNIVEM, o vice-presidente da Nestlé para o Brasil e 

América Latina, Luis Angel Garcia Prieto, destacou a dinâmi-

ca, precisão e o comprometimento demonstrados pelo UNI-

VEM. “Os pesquisadores do UNIVEM entenderam a genéti-

ca da Nestlé. Em pouco tempo, encontraram a solução para 

os problemas e apresentaram respostas claras para o que 

precisávamos. Certamente vamos ampliar essa parceria nas 

demais unidades fabris”, concluiu. 

“Os pesquisadores do UNI-
VEM entenderam a genética 
da Nestlé. Em pouco tempo, 
encontraram a solução para 
os problemas e apresentaram 
respostas claras para o que 
precisávamos. Certamente 
vamos ampliar essa parceria 
nas demais unidades fabris”
vamos ampliar essa parceria 
nas demais unidades fabris”

“Os pesquisadores do UNI-
VEM entenderam a genética 
“Os pesquisadores do UNI-
VEM entenderam a genética 

Momento da apresentação dos ambientes de inovação do UNIVEM, 
pelo Reitor Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares 

A diretora da Nestlé/Marília, Silvana Diaz, o Pró-reitor de Inovação e 
Desenvolvimento Institucional, Prof. Dr. Elvis Fusco e o Vice-presiden-
te da Nestlé Brasil, Luis Angel Garcia Prieto

Luis Angel Garcia Prieto, Vice-presidente da Nestlé 
para o Brasil e América Latina
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Desenvolver habilidades e despertar o consciente 

das pessoas ajudando-as a encontrar o propósito de 

vida. É assim que o administrador de empresas, pós-

graduado em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios e 

coaching emocional especializado em Programação Neuro 

Linguística (PNL) define sua atividade profissional. Aos 36 

anos, Glasses Santana atende empresas e pessoas físicas 

que buscam no autoconhecimento se destacar no mercado 

de trabalho. 

Formado em Administração de Empresas pelo UNIVEM, 

Glasses Santana conta que foi na gestão de pessoas que en-

controu sua verdadeira vocação. “Quando entrei no curso, 

pensei até em desistir, mas foi na gestão de pessoas e no 

apoio que tive na graduação que me despertei para um mer-

cado a ser explorado. Ou seria apenas um administrador, ou 

seria um profissional diferenciado. Não tive dúvida. Entendi 

a demanda do mercado e passei a trabalhar com o incons-

ciente das pessoas. Hoje, o mercado busca profissionais que 

inovam sempre, que estejam prontos para oferecer o seu 

melhor e fazer a diferença”, comentou. 

Palestrante convidado em muitos eventos da instituição, 

Santana é grato pelo conhecimento adquirido no UNIVEM. 

“Estar aqui, contribuindo para o desenvolvimento de outros 

profissionais e  de futuros profissionais, é gratificante. Olhar 

para meus ex-professores e entender que estou agregando 

conhecimento é minha maneira de dizer muito obrigado. Se 

cheguei onde cheguei, devo muito aos anos da graduação 

no curso de Administração de Empresas. Tenho muito orgu-

lho de ter sido e pertencer a essa casa”, concluiu. 

#ORGULHO DE SER UNIVEM

Nome: Glasses Santana

Idade: 36 anos

Graduação: Bacharel em Administração de Empresas

Data da graduação: 2010, colação em 2011

Atuação profissional: 
Coaching emocional, 
especialista em venda
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Data da graduação: 2010, colação em 2011

Use #univem 
nas suas redes 

sociais, e apareça 
neste espaço. 
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DESIGN GRÁFICO 

TECNOLOGIA

Ex-aluno do UNIVEM é fi nalista no Prêmio Dente de Ouro

UNIVEM investe em novos equipamentos para os laboratórios

Formado em 2011, o ex-aluno do curso de Design Gráfi -

co do UNIVEM, Sergio Chaves, é um dos fi nalistas do 

Prêmio Dente de Ouro 2019, evento nacional de publi-

cações independentes e autorais que acontece anualmente 

em Brasília, desde 2015. Com o álbum “O vazio que nos com-

pleta”, Chaves concorre na categoria Quadrinhos. 

Roteirista e um dos responsáveis pelo selo Café Espacial, 

com o qual conquistou prêmios nacionais e internacionais, 

Chaves credita ao curso de Design Gráfi co do UNIVEM  seu 

crescimento pessoal e profi ssional. “Foi no curso de Design 

Gráfi co que pude expandir meus horizontes e passei com-

preender melhor o que poderia realizar”, afi rmou.

Proprietário da Charlotte Estúdio, o designer procura desen-

volver projetos para editoras, escritores independentes, em-

presas do mercado corporativo e instituições educacionais. 

“História em quadrinhos é uma paixão que mantenho desde 

a adolescência, e conseguir incluí-la junto às minhas ativida-

des no estúdio é fabuloso”, comentou. Aproveitado o embalo 

da ótima repercussão do álbum ‘O vazio que nos completa’, 

Sergio Chaves adianta que irá se concentrar para projetar 

novas publicações em breve. Parabéns e até o anúncio da 

fi nal que acontecerá dia 8 de junho. 

Com o foco na qualidade de ensino e na atualização tecnoló-

gica, o UNIVEM investe, mais uma vez, em novos equipamen-

tos para seus laboratórios de informática. Ao todo, foram ad-

quiridos 150 computadores distribuídos em seis laboratórios. 

Os equipamentos foram adquiridos com a última geração de 

tecnologia, o que proporcionará o máximo de desempenho 

nos trabalhos acadêmicos. O investimento de aproximada-

mente R$ 500 mil para compra e implantação das novas 

tecnologias será revertido no melhor aproveitamento dos 

conteúdos, pesquisas e maior conhecimento científi co. A 

atualização da tecnologia oferecida nos laboratórios vai ao 

encontro das demandas do atual mercado de trabalho.

“O Vazio que nos Completa” concorre na categoria Quadrinhos

Sergio Chaves, ex-aluno do curso de Design Gráfi co 

Investimento de mais de R$ 500 mil em tecnologia de ponta 
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“QUERER, PODER E FAZER”
Ex-aluno do UNIVEM é fi nalista no Prêmio Dente de Ouro Políticas habitacionais é tema de dissertação do Mestrado 

Desafi ando o que ela mesma chama de “lacunas dou-

trinárias”, a ex-aluna do Programa de Mestrado do 

UNIVEM, Cátia Martins da Conceição Munhoz, trou-

xe para sua dissertação um tema que afl ige milhares de bra-

sileiros, o direito à moradia.

Sob o título “Breves considerações sobre as políticas habita-

cionais do Brasil: da fundação casa popular ao Programa Mi-

nha Casa Minha Vida e a fraternidade”, Cátia Munhoz buscou 

promover a refl exão e provocar a discussão da problemática 

da aplicabilidade do direito à Moradia Digna para a socieda-

de de baixa renda por meio do princípio da Dignidade Hu-

mana e da Fraternidade,  motivando o Estado e os setores 

da sociedade a criarem e ou reformularem plataformas de 

políticas públicas habitacionais.

Segundo ela, o direito à Moradia, reconhecido por meio da 

Emenda Constitucional n° 26, de 14 de fevereiro de 2000, 

não pode ser mitigado, nem atropelado por normas de or-

dem pública ou leis ordinárias que visam, exclusivamente, o 

benefício do Sistema Econômico vigente se contrapondo ao 

Princípio da Fraternidade. 

Para a Mestra em Direito, o Programa de Mestrado do UNI-

VEM foi fundamental para a reconstrução do pensamento. 

“Reverencio o UNIVEM e o Programa de Mestrado, por co-

locar à disposição dos alunos ensinamentos que vão além 

dos conceitos doutrinários. Peço licença a todos os Ilustres 

Professores para destacar o Professor Lafayette Pozzoli, meu 

orientador, por toda força, compreensão, incentivo, amizade 

e principalmente por não ter desistido de mim. Aprender so-

bre Fraternidade foi, sem dúvida alguma, um UNIVERSO DE 

CONHECIMENTO. Ao Programa de Mestrado do UNIVEM 

meu muito obrigada!”.

Da esquerda para a direita, Prof. Dr. Ilton Garcia da Costa (UENP), Dr.ª Cátia Munhoz, o coordenador do Programa de Mestrado, Prof. Dr. Lafayette 
Pozzoli, e o Prof. Dr. Ivanaldo Santos    
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