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DNA UNIVEM DIGITAL
Inteligência artificial, robótica, gamificação e utilização de plataformas que integram diversas áreas do conhecimento são só alguns dos alicerces da Quarta Revolução Industrial, ou “Indústria 4.0”, e que terão impacto direto na vida das pessoas e no mercado. Antenado a esses jovens, nascidos nas chamadas geração
Y Z, e preocupado em oferecer, aos profissionais do futuro, todas as ferramentas
necessárias para atender às expectativas dos empregadores em função da Indústria 4.0, o UNIVEM traz consigo o DNA UNIVEM DIGITAL. A tecnologia, a inovação
e o empreendedorismo estão presentes em todos os cursos ofertados pela Instituição. Por meio de metodologias inovadoras, os alunos são orientados a montar
um plano de negócios, e por que não montar uma startup durante a graduação.
Criatividade, tendência para a inovação, especialização. Estas são características
fundamentais quando o assunto é empreender. Gerenciados pelo UNIVEM, o Centro Incubador de Empresas de Marília (CIEM-Marília), o Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília) e o InnovaSpace Coworking oferecem aos alunos
a possibilidade de pré-incubarem seus empreendimentos de de base tecnológica
com toda a orientação e acompanhamento necessários para o desenvolvimento
e maturação do empreendimento. Se a indústria mudou, a educação acompanhou. O uso da tecnologia levou a excelência do UNIVEM para todo o Brasil, por
meio dos cursos na modalidade de Educação a Distância (EaD). Assim é o UNIVEM, comprometido com o ensino superior de qualidade, que prepara os alunos
para o mercado no qual as inovações são constantes e a formação profissional
vai além dos conceitos em sala de aula. Aqui, a educação e todo esse movimento
tecnológico andam na mesma direção.
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Evento contou com a presença de Pró-reitores, docentes, alunos e convidados

Diálogo e reﬂexões sobre a interferência do Estado na economia

A

proveitando o momento político que o Brasil vivencia,

Aberto pela Pró-Reitora de Graduação do UNIVEM, Prof.ª

no qual a condução do País pelos próximos quatro

Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches, o evento atestou o protago-

anos foi decidida nas urnas, durante a eleição presidencial,

nismo dos alunos do curso de Direito na organização do

os alunos dos primeiros anos do curso de Direito do UNI-

evento e, principalmente, na construção do conhecimento.

VEM organizaram e realizaram, em outubro, o VII Colóquio

“É importante saber o que fazer com o conhecimento. Quan-

Direito e Economia que, nesse ano, trouxe o tema “Mais ou

do o aluno desenvolve, na prática, o conhecimento, ele está

menos Estado da economia? Duas teorias e um embate que

construindo sua história”, afirmou.

será decidido nas urnas”. Segundo explicou a coordenadora do Projeto de Cidadania Proativa e Direito (ProAto), Prof.ª
M.ª Daniela Marinho, o objetivo do Colóquio é promover, por
meio da linguagem artística, um grande diálogo e reﬂexões
sobre questões ligadas ao Direito e que são discutidas em
sala de aula. Esse ano, o tema foi em torno de Karl Marx e
Adam Smith, dois clássicos que compõem o conteúdo do
programa curricular de economia aplicada ao Direito.
Teatro, música, debates, provocações e palestras marcaram
o evento que discutiu as mazelas econômicas e sociais que
o Brasil enfrenta, sobretudo, em momento de crise. Além de
provocar a reﬂexão, o Colóquio desafia os alunos, desde o
primeiro ano do curso, a exercerem a desenvoltura, a oratória e a argumentação tão necessárias na carreira jurídica.
“É uma troca, a gente provoca reﬂexões na plateia e adquire
conhecimento. Aqui, a gente põe em prática a teoria aprendida em sala de aula”, ressaltou a aluna Bárbara Borges de
Lima dos Santos.
4
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Barbara Borges de Lima dos Santos em sua apresentação

Alunos debateram a intervenção do estado na economia

Alunos durante encenação do debate político

Teatro levou a reﬂexão sobre a importância do voto consciente

Alunos e organizadores do Colóquio no Salão Nobre

Por meio da música e da dança, os alunos demonstraram a ânsia por um País mais ético e justo

Cada sala provocou a platéia a reﬂetir sobre o tema

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:
:

Colóquio envolve alunos dos primeiros anos do curso de Direito

canalunivem

univem
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Evento foi aberto pelo Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares

EXPONEGÓCIOS 2018
Evento bate recorde de projetos inovadores criados por alunos

E

sse ano, a V Edição da ExpoNegócios UNIVEM bateu
recorde de projetos inovadores. Ao todo, 33 planos de

negócios nas áreas da saúde, alimentação, limpeza, construção civil, linha pet, decoração, cosmético, plataformas
digitais, entre outros, foram apresentados durante os cinco
dias de exposição. O evento aberto pelo Magnífico Reitor do
UNIVEM Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, mostrou para a
comunidade e para possíveis investidores os projetos dos
alunos, os quais nasceram no Balcão de Projetos (Administração) e no Projeto Integrado de Fábrica (Engenharia de Produção), com a parceria dos alunos dos cursos de Ciências
Contábeis, Design Gráfico, Direito e Sistemas de Informação.

Alunos e visitantes conhecendo os estandes e seus projetos

A metodologia adotada na concepção e formatação dos projetos reforçou a interdisciplinaridade, o empreendedorismo e
a inovação do UNIVEM. Na tentativa de atrair a atenção dos
visitantes e convencer os empresários, as equipes apostaram nas degustações, na ambientação dos estandes e, até,
em mascotes que deram um charme a mais na área de exposição. Nota 10!!!

Projeto da Pet Fitness fazendo sua apresentação ao público
6
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Churrascaria Prime apostou na degustação

:
CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:

Alunos em visita ao estande do UNIVEM
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A ExpoNegócios 2018 “bombou” nas redes sociais.

Alunos encaram empresários em Rodada de Negócios
Após a exposição dos projetos na ExpoNegócios 2018, os
alunos dos cursos de Administração e Engenharia de Produção do UNIVEM encararam outro desafio: apresentar, em
20 minutos, para empresários e possíveis investidores, seus
planos de negócios. A perna trêmula, a mão suada e o frio na
barriga estiveram presentes entre os alunos. “É uma responsabilidade grande. É a chance de defendermos nosso projeto e buscarmos investidores para que ele saia do papel”,
afirmou o aluno de Engenharia de Produção, Rafael Messias
Rodela.

Cada equipe teve 20 minutos para defender a viabilidade do projeto

Esse ano, além do número recorde em projetos, num total
de 33, a quantidade de empresários presentes na Rodada
de Negócios também foi a maior dos últimos cinco anos. Ao
todo, 22 empreendedores puderam conhecer as ideias, e
por que não, adotar os projetos? “O que esses alunos apresentam, ainda dentro da graduação, com todo planejamento
e viabilidade financeira, mostra a formação de um profissional diferenciado”, ressaltou o empresário Milton Hoji Mitiuye.

No total 22, empresários participaram das apresentações

Os empresários puderam conhecer quatro planos de negócios

Projetos foram são avaliados por empresários de diversas áreas
NOVEMBRO 2018 | REVISTA DO UNIVEM
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SEMANA DE GESTÃO E DESIGN
Alunos dão show de talento e criatividade

I

nserida na programação da ExpoNegócios 2018, a Semana

Andrade (Sistemas de Informação/UNIVEM).

de Gestão e Design trouxe as palestras: “Marília é Município

Ainda dentro da programação a Semana de Gestão e Design

de Interesse Turístico, desafios e oportunidades”, ministrada

promoveu minicursos e apresentou painéis com fotos, ilus-

pelo bacharel em Administração pelo UNIVEM, Secretário

trações, produção de logotipos e marcas, entre outros tra-

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Cás-

balhos, que revelaram a qualidade e o potencial criativo dos

sio Luiz Pinto; “Carreira e mercado criativo em comunica-

alunos do cursos de Design Gráfico.

ção”, proferida pelo ilustrador e Designer Gráfico, formado

Tendo como proposta o turismo receptivo de Marília, os alu-

pelo UNIVEM, Zé Rosseti e “PEDFARMA uma startup com o

nos produziram e apresentaram uma série de souvenires, en-

DNA UNIVEM” pelos alunos Rudy Tedeschi (Adm./UNIVEM),

tre eles canecas e uma mochila estudantil, cujo tema remete

Diogo Souza (Adm.UNIVEM), Lucas Léllis (Designer Gráfico/

às descobertas de fósseis de “dinos” na região. Uma graça!

UNIVEM), Willian Custódio (Ciência da Computação) e Daniel

Souvenires criados a partir do turismo local

Trabalhos dos alunos de Design Gráfico

Palestras foram realizadas durante a semana

Semana ofereceu minicursos

CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO
Minicursos complementando o conhecimento
A XII Semana de Administração e a XI Semana de Ciências
Contábeis do UNIVEM também fizeram parte da V ExpoNegócios. Palestras e minicursos foram abertos aos alunos da
graduação, com o objetivo de levar conhecimentos práticos
que complementem o ensino acadêmico.

canalunivem
8

REVISTA DO UNIVEM | NOVEMBRO 2018

univem

Palestras e minicursos: complemento acadêmico

canalunivem
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CAFÉ COM SETE EMPRESÁRIOS

Empresários e alunos interagem em evento

O

s cursos de Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção promoveram, em outubro, o “Café

com Sete Empresários”. O evento reuniu empresários de diversas áreas que, após visitarem os estandes e conhecerem
alguns dos projetos da V edição da ExpoNegócios, responderam perguntas formuladas pelos alunos sobre o crescimento regional, mercado de trabalho, a questão fiscal, entre
outras. O evento foi aberto pelo Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz
Carlos de Macedo Soares, que reafirmou o olhar inovador e
empreendedor da instituição, e a prioridade em formar profissionais diferenciados para o mercado. “Ao trazermos esses
profissionais para falarem de suas experiências aos nossos

Empresários responderam as perguntas dos alunos Ciências Contábeis

alunos, estamos ampliando e integrando conhecimento. O
futuro do País está nos jovens”, afirmou.

ESTAGIÁRIOS
II Congresso aborda a inserção ao
mercado de trabalho

A

bordar as tendências e preparar melhor os alunos para
o mercado de trabalho. Esse foi o objetivo do II Con-

gresso de Estagiários do UNIVEM, realizado em outubro, por

Palestra com o ex-aluno do curso de Administração do UNIVEM, Lucas Pigozzi

meio do Núcleo de Prática Profissional e Empreendedorismo
(NUPPE) em parceria com Instituto Superior de Tecnologia
– (IST) responsável pelos cursos (Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Design Gráfico).
Ex-aluno do curso de Administração do UNIVEM, Lucas Pigozzi da Silva Ricci, Coaching pela SLAC e Programador Neurolinguístico, proferiu a palestra “Mercado de Trabalho: o que
você precisa saber para aproveitar as oportunidades”, e mostrou que, com planejamento e projeção de carreira é possível
conquistar espaços que estão esperando por profissionais
criativos, empreendedores e comprometidos.

Alunos dos cursos do IST durante a palestra

NOVEMBRO 2018 | REVISTA DO UNIVEM
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PESQUISA CIENTÍFICA
Congresso do UNIVEM é o maior do Centro-Oeste Paulista

R

ealizado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa e Extensão

NAPEX, a pesquisa científica do UNIVEM tem sido sinônimo

do UNIVEM (NAPEX) o 8º Congresso de Pesquisa Cientí-

de negócios. “Muitos alunos têm transformado seu projeto

fica do UNIVEM, realizado em outubro, bateu recorde de tra-

de iniciação científica em negócios que geram riquezas e

balhos apresentados. Com 820 produções, 568 do UNIVEM,

movimentam a economia regional”, frisou.

o evento é considerado o maior do Centro-Oeste Paulista.

O evento contou com a parceria da Faculdade João Paulo

Segundo o coordenador do NAPEX, Prof. Dr. Fábio Dacêncio,

II - (FAJOPA); da Faculdade de Tecnologia de Garça - (FATEC)

nos últimos 20 anos, o Centro Universitário tem se destaca-

Garça; e da Faculdade de Medicina de Marília – (FAMEMA).

do como uma instituição que tem a pesquisa como norte na

Os melhores trabalhos vão ser publicados na Revista Eletrô-

formação do aluno. “Muitos dos alunos que passam pela ini-

nica de Graduação - (REGRAD) - do UNIVEM, periódico mul-

ciação científica têm a oportunidade de estudar fora do País

tidisciplinar voltado à publicação de artigos científicos e tec-

e ingressam nos melhores Programas de Doutorado e Mes-

nológicos de alunos de Instituições de Ensino Superior (IES).

trado”, ressaltou. Além disso, completou o coordenador do

Prof. Dr. Fábio Dacêncio é o coordenador do NAPEX

Abertura do 8º Congresso de Pesquisa Científica do UNIVEM

O

UNIVEM, por meio do Grupo de Pesquisa Constitucionalização do Direito Processual (CODIP), promoveu,

em outubro, o III Simpósio de Constitucionalização do Direito
Processual. Segundo o líder do Grupo de Pesquisa, Prof. Dr.
Luís Henrique Barbante Franzé, “além de promover discussões sobre o tema, o evento integra os alunos da graduação
e do Mestrado, fomentando o interesse pela educação continuada.” O evento trouxe profissionais de renome da área

Simpósio trouxe 40 trabalhadores nas diversas áreas do Direito

jurídica. O Desembargador do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Prof. Dr. Maurício Pessoa, proferiu a palestra “A Constitucionalização do Direito” e o membro do Instituto Brasileiro
de Direito Processual (IBDP), Prof. Dr. Moacyr Caram Júnior,
com a palestra “Tramitações Processuais, Regras de julgamento e algumas notáveis condenações no Brasil”. Durante
o simpósio, foram apresentados 48 trabalhos nas diversas
áreas do Direito.
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Palestra com profissionais do Direito agitam o evento

canalunivem
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FEIRA DE PROFISSÕES
UNIVEM de portas abertas para o Ensino Médio

C

om o objetivo de auxiliar os alunos do Ensino Médio e
Técnico de Marília e região a decidirem qual graduação

seguir, o UNIVEM promoveu a Feira de Profissões. O evento,
integrado a ExpoNegócios 2018, oportunizou aos estudantes
conhecer os projetos inovadores criados pelos alunos dos
cursos de graduação e participar de palestras e minicursos
nas áreas de Direito, Administração, Gestão de Design Gráfico, Tecnologia da Informação, Engenharia de Produção e
sobre orientação vocacional.
Segundo destacou a coordenadora dos cursos de Adminis-

Cerca de 1.500 alunos do Ensino Médio e Técnico visitaram a Feira

tração, Engenharia de Produção e Engenharia de Energia,
Prof.ª M.ª Vânia Herrera, a Feira de Profissões do UNIVEM
é uma oportunidade que os alunos têm, durante o ensino
médio, de conhecer uma universidade e entender, um pouco
mais sobre uma futura carreira que os levará à inovação e
ao empreendedorismo; fatores que fazem parte do DNA do
UNIVEM.
Acompanhando a visita dos alunos do Colégio Bezerra de
Menezes ao UNIVEM, a psicóloga Carla Chiari parabenizou
a iniciativa do Centro Universitário. “A universidade é um

Alunos durante a oficina de fotografia

universo de possibilidades. Ajudar os alunos a definir qual
caminho seguir é muito importante. É um dos papeis da universidade”, ressaltou.
Para o vice-diretor da EE Vereador Sebastião Mônaco, Leandro Teixeira Cruz Alves, essa integração com os alunos é fundamental para ajudá-los nesse momento de decisão. “Quando eles visitam a universidade, conhecem mais dos cursos
e dos projetos, passam a ter novas perspectivas. A escolha
pode estar aqui”, disse.
Alunos do 3º ano do Ensino Médio, Vinícius Queiroz e Luiz

Tecnologia e inovação apresentadas durante visita ao COWORKING

Fernando Novelli, garantiram que a visita foi importante para
ajudá-los a decidir qual curso superior seguir. “Ouvir os profissionais e os próprios alunos nos ajuda muito. Para mim, foi
muito positivo”, afirmou.

Bate papo com professores sobre oportunidade profissional

Alunos durante minicursos realizados na feira
NOVEMBRO 2018 | REVISTA DO UNIVEM
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Um novo olhar sobre o Direito

I

naugurada no início de outubro, a Nova Sala do Núcleo de
Prática Jurídica do Curso de Direito traz, mais uma vez, um

ambiente diferenciado para atendimento aos alunos e aos
empreendedores da cidade. O objetivo é facilitar o desenvolvimento de projetos de inovação que estão sendo desenvolvidos pelo Centro Universitário, a exemplo do Laboratório
de Direito e Inovação (Ladin) que passa a ter um ambiente
próprio de Assessoria Jurídica.
Segundo destacou o coordenador do curso de Direito do
UNIVEM, Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado, essa moder-

Nova sala integra o direito tradicional e a tecnologia

nização conecta o Direito à inovação, ressaltando aos alunos
a importância do espírito empreendedor. “O Curso de Direito
está com o olhar voltado ao crescente e rentável universo
das startups jurídicas que desenvolvem novas tecnologias
com o objetivo de aprimorar e acelerar a análise de cenários
jurídicos, otimizar tempo e procedimentos, e diminuir erros
de interpretação”, destacou.
De acordo com a Prof.ª M.ª Andrea Antico Soares, o futuro
da advocacia, bem como do Poder Judiciário tem se apoiado
no desenvolvimento tecnológico, a exemplo da Inteligência
Artificial, Blokchaim, Robótica, Big Data, Machine Learning,
Realidade Virtual, Lot, dentre outras.

Inovação e o empreendedorismo estão presente em todas as áreas

O Núcleo de Prática Jurídica contempla
a continuidade do projeto “Metas”, com a
realização de Oﬁcinas de Atualizações, tendo
como palestrantes alunos do mestrado do UNIVEM e convidados. Durante o Projeto, também
são desenvolvidas dinâmicas e práticas reais, e
simuladas entre os alunos para a construção de
técnicas e habilidades que envolvam a aprovação e o exercício das atividades proﬁssionais nas
diversas carreiras jurídicas.

Palestra com o delegado da Polícia Federal, José Navas Júnior

Dinâmicas e práticas reais na formação profissional
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Prof.ª M.ª Vânia Érica Herrera,
Coordenadora dos
cursos de Administração,
Engenharia de Produção
e Engenharia de Energia
do UNIVEM

C

M

omento da visita técnica da coordenadora do curso de
Engenharia de Energia do UNIVEM, Prof.ª M.ª Vânia

Herrera, ao Complexo Solar de Guaimbê (41,7 quilômetros de
Marília), de geração de energia fotovoltaica, com capacidade

om o uso de tecnologias e equipamentos eletroele-

para abastecer o equivalente a 85 mil residências por dia.

trônicos, seja no campo ou na cidade, aumentou a

Considerada a maior usina regional e uma das maiores do

dependência de todos ao insumo fundamental que é a

estado de São Paulo, o complexo conta com 550 mil painéis

energia. A energia necessita ser gerada de maneira sus-

solares fixos, que produzem energia a partir da luz do sol.

tentável para que não ocorram grandes impactos ao meio

Durante o dia, o sistema fotovoltaico converte a luz solar em

ambiente e aos seres que nele vivem, mas, principalmen-

energia elétrica confiável, limpa e sem interferências exter-

te, sua oferta deve ser contínua para que não ocorram da-

nas.

nos financeiros e de outra monta às indústrias, empresas
de serviços, hospitais, escolas, universidades, residências
e aos indivíduos. Vale ressaltar que o Brasil já passou por

Você sabia?

grandes crises de oferta e distribuição de energia, provo-

A energia solar é limpa, gratuita e segura, ao menos pelos

cando grande preocupação dos agentes com a gestão

próximos 6,5 bilhões de anos. Desde 2015, o maior avanço

energética.

nas conexões fotovoltaicas ocorreu no estado de São Pau-

O setor energético, daqui para os próximos anos, será o

lo, com um crescimento superior a 12 vezes: passou de 200

ponto principal do planejamento dos Governos, das em-

para 2.496 unidades.

presas e dos organismos internacionais pelo uso de tec-

Fonte: Portal Solar

nologias, sistemas, equipamentos e pela dificuldade de
gerá-la e distribuí-la de maneira sustentável.
Com o pensamento sempre no futuro, com foco na inovação e no atendimento das novas demandas do mercado
de trabalho, o UNIVEM lança o curso de Engenharia de
Energia, que formará Engenheiros aptos a trabalhar na geração, transmissão e distribuição de energia de maneira
sustentável. O curso traz, aos futuros engenheiros, formação além das fontes tradicionais de energia: em energia
fotovoltaica, biomassa, biocombustíveis e eólica. Em cinco anos, por meio de uma matriz curricular elaborada e
discutida com especialistas do setor, o discente do curso

Visita ao Complexo Solar de Guaimbê

de Engenharia de Energia terá uma sólida formação teórico-prática. Negociações para parcerias com empresas
de energias sustentáveis já tiveram início para que o Engenheiro de Energia formado pelo UNIVEM tenha, desde
o início do curso, uma sólida e inovadora formação, que
ultrapasse os portões da universidade. O Engenheiro é
um profissional que possui uma forte formação acadêmica para o atendimento da demanda e para a resolução de
problemas. As atribuições legais do Engenheiro de Energia são determinadas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), por meio da RESOLUÇÃO nº
1.076, de 5 de Julho de 2016.

Usina é uma das maiores do estado, com 550 mil paineis solares

PEDFARMA
Startup com o DNA UNIVEM Digital

D

o plano de negócio para o mercado. Rudy Tedeschi cursa administração, Diogo Souza e Lucas Léllis concluí-

ram, em 2017, a Pós-graduação em Marketing e Inteligência
Competitiva. Willian é formado em Ciência da Computação.
Áreas diferentes, mas com um projeto de negócio em comum: um aplicativo de orientação e compra de medicamentos
PedFarma.
Tudo começou com a junção dos projetos, e o que era ape-

Diogo Souza, Lucas Léllis e Rudy Tedeschi

nas um projeto, virou uma startup.
O plano de negócios foi apresentado pela primeira vez à comunidade acadêmica e a investidores, há um ano, durante
a Exponegócios. De lá pra cá, esses empreendedores não
pararam mais. Vencedora do Pitch Day, em 2017, a equipe
conquistou monitorias, patente, pré-incubação no InnovaSpace Coworking do UNIVEM e, agora, lança a PedFarma no
mercado, levando na marca o DNA do UNIVEM. “É importante que a gente saiba de onde viemos, e como chegamos
até aqui. Ter a chancela do UNIVEM faz toda a diferença”,

Aplicativo de orientação e compras de medicamentos

afirmou Rudy Tedeschi.

CARREIRAS JURÍDICAS

XI Encontro ajuda e inspira os futuros profissionais a escolher qual carreira seguir

S

aber qual carreira jurídica seguir, conhecer e por que
não se espelhar nas atividades exercidas por ex-alunos

do UNIVEM, hoje, profissionais do Direito nas mais diversas
áreas. Esse foi o objetivo do XI Encontro de Carreiras Jurídicas realizado pelo Projeto de Cidadania Proativa e Direito
– ProAto. O evento foi aberto com a apresentação do grupo
musical do ProAto e lotou o salão nobre. Foram convidados

Evento trouxe ex-alunos, hoje profissionais do Direito

para falar de sua trajetória profissional e tirar dúvidas dos
alunos, a Defensora Pública, Andréa da Silva Lima, o Promotor de Justiça e docente do UNIVEM, Gustavo Henrique de
Andrade Cordeiro, a Delegada de Polícia da Delegacia da
Mulher de Garça, Darlene Rocha Costa, o juiz de Direito, Tiago Coelho e o advogado corporativo do grupo Jacto, Roger
Pampana Nicolau. Segundo o coordenador do curso de Direito do UNIVEM, Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado, essa
troca de experiência ajuda e inspira os futuros profissionais
no processo de escolha.

Grupo musical Pro-Ato abriu Encontro de Carreiras Jurídicas
14
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PÓS-DOC

Pesquisa e supervisão de alto nível

I

nserido no Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD)

mentais”, desenvolvido entre setembro de 2017 e agosto de

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-

2018, sob a supervisão do Professor Oswaldo Giacóia, o Pro-

vel Superior (CAPES), o Programa de Mestrado em Direito

fessor do Curso de Direito da Unidade Universitária de Pa-

do UNIVEM se destaca pela qualidade das pesquisas e pelo

ranaíba (UEMS), Mário Calil, ressaltou a importância do Pós-

supervisionamento feito por pro-

doutorado no UNIVEM. “O Professor

fessores altamente qualificados,

Giacóia é, simplesmente, fantástico.

a exemplo do filósofo e professor

Não tenho dúvidas de que se trata

colaborador, Oswaldo Giacóia e do

do maior filósofo humanista em ati-

professor Lafayette Pozzoli, coor-

vidade no Brasil. Seus conhecimen-

denador do Programa de Mestrado

tos são, aparentemente, ilimitados.

do UNIVEM.

Grande parte do meu crescimento

O Pós-doutorado é o momento de

se deve a ele, assim como ao Pro-

amadurecimento acadêmico-cientí-

fessor Lafayette. Ambos me confia-

fico, onde o doutor aprofunda seus

ram funções relevantes, corrigiram

conhecimentos em um determinado tema de pesquisa. A

várias falhas de raciocínio, de formação e de tratamento.

excelência do Programa de Mestrado do UNIVEM tem sido

Devo-lhes infinitamente”, concluiu. Desde setembro, faz par-

atestada por doutores de todo o Brasil. Autor do trabalho

te do Programa de Mestrado do UNIVEM, na condição de

intitulado “Direito, Estado e violência: entre reconhecimento,

estagiário pós-doutoral, o Professor Doutor da Universidade

redistribuição e libertação no contexto dos direitos funda-

Estadual do Rio Grande do Norte, Ivanaldo Santos.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Alunos do Direito apresentam pesquisa no 26º SIICUSP

N

o UNIVEM, a iniciação científica provo-

brasileira”. “A pesquisa, por si só, é uma

ca nos alunos o interesse pela pesqui-

forma de compartilharmos conhecimento.

sa. Aluno do curso de Direito, Júlio Cesar

Esse trabalho fala sobre mediação e con-

Lourenço do Carmo e Eric Matheus Sescon

ciliação, como formas mais simples, menos

Smaniotto participaram, em outubro, do 26º

onerosas e mais céleres de encontrar uma

SIICUSP - Simpósio Internacional de Inicia-

solução”, explicou.

ção Científica da USP.

Aluno do 4º termo do curso de Direito do

Discente do 8º Termo, Júlio César Lourenço

UNIVEM, Eric Smaniotto, apresentou a pes-

do Carmo, membro do Núcleo de Estudos

quisa “História e Legalidade no Terceiro

e Pesquisas em Direito e Internet (NEPI) e

Setor”. “A pesquisa não é somente escrever

bolsista (PIBIC/CNPQ), Júlio do Carmo apre-

artigos, ou buscar identificar os problemas

sentou a pesquisa sob o título “Inovação

na sociedade, é você modificar a socie-

Disruptiva: mediação digital como instru-

dade. O UNIVEM nos mostra os caminhos

mento para efetivação do acesso à justiça

:
CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:

para que isso aconteça,” frisou.
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#ORGULHO DE SER UNIVEM
Nome: Gledson Pereira da Fonseca
Idade: 43 anos
Graduação: Administração de Empresas
com habilitação em Comercio Exterior

Data da graduação: 2005, colação início de 2006
Atuação proﬁssional:
HR Organizational Development
Specialist no Gurpo Jacto de Pompeia

“O primeiro desaﬁo na minha carreira surgiu durante a graduação. Na época, utilizei dos conheci-

“Prata da Casa”, Gledson Fonseca, tem em sua trajetória

mentos de gestão, principalmente de pessoas, para

profissional a palavra “desafio” como fator impulsionador. Foi

ajudar a estruturar uma Engenharia de Processos.

sendo desafiado, que colocou em prática os conhecimentos

Apesar de desaﬁador, a recompensa foi muito gran-

adquiridos durante os anos da graduação em Administração

de na consolidação dos conhecimentos teóricos

de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior do UNI-

que o UNIVEM ‘despejou’ sobre mim”

VEM. “O primeiro desafio na minha carreira surgiu durante a
graduação. Na época, utilizei dos conhecimentos de gestão,
principalmente de pessoas, para ajudar a estruturar uma Engenharia de Processos. Apesar de desafiador, a recompensa
foi muito grande na consolidação dos conhecimentos teóricos que o UNIVEM ‘despejou’ sobre mim”, comentou.
Anos mais tarde, já formado, um novo desafio, dessa vez
global. Participar da estruturação de um negócio com operações na Tailândia, o tirou da ‘zona de conforto’. No entanto, o
fez buscar, mais uma vez, os conhecimentos adquiridos durante a graduação de Comércio Exterior do UNIVEM. “Levo
comigo a base de conhecimento transmitida por cada mestre, em cada noite de aula, ou final de semana, nos trabalhos
em grupo”, lembrou.
Há 20 anos no Grupo Jacto, Gledson Fonseca atuou em diversos setores, passou por várias áreas de negócios da empresa e, mais recentemente, foi chamado, segundo ele, a um
momento de reencontro: ajudar pessoas a desenvolverem
suas carreiras e serem felizes o mais pleno possível. “Impossível não me lembrar do UNIVEM em todo processo vivenciado até este momento. Por isso, meu muito obrigado a família
UNIVEM. Todo o conhecimento teórico e, principalmente,
aos valores transmitidos pelo UNIVEM, me deixam muito orgulhoso de ter sido gerado nessa instituição”, concluiu.

canalunivem
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Trabalho foi apresentado pelo Prof. Dr. Leonardo Botega

DOCENTE APRESENTA
TRABALHO NO NETCRIME
EM PARIS

D

ocente dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação do UNIVEM, Prof. Dr. Leonardo Cas-

tro Botega, participou, em Paris (França), do “3rd Symposium
on the Structure and Mobility of Crime (NetCrime)”, evento
organizado pela “The Network Science Society (http://www.
netscisociety.net)”, apresentando os resultados obtidos pelo
Grupo de Interação Humano-Computador (GIHC), grupo de
pesquisa do UNIVEM dedicado a essa área.
Intitulado “Criminal Problems Identification System based on
Unstructured Data from Criminal Records and Open Sources
(Sistema de Identificação de Problemas Criminais baseado
em Dados Não Estruturados de Registros Criminais e Fontes
abertas)”, o trabalho aborda a representatividade dos dados
criminais brasileiros.
Segundo explicou o Prof. Botega, no Brasil, os bancos de
dados criminais expressam, apenas, eventos criminais e não
possuem dados estruturados sobre os problemas em si. “O
evento criminal é interpretado, somente, para fins legais e
não para gerenciamento e controle do problema. Há problemas com a confiabilidade e a imprecisão do tipo de delito na
descrição do evento. Isso compromete a tomada de decisões
e o desempenho das políticas públicas de planejamento policial e segurança pública, e é um desafio para os responsáveis pela organização e gestão do sistema de inteligência criminal”, destacou. Diante desse desafio, o GIHC desenvolveu
métodos e processos computacionais para coletar, corrigir,
analisar e fundir dados não estruturados, especialmente históricos, de registros oficiais de crimes e relatórios de fontes
abertas (notícias, postagens, etc.) para identificar problemas
criminais e não apenas crimes. O trabalho foi apresentado a

Faça parte desta coluna você também!
Use #univem nas suas redes sociais.

pesquisadores de grandes centros de estudos e pesquisas
públicos e privados.
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THINK TANK
Laboratório impulsiona criatividade e inovação

#

partiusala47. Com o objetivo de impulsionar a criatividade e a inovação, o UNIVEM, por meio do Instituto Su-

perior de Tecnologia (IST), passou a oferecer um novo laboratório de aulas para alunos dos cursos de Design Gráfico,
Processos Gerenciais e Gestão de Recursos Humanos. É o
Think Tank, instalado na sala 47.
Segundo explicou o coordenador do IST, Prof. Ivan Evangelista
Júnior, a configuração física da sala é diferenciada e segue
o mesmo conceito dos espaços de coworking, cuja proposta
é fazer com que as pessoas trabalhem de forma integrada
potencializando resultados. O ambiente compartilhado
permite que os docentes trabalhem conteúdos integrados
promovendo a interdisciplinaridade. O resultado desse novo
espaço foi conferido pela Profª Juliane Lourenço do Carmo
que levou um dos conteúdos da disciplina - “World Cafe”
(metodologia ativa) – para o trabalho em equipe. Todos os
grupos passaram pelas mesas com temáticas diferentes, o
que proporcionou a participação e aprendizado de todos em
cada grupo.

Novo espaço promove a interdisciplinaridade
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Espaço potencializa resultados

Participação e aprendizado ampliam conteúdo

EU CONTABILISTA
Evento apresenta as oportunidades da profissão

C

onhecer as inúmeras oportunidades que o mercado
contábil oferece por meio de profissionais de sucesso

que atuam no setor. Esse foi o objetivo do “EU Contabilista”,
evento organizado pelos alunos da XLVI turma do curso de
Ciências Contábeis do UNIVEM. Foram convidados para falar de suas experiências profissionais, os contabilistas José
Carlos Miguel de Mendonça, José Paulo Nardone, Marcos
Calil, Diego Marques, Mariana Oliveira e José Carlos dos Santos. Segundo destacou a coordenadora do curso de Ciências
Contábeis, Prof.ª Dr.ª Marlene Campos, ao trazer profissionais que se formaram no UNIVEM e que são referência nas

Evento foi organizado pela XLVI turma de Ciências Contábeis

áreas de atuação, os futuros profissionais, além de conhecer
um pouco do mercado, descobrem novas possibilidades.
“É um evento que nos mostra a perspectiva do mercado e
nos ajuda a identificar onde melhor nos encaixamos na área
contábil”, destacou a aluna do curso de Ciências Contábeis,
Jordana Rosa de Lima.
Para o aluno João Henrique dos Santos, o evento foi inspirador. “Quando ingressamos no curso achamos que a contabilidade se restringe a atuação em escritórios e livros fiscais,
e aos poucos percebemos que podemos estar onde quisermos. A contabilidade atua nos mais diversos setores. É insContabilidade - Atividade promissora está presente em todas as áreas

piradora”, frisou.

MOEDA DIGITAL
Mercado financeiro e Criptomoeda

D

entro da proposta da interdisciplinaridade e da valorização profissional, os cursos de Administração e Ciências

contábeis promoveram, para os alunos do primeiro ano, a
palestra “Introdução ao Mercado Financeiro e a criptomoeda”, proferida pelo ex-aluno do UNIVEM, contabilista Marcelo
Victor Reis. Formado em 2014 e Pós-graduado pelo Centro
Universitário em 2017, Reis explanou sobre Bolsa de Valores
e bitcoins e destacou o foco inovador da instituição. “Poder
retribuir, um pouco, com a universidade, é uma forma de gratidão e de incentivo aos futuros profissionais. É importante
que os alunos saibam que o mercado financeiro está mudando e que a tecnologia trouxe outros tipos de transações co-

Marcelo Victor Reis, ex-aluno UNIVEM

merciais,” afirmou.
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#ESCOLHIUNIVEM

JAQUELINE
ALUNA UNIVEM

CHEGOU A SUA VEZ DE SER SUPERIOR

www.univem.edu.br/vestibular
univemoficial
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