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Entendendo que o ambiente universitário deve ser vivenciado por todos e que as 
novas metodologias de ensino voltadas à tecnologia, à inovação e ao empreen-
dedorismo devem ser compartilhadas, lançamos o Programa UNIVEM ESCOLAS. 
Abrimos nossas portas e disponibilizamos palestras e cursos de formação para 
professores e alunos da rede estadual de ensino e instituições particulares.  

Ampliamos parcerias inserindo os alunos do ensino médio e técnico em programas 
já existentes, a exemplo do Programa Universitário Empreendedor, Olimpíadas de 
Informática e de Robótica, Curso de Extensão – Administração e Ciências Contá-
beis; Feira de Profissões, Minicursos de Libras e Direitos Humanos e Cidadania, 
bem como  passamos a atender as demandas apresentadas pelas escolas, contri-
buindo com a inserção dos envolvidos no mundo do trabalho e da modernidade. 

O Programa e as escolas irão atuar em consonância com o objetivo de oferecer 
aos professores e aos alunos um novo formato de ensino, inclusive, com ativida-
des online, em que o docente esteja cada vez mais capacitado e o aluno passe a 
ser protagonista do conhecimento por meio de tecnologias e de metodologias de 
ensino inovadoras. A transformação está aí, e nós, enquanto instituição de ensino 
superior, temos o compromisso de promovê-la, oferecendo nosso ecossistema 
em prol do desenvolvimento dos futuros profissionais.
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O UNIVEM comemora, esse ano, 10 anos do Curso de 

Libras, oferecido gratuitamente aos alunos e à comuni-

dade. Ao longo desses anos, cerca de 2.400 alunos partici-

param da capacitação. 

Segundo a Prof.ª Bianca Yonemotu, a busca por caminhos 

que promovam a acessibilidade e a comunicação têm au-

mentado a cada ano, o que justifi ca a crescente demanda 

pela capacitação na língua brasileira de sinais.

O curso é semestral e confere aos alunos certifi cação ao fi nal 

da capacitação. Somente esse ano, 160 pessoas se inscre-

veram nas turmas do Curso de Libras do UNIVEM.  Além de 

agregar conhecimento, o curso valoriza o currículo e diferen-

cia o futuro profi ssional no mercado. “É um curso fundamen-

tal para nossa atuação no mercado”, destacou o aluno do 

curso de Direito do UNIVEM, Bryan Ribeiro da Cruz.

A linguagem por sinais já tem sido utilizada pela estudante 

do curso de Direito e funcionária do comércio, Maittê Dias. 

“Me realizo quando me comunico com os defi cientes auditi-

vos usando o conhecimento obtido no curso”, disse. 

Segundo destacou a Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM, 

Prof.ª Raquel Cristina Ferraroni Sanches, para os surdos, a 

Libras é considerada a primeira língua da comunidade surda, 

e a segunda da língua portuguesa, dada a importância dela 

para promover a comunicação, a interação e a inclusão. “Por 

meio da linguagem de sinais, a pessoa surda poderá desen-

volver suas competências e habilidades, sua interação afeti-

va e socioemocional, permitindo sua inclusão na sociedade e 

no mercado de trabalho, minimizando toda e qualquer forma 

de discriminação”, ressaltou. 

INCLUSÃO SOCIAL 
Curso de Libras do UNIVEM completa 10 anos

Em 10 anos, cerca de 2.400 alunos participaram do Curso de Libras do UNIVEM

Curso é semestral e tem duração de 40 horas 

A Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM, Profª Raquel Ferraroni 
Sanches e a professora de Libras, Bianca Yonemotu

Linguagem de sinais agrega conhecimento e promovem 
inclusão social 
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CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

O Programa de Mes-

trado do UNIVEM, 

coordenado pelo Prof. 

Dr. Lafayette Pozzoli, 

promoveu, no primeiro 

semestre, o Café Filo-

sófi co com a Palestra 

“O problema da morte 

de Deus na sociedade 

contemporânea”, minis-

trada pelos Profs. Drs. 

Oswaldo Giacóia Jú-

nior e Ivanaldo Oliveira 

dos Santos Filho; e Prof. 

Mestre pelo UNIVEM 

e Doutorando Luciano 

Braz da Silva. O evento 

reuniu mestrandos do UNIVEM, docentes, alunos do Direito 

e convidados. 

O Café Filosófi co marcou, ainda, o lançamento dos livros: Re-

fl exões sobre a Paz (vol.II), organizado por Rafael Salatini e 

Laércio Fidélis Dias; Ensaios sobre os 30 anos da Constitui-

ção Federal, organizado por Rodolfo Fares Paulo e Luiz Gus-

tavo Carati de Oliveira; Alentos para Filosofi a do Direito do 

Século XXI, de autoria de Luciano Braz da Silva; Refl exões a 

partir da Filosofi a do Direito, de autoria do Prof. Dr. Lafayette 

Pozzoli, Luciano Braz da Silva e Melissa Zani Gimenez; Ju-

risdição Constitucional e Hermenêutica Constitucional, dos 

autores: Edinilson Donisete Machado, Viviane Rigoldi, Danilo 

Pierote Silva e Giovane Moraes Porto; Derechos Humanos 

Perspectiva Y Actualidad, de Yuliana Herrera Mirada de Sou-

to e Ricardo Aparecido de Souto; e O Princípio da Afetivida-

de no  Direito das Famílias: Guarda Compartilhada, de autoria 

da Mestre Daiane Cristina da Silva Mendes e da Pró-reitora 

Acadêmica do UNIVEM, Prof.ª Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches. 

Quatro deles são livros digitais e podem ser acessados no 

link: https://www.univem.edu.br/cursos/mestrado-direito/pu-

blicacoes. Os livros lançados são frutos de pesquisas de pro-

fessores e alunos do UNIVEM. 

Pesquisa transformada em obras
Café Filosófi co traz palestra e lançamento de livros

Evento marcou o lançamento de livros físicos e digitais, frutos de 
pesquisas de professores e alunos do UNIVEM 
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CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

Alunos da graduação e do Programa de Mestrado do 

UNIVEM participaram, em junho, em Goiânia (GO), do 

XXVIII Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito (CONPEDI), considerado um dos maiores eventos jurí-

dicos do Brasil. O tema do evento, que permeou os trabalhos 

e palestras, foi: Constitucionalismo crítico, políticas públicas e 

desenvolvimento inclusivo.

Mais de 30 estudos em andamentos, painéis e artigos sobre 

os mais diversos temas da área jurídica foram expostos por 

professores, alunos da graduação e do Programa de Mestra-

do do UNIVEM. Participaram do CONPEDI: Lafayette Pozzoli, 

Edinilson Donisete Machado, Victor José Amoroso de Lima, 

Maria de Fátima Rodrigues de Oliveira, Gustavo Pirenetti dos 

Santos, Eric Matheus Cescon Smaniotto Alves, Mariane Mi-

guel, Elton da Silva, Marco Aurélio Raniéri, Marcelo Vitor Silva 

Rizzo, Heloísa Helena Silva Pancotti e Fábio Luis Binati. 

O UNIVEM participou, também, na coordenação de alguns 

grupos de trabalhos: o coordenador do curso de Direito do 

UNIVEM, Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado, respondeu 

pelo GT “Efi cácia de direitos fundamentais nas relações do 

trabalho, sociais e empresariais; e o coordenador do Progra-

ma de Mestrado, Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, do grupo “For-

mas consensuais de solução de confl itos”. 

Segundo o Prof. Lafayette Pozzoli, os Grupos de Trabalhos 

ajudam o pesquisador a ter contato, a partir do seu tema de 

investigação, com outros pensamentos, ampliando o desen-

volvimento do seu trabalho. “Quem participa do CONPEDI, 

com milhares de  cientistas da área do Direito, volta cheio de 

ideias para suas pesquisas e para a vida”, concluiu. 

CONPEDI
UNIVEM participa com artigos e coordenação de 

Grupos de Trabalho

 (14) 3322-3300
 (14) 991302256

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

Delegação do UNIVEM durante XXVIII Encontro Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI) em Goiânia 

Eric Cescon em frente ao seu pôster sobre a reforma da previdência
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Alunos dos cursos do Instituto Superior de Tecnologia 

(IST): Gestão de Recursos Humanos, Processos Ge-

renciais e Design Gráfi co realizaram, no primeiro semestre, 

Pesquisa de Campo junto aos estabelecimentos comerciais 

e moradores da zona Oeste de Marília, com o objetivo de 

identifi car as principais demandas da região. 

A atividade conta com a parceria da Associação Comercial 

e Industrial de Marília (ACIM) e da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Turismo e do Desenvolvimento Econômico, órgãos 

que atuam na organização e promoção do empreendedoris-

mo local, bem como nas ações que visam reduzir a atuação 

do mercado informal. 

Segundo o coordenador dos cursos do IST, Prof.  Leandro 

Tenório, além de reforçar o conteúdo programático, a pesqui-

sa de campo proporciona aos alunos o contato direto com 

o meio de atuação profi ssional, neste caso, o mercado e os 

empreendedores. 

“É um trabalho de extensão que busca inserir os alunos nas 

necessidades do meio em que vivem”, frisou. 

Conforme destacou o coordenador adjunto dos cursos do 

IST, Prof.  Guto Hilmann, a pesquisa de campo leva os alunos 

a vivenciar a experiência prática de parte dos conteúdos das 

disciplinas: Projeto Descritivo, Marketing e Fundamentos, 

Comércio Eletrônico, Logística, Fundamentos e Processos, 

Planejamento e Controle Financeiro, Contabilidade Geren-

cial e Gestão de Processos Produtivos. 

Extensão à comunidade 
Pesquisa de campo na zona Oeste da cidade

 (14) 3322-3300
 (14) 991302256

Pesquisa foi realizada pelos alunos dos cursos de Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Design Gráfi co

Abordagem foi feita junto aos comerciantes e moradores 
da zona Oeste

Trabalho de campo busca levantar necessidades da região

PRÓXIMO PASSO – A partir da produção dos relatórios, gráfi -

cos e interpretações feitas pelos alunos sob a orientação dos 

docentes, os dados serão apresentados aos empresários, 

moradores e convidados que poderão conhecer a realidade 

do bairro, as oportunidades e as necessidades dos morado-

res daquela região, em relação aos serviços existentes e pla-

nejamento de ações que possam atrair novos investidores. 
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CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

Para marcar o mês em que se comemora o Dia Mundial do 

Meio Ambiente, o “Espaço Gente que Faz” do UNIVEM, 

organizado pela artista plástica Neusa Soares, realizou, em 

junho, exposição com trabalhos de alunos, ex-alunos, pro-

fessores do curso de Design Gráfi co, de artistas da cidade, e 

com ações de empresas “amigas do meio ambiente”. 

Relatório das Nações Unidas feito com 145 cientistas, de 50 

países, revela que uma em cada oito espécies pode ser ex-

tinta em poucas décadas. Muitas dessas espécies estiveram 

presentes na exposição, retratadas em forma de pinturas, 

desenhos e fotografi as. A exposição abriu espaço, também, para empresas que têm 

como missão a sustentabilidade,  seja por meio da logística 

reversa e reciclagem de resíduos eletrônicos, seja pela uti-

lização de um sistema integrado de gestão ambiental, por 

processos de produção de embalagens biodegradáveis, en-

tre outros. 

“Temos um material riquíssimo que nasce 

nas salas de aula e que são apresentados 

nesse Espaço. É muito importante valorizar-

mos a produção dos alunos e mostrarmos o 

quanto as atividades estão relacionadas com 

assuntos atuais” – Neusa Macedo Soares,  

curadora de artes do UNIVEM



Planos de Negócios com produ-

tos sustentáveis, desenvolvidos 

por alunos do UNIVEM, dos cur-

sos de Administração e Enge-

nharia de Produção com o apoio 

dos cursos de Ciências Contá-

beis, Sistemas de Informação, 

Ciência da Computação, Design 

Gráfi co e Direito também pude-

ram ser conferidos na exposição.  

Exposição sobre o Meio Ambien-

te trouxe trabalhos de ex-alunos 

de Design Gráfi co sobre recicla-

gem.

A mostra trouxe, ainda, inúmeras 

variedades de plantas e fl ores 

retratadas por meio das obras 

das artistas Sônia Lombardi, Vâ-

nia Lombardi e Neusa Soares; 

de ilustrações e registros foto-

gráfi cos de alunos e dos ex-alu-

nos do curso de Design Gráfi co 

do UNIVEM, Priscila Cruz e Dani-

lo Miguel; e da colaboradora do 

UNIVEM, Taciana Oliveira; e do 

desenhista convidado, Vinicius 

Bonadio Pelozo.
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De portas abertas para a comunidade estudantil, o UNI-

VEM recebeu alunos da Etec “Amim Jundi” de Osvaldo 

Cruz, da Fatec de Presidente Prudente e da ETEC “Prof. Mas-

suyuki Kawano” de Tupã.

Além de conhecerem toda a infraestrutura e os cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados pelo Centro Univer-

sitário, os estudantes conheceram o Centro Incubador de 

Empresas (CIEM), o Centro de Inovação Tecnológica de Ma-

rília (CITec-Marília) e o InnovaSpace Coworking,  ambientes 

de inovação mantidos pelo Centro Universitário Eurípides de 

Marília - UNIVEM e reconhecidos pelo Governo de São Paulo. 

Agendamento de visitas pelo telefone (14) 2105-0352.

UNIVEM recepciona alunos da região

Alunos da Fatec de Presidente Prudente em visita à Biblioteca 
do UNIVEM 

Momento de integração no Innova Space Coworking 

Alunos foram sorteados com fone de ouvido sem fi o 

Alunos do ensino médio vivenciam ambiente universitário Alunos da ETEC “Prof. Massuyuki Kawano”, de Tupã
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Alunos do 3º módulo dos cursos de Administração e Ci-

ências Contábeis do UNIVEM colocaram em prática a 

teoria da disciplina Terceiro Setor e Responsabilidade Social, 

ministrada pela Professora Roberta Brondani.  Palestras rea-

lizadas pela ex-aluna do curso de Administração, Siwa Felis-

berto,  voluntária na Associação de Combate ao Câncer de 

Marília e região (ACC), e pelo aluno do Direito, Eric Cescon, 

que integra a Associação Benefi cente Espírita Ruth Procópio 

Cassaro (Aberpc), de Vera Cruz, ajudaram a despertar nos 

discentes o voluntariado.

Visita à Casa do Caminho, arrecadação de alimentos para 

a ACC, e doação de produtos de higiene pessoal, roupas e 

calçados para a Aberpc marcaram as atividades extra-sala 

de aula. 

Para a aluna do curso de Ciências Contábeis, Milena de Oli-

veira Rodrigues, a  ação teve um impacto gigantesco na sua 

formação pessoal e profi ssional. “Aprendi a olhar cada de-

talhe, ter mais empatia, a valorizar o ser humano e a história 

que cada um traz consigo. Experiência que vou levar na mi-

nha história, pessoal e profi ssional”, afi rmou.

A aluna de Ciências Contábeis, Anna Carla de Oliveira Bor-

gues Cimatti, destacou a importância das ações voluntárias 

para a manutenção das entidades de terceiro setor. “O tra-

balho de cada um é fundamental para que as entidades se 

mantenham vivas”, disse.

“A ação social nos faz enxergar o mundo de uma forma di-

ferente”, ressaltou a aluna do curso de Ciências Contábeis, 

Nathália Lemes Dutra Alonso. 

Para a coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Prof.ª 

Marlene Campos, as ações de cidadania despertam o alu-

no para um mundo de reais necessidades, bem como seu 

crescimento pessoal, oportunizando uma formação comple-

ta para o mundo. 

TERCEIRO SETOR
Alunos de Administração e Ciências Contábeis 

dão exemplo de cidadania

Momento de visita e doação dos alunos aos idosos da Casa do 
Caminho

Associação de Combate ao Câncer de Marília e região recebe 
alimentos arrecadados pelos alunos 

Associação Benefi cente Espírita Ruth Procópio Cassaro, de Vera 
Cruz, também foi contemplada com a ação Alimentos doados à ACC
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O UNIVEM, em parceria com o Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP), por meio do Núcleo Permanente de Mé-

todos Consensuais de Soluções e Confl itos, inicia, em setem-

bro, o Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Conciliado-

res e Mediadores.  O UNIVEM é uma das poucas instituições 

do interior do Estado a ser credenciada pelo TJSP para ofe-

recer a capacitação de mediadores judiciais. 

São responsáveis pelo Curso de Mediação e Conciliação, o 

coordenador do Centro de Educação Continuada (CEC), Prof. 

Me. Paulo Rogério de Mello Cardoso e o coordenador do Es-

critório de Assistência Jurídica do UNIVEM, Prof. Me. Luciano 

Henrique Diniz Ramires. 

O curso está previsto para começar em 14 de setembro, com 

aulas aos sábados. No total, serão 51 horas-aula presenciais, 

além do estágio obrigatório de 60 horas que poderá ser feito 

em Juizados especiais, varas judiciais, núcleos de práticas 

jurídicas da instituição e nos Centros Judiciários de Solução 

de Confl itos e Cidadania (Cejuscs).  As vagas são limitadas a 

25 alunos por curso. As inscrições deverão ser abertas em 

breve. 

Para participar do Curso de Conciliação e Mediação, é ne-

cessário ter 21 anos completos e formação em curso superior 

em qualquer área. 

Em todo o estado de São Paulo, são, aproximadamente, 4 mil 

conciliadores que desenvolvem suas atividades nos Cejuscs. 

Segundo o coordenador do Curso de Mediação, Prof. Lucia-

no Henrique Diniz Ramires, além de mais simples e célere, o 

grau de efi cácia nos processos que contam com a mediação 

chega a 95%. O curso será ministrado por professores do 

curso de Direito do UNIVEM, e por docentes convidados, to-

dos com formação em Mediação. De acordo com o coorde-

nador do Curso, Prof. Paulo Rogério Cardoso, essa validação 

do Tribunal de Justiça de São Paulo reforça a importância do 

curso de Direito do UNIVEM e da instituição como um todo.  

O mediador é um facilitador. Ele facilita a aproximação e a 

comunicação entre as partes e ajuda as pessoas a construir 

uma solução. Os acordos fechados durante as audiências 

de conciliação têm força jurídica, como uma decisão transi-

tada em julgado. Para o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de 

Macedo Soares, essa parceria é o reconhecimento de um 

trabalho sólido e comprometido com a educação de ensino 

superior realizado pela instituição e que marca os 52 anos da 

Fundação, comemorado este mês. “Esse é mais um presen-

te que ganhamos e que dividimos com a comunidade. Para 

nós, é um reconhecimento, para os futuros profi ssionais é 

uma oportunidade ímpar”, destacou. 

Na foto (em pé), a professora Ângela Soraia Anselmo da Silva e os coordenadores do Curso de Mediação e Conciliação, Prof. Paulo Rogério 
Cardoso e Prof. Luciano Henrique Diniz Ramires. Sentados, os professores Tayon Soff ener Berlanga, César Augusto Luiz Leonardo, Ricardo 
Mustafá e Rafaela da Silva Polon

Instituição é das únicas do interior a ter a validação do TJSP para 
oferecer a capacitação 
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O Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM re-

cebeu, em julho, representantes da rede paulista dos 

ambientes de inovação para reunião de elaboração do pla-

nejamento estratégico da entidade.

A SP Rede é uma entidade sem fi ns lucrativos que represen-

ta os parques tecnológicos, centros de inovação e incubado-

ras de empresas do estado de São Paulo, e tem como obje-

tivo atuar como um agente apoiador e articulador de ações 

para o desenvolvimento dos ambientes e ecossistemas de 

inovação do estado de São Paulo.

Fazem parte da comissão especial de elaboração do plane-

jamento estratégico da SP Rede e que estiveram reunidos no 

UNIVEM, o coordenador do Centro de Inovação Tecnológi-

ca de Marília (CITec-Marília), Elvis Fusco; o diretor do Parque 

Tecnológico de São José dos Campos, Elso Alberto Júnior; 

o diretor do Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, Eduardo 

Cicconi; o diretor do Parque Tecnológico de Botucatu, Carlos 

Alberto Costa; o coordenador da Incubadora de Empresas 

do Mackenzie, Nelson Fragoso; e a diretora do Parque Tec-

nológico Damha de São Carlos, Bruna Boa Sorte.

Conforme explicou Elvis Fusco, a SP Rede é a principal en-

tidade representativa dos ambientes de inovação do estado 

de São Paulo. “A SP Rede tem a responsabilidade de levar as 

demandas dos ambientes formais de inovação para o gover-

no estadual e federal, buscar articulação com ambientes de 

inovação de outros estados e países, buscar a cooperação 

e colaboração entre as entidades da rede e potencializar os 

ecossistemas de inovação do Estado”, esclareceu o coorde-

nador do CITec-Marília.

O diretor do Parque Tecnológico de Botucatu, Carlos Alber-

to Costa, explicou que a reunião realizada em Marília foi de 

extrema importância para a SP Rede. “A partir da realização-

desse planejamento, defi nimos a identidade e os objetivos 

estratégicos da rede, além de um plano de ações para os 

próximos cinco anos”, destacou. 

Durante o planejamento, além da identidade, objetivos es-

tratégicos e o plano de ações da rede, foram defi nidos os 

diretores temáticos da entidade. 

O coordenador do CITec-Marília, Elvis Fusco, foi empossado 

como diretor da SP Rede, responsável pelas áreas de Ope-

rações Institucionais, Jurídicas e Internacionais e Desenvolvi-

mento de Associados da rede.

UNIVEM recebe Rede de Parques 
Tecnológicos de São Paulo

Reunião defi niu os objetivos estratégicos da Rede e um plano de ação para os próximos 5 anos 
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Com o objetivo de capacitar e desenvolver diretores, co-

ordenadores, professores e alunos do Ensino Médio, 

das escolas públicas e privadas de Marília e região, em no-

vas metodologias de ensino, uso da tecnologia e temas re-

levantes da atualidade, por meio de cursos, palestras, visitas 

técnicas e eventos, o UNIVEM lançou o Programa UNIVEM 

ESCOLAS.

A ação oferece, gratuitamente, atividades presenciais ou a 

distância nas áreas de graduação do Centro Universitário. 

Segundo a responsável pelo Programa, Prof.ª M.ª Roberta 

Brondani, o projeto vem ampliar as parcerias existentes e 

as que venham surgir com as escolas de Marília e região, e 

que buscam inserir os alunos do ensino médio e técnico no 

universo acadêmico, a exemplo do  Programa Universitário 

Empreendedor, Olimpíada de Informática, Olimpíada de Ro-

bótica, Curso de Extensão – Administração e Ciências Con-

tábeis, Feira de Profi ssões, Mini cursos de Libras e Direitos 

Humanos e Cidadania.  

De acordo com a Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM, Prof.ª 

Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches, as novas metodologias e tec-

nologias oferecidas no Programa vão contribuir com a inser-

ção dos envolvidos no mundo do trabalho e da modernidade. 

Conforme ressaltou  o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvi-

mento Institucional do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis Fusco, o Pro-

grama visa contribuir com as escolas de Ensino Médio na 

capacitação e atualização de seus educadores, por meio da 

tecnologia e de metodologias de ensino inovadoras. Busca, 

ainda, levar aos alunos do Ensino Médio conteúdos impor-

tantes para a formação profi ssional e preparo para o ingres-

Programa aproxima alunos do Ensino Médio do 
Centro Universitário

so no mercado de trabalho e ao ensino superior. Mais infor-

mações sobre o Programa UNIVEM Escolas pelo site www.

univem.edu.br/escolas.

 

Prof.ª M.ª Roberta Brondani, responsável pelo 
Programa UNIVEM Escolas 

Prof.ª Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches, Pró-reitora Acadêmica 
do UNIVEM
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A partir de agora, o Programa UNIVEM ESCOLAS e as es-

colas da rede estadual irão atuar em consonância, ofe-

recendo aos professores e aos alunos do Ensino Médio um 

novo formato de ensino, no qual o aluno será protagonista 

do conhecimento, usufruindo de metodologias ativas e de 

todo o ecossistema oferecido pelo UNIVEM. A apresentação 

do Programa e a formalização da parceria com a Diretoria 

Regional de Ensino (DRE) aconteceram no auditório Shunji 

Nishimura, na presença de coordenadores, supervisores de 

ensino e alunos representantes dos grêmios estudantis. 

De acordo com a dirigente regional de Ensino, Beatriz Muzi 

Bortoli Rodrigues, a parceria viabiliza algumas das ações da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para o Pro-

grama Inova Educação, cujo objetivo é estimular os alunos 

do Ensino Médio a buscar novos conhecimentos, novos pro-

dutos tecnológicos por meio da pesquisa e ampliação do sa-

ber. “O UNIVEM tem toda essa tecnologia e o olhar inovador 

que precisamos para viabilizar essas ações”, ressaltou.

Na avaliação do supervisor de ensino, responsável pelo Mé-

todo de Melhoria de Resultados da DRE, Aparecido de Oli-

veira, o Programa UNIVEM Escolas vai aproximar os alunos 

do ambiente universitário. “Quando o aluno se sente parte 

do processo, ele passa a construir junto, e isso é o mais im-

portante”, frisou.

Para a supervisora de ensino, Sandra Telles Pelegrine, essa 

parceria  vai despertar nos alunos um olhar de possibilida-

des. “Os alunos serão encorajados a buscar novos horizon-

tes e a traçar objetivos”, ressaltou. 

Na foto, o supervisor de ensino (DRE), Aparecido Oliveira; a 
responsável pelo Programa UNIVEM ESCOLAS, Prof.ª Roberta Bron-
dani; o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Institucional, Prof. 
Dr. Elvis Fusco; a Dirigente Regional, Beatriz Muzi Rodrigues; e a su-
pervisora de ensino, Sandra Telles Pelegrine 

Momento da apresentação do Programa UNIVEM ESCOLAS para 
a Diretoria Regional de Ensino

Apresentação do Programa UNIVEM ESCOLAS no auditório Shunji 
Nishimura

Palestra “Motivação: uma ideia possível e necessária”, ministrada 
pela professora do UNIVEM Solange Ordones realizada na DRE
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A transformação de uma enorme área degradada em 

uma importante reserva fl orestal dentro do UNIVEM e 

o trabalho de cultivo e manutenção dos jardins do campus 

foram temas da matéria publicada no Jornal da Manhã, em 

dia 7 de julho, na coluna Marília Sustentável, assinada pela 

jornalista Célia Ribeiro. 

O material traz depoimentos da artista plástica Neusa Martins  

Macedo Soares – esposa do Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Car-

los de Macedo Soares; e da ambientalista, Lilian Aparecida 

Marques de Oliveira, responsáveis pelo trabalho de recupe-

ração e manutenção da área de cinco alqueires, há mais de 

20 anos. 

Segundo relatam, a princípio, o desafi o era recuperar os 

jardins da universidade. No entanto, a preocupação com a 

preservação do meio ambiente levou-as a um trabalho ain-

da maior. Com orientação do ambientalista e técnico agrícola 

Emílio Peres, e muita persistência, transformaram o lugar. 

Durante a entrevista, Neusa e Liliam falaram sobre as resis-

tências que enfrentaram por parte dos alunos à época, das 

difi culdades fi nanceiras para aquisição das mudas e plantas 

e, com muito bom humor, das viagens ao Ceasa em São Pau-

lo e das noites sem dormir para garantir a compra e os me-

lhores preços. “A gente pegava o caminhãozinho e passava 

a noite viajando até São Paulo. Chegava à meia-noite, levava 

rede, colchão e esperava o CEASA abrir”, recordaram.

Dos jardins na entrada do campus, passaram para as late-

rais e para a parte de trás. Depois, foi a vez de colocar um 

pouco de verde no interior dos prédios. Hoje, são mais de 

350 vasos de plantas espalhados nas áreas administrativa, 

educacional e espaço de convivência. 

Passada a fase da remodelação do paisagismo, iniciaram a 

recuperação da área degradada. Dos 07 alqueires da insti-

tuição, em 05 deles havia muitos problemas. 

Aos poucos, foram realizados plantios de mudas até atingir 

as três mil que compõem a reserva. Um lago foi formado a 

partir da canalização de minas que serve para irrigar as plan-

tas no período de seca. “Fizemos curvas de nível e fomos 

avançando devagar, usando nossos próprios funcionários”, 

explicou Liliam.

Os galhos, folhas e raízes secos da fl oresta são aproveitados 

na produção de adubo. Na reserva natural, todo o material 

orgânico é decomposto e depois utilizado na nutrição dos 

jardins que também recebem mistura de resíduos de pó de 

café e chá, muito úteis para fortalecer as plantas.

Ao fi m da entrevista, no meio do jardim, com o vento do in-

verno balançando palmeiras e coqueiros imponentes, Neusa 

Macedo e Liliam Oliveira só tinham um desejo: chuva. “Quan-

do as plantas estão assim, tristinhas, sem chuva, a gente fi ca 

triste também”, comentou a paisagista. Já a artista plástica 

disse que ao ver “tudo fl orido, colorido, penso como a natu-

reza é linda e Deus é tão maravilhoso”.

Vale destacar que o trabalho de Neusa Soares vai além do 

cuidado com as plantas. Muitas esculturas que estão presen-

tes nos jardins do campus foram confeccionadas por ela. 

Reserva do UNIVEM é destaque regional

Da esquerda para a direita, a artista plástica, Neusa Martins 
Macedo Soares; e a paisagista Lilian Marques 
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Reserva ambiental do UNIVEM revela um trabalho de preservação de mais de 20 anos 

Área conta com inúmeras árvores nativas Jardins do UNIVEM recebem cuidados especiais 

Momento do plantio de novas mudas As fl ores estão presentes durante quase todo o ano no UNIVEM 
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Pesquisa publicada no Journal of Behavioral Addictions 

com milhares de universitários americanos mostrou que 

aqueles que usavam o celular excessivamente também ti-

nham maior propensão a ter notas baixas, a ter mais parcei-

ros sexuais, problemas com bebidas, além de ansiedade e 

depressão.

O estudo, conduzido por pesquisadores das universidades 

de Chicago, Cambridge e Minnesota, envolveu mais de 

3.400 estudantes. 

O estudo constatou que a proporção de estudantes que re-

lataram dois ou mais parceiros sexuais nos últimos 12 meses 

foi significativamente maior entre aqueles que também re-

lataram o uso excessivo de telefones celulares - 37,4% em 

comparação com 27,2% no grupo daqueles que demonstra-

ram não ter problemas no uso.

Uma quantidade de seis ou mais parceiros sexuais chegou 

a ser duas vezes maior entre aqueles que disseram usar de-

mais seus smartphones.

“Poderia ser que as pessoas estão usando mais os celulares 

para marcar encontros através de aplicativos, mas elas tam-

bém podem estar negligenciando relacionamentos mais nor-

 Pesquisa: depressão e notas baixas estão 
relacionadas ao uso excessivo do celular 

mais por causa do uso excessivo de seus telefones”, sugere 

Sam Chamberlain, um dos autores da pesquisa e psiquiatra-

-consultor da Universidade de Cambridge.

A pesquisa identificou também que o consumo excessivo de 

álcool foi significativamente maior naqueles que relataram 

uso problemático de smartphones. 

“Embora o efeito do uso problemático de smartphones nas 

notas tenha sido relativamente pequeno, vale a pena notar 

que mesmo um pequeno impacto negativo pode ter um efei-

to profundo no desempenho acadêmico de um indivíduo, e 

depois em suas oportunidades de emprego”, diz Jon Grant, 

da Universidade de Chicago.

Abigael San, membro da Sociedade Britânica de Psicologia, 

avaliou o estudo recém-publicado: “Os efeitos são muito re-

ais e são problemas discutidos em sessões de terapia. Mui-

tas vezes as pessoas não vêm com um problema de smar-

tphone - em vez disso, é um problema de saúde mental ou 

um relacionamento rompido -, mas o uso do celular acaba 

mostrando desempenhar um papel”. (por Jane Wakefield, 

Repórter de tecnologia da BBC).
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Amor, raiva, alegria, medo, felicidade... sentimentos que 

nem sempre são fáceis de defi nir. Cada um sente e ex-

pressa de uma forma. Com o objetivo de traduzi-los de ma-

neira singular, a ex-aluna do curso de Design Gráfi co do UNI-

VEM, Caroline Ferreira, produziu o livro ComicaMente com 

textos e ilustrações de crianças de 4 a 6 anos, que, de forma 

simples, deram voz a sentimentos e emoções tão profundos. 

O resultado, surpreendeu! Virou Trabalho de Conclusão de 

Curso, tema de exposição no “Espaço Gente que Faz” e des-

pertou nos alunos do UNIVEM a vontade de colocar “para 

fora” emoções, por vezes, reprimidas.

Na área de convivência, palavras soltas viraram um convite 

para pequenos desabafos. Para alguns, amor é empatia, para 

outros, o medo está ligado à avaliação fi nal, à solidão. 

Segundo explicou a organizadora da exposição, Neusa Ma-

cedo Soares, o objetivo foi provocar nos alunos a refl exão. 

“É importante fazer com que os jovens se manifestem, se in-

siram em todas as ações realizadas pelo UNIVEM e expres-

sem seus sentimentos”, disse.

De acordo com a Pró-reitora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Raquel 

Ferraroni Sanches, a participação dos alunos, com manifes-

tações sobre o que entendiam sobre cada palavra, serviu de 

base para a palestra que será realizada em outubro próximo, 

tendo como tema central o “suicídio”, uma vez que o assun-

to tem sido alvo de grande preocupação entre as famílias e 

as instituições que trabalham com jovens. O evento contará 

com a ilustre presença do médico e palestrante, Dr. Antônio 

Braojos Dantas.   

Trabalho sobre Sentimentos “provoca” alunos 
a falar de emoções

Livro ComicaMente  foi o Trabalho de Conclusão de Curso da 
ex-aluna Caroline Ferreira 

Sentimentos foram traduzidos por crianças de 4 a 6 anos

Alunos do UNIVEM falaram sobre seus sentimentos 
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Prof. Dr. Elvis Fusco, coordenador do CITec-Marília. Credenciamen-
to coloca Marília em destaque em empreendedorismo e inovação

O Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM, 

mantido pela Fundação de Ensino “Eurípides Soares 

da Rocha”, concedeu o Título de Professor Honoris Causa 

ao Diretor de Pesquisa, Catedrático da Universidade Aberta 

de Lisboa, Portugal, Prof. Dr. Adérito Fernandes Marcos.

O evento foi realizado no auditório Shunji Nishimura e con-

tou com a presença da comunidade acadêmica, membros do 

Conselho Universitário (Consu), autoridades e convidados. 

Em março desse ano, o UNIVEM e a Universidade Aberta de 

Portugal fi rmaram acordo de cooperação nas áreas da edu-

cação, pesquisa científi ca e tecnológica. 

Segundo destacou o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de 

Macedo Soares, além da inserção internacional da instituição 

no cenário europeu, o acordo irá possibilitar que os alunos, 

professores e pesquisadores do UNIVEM realizem ativida-

des de ensino, pesquisa e inovação em cooperação com 

pesquisadores da universidade de Portugal. “Ao conferirmos 

esse título, reconhecemos a importância, não apenas dessa 

parceria, mas, principalmente, da qualidade intelectual e da 

contribuição do catedrático para nossa academia”, frisou. 

A convite do UNIVEM, o homenageado, Prof. Dr. Adérito Fer-

nandes Marcos, visitou todo o ecossistema de inovação e 

empreendedorismo, mantido pela instituição, bem como co-

nheceu as ações realizadas em parceria com o poder públi-

co e empresas de Marília e região. Segundo ele, um meca-

nismo importante para o fortalecimento das pesquisas e para 

o desenvolvimento de novas tecnologias. “Sinto-me orgu-

lhoso de receber esse título, e principalmente, de perceber 

o quanto a realidade implantada no UNIVEM está alinhada 

com os propósitos da Universidade Aberta de Portugal que 

tem como foco a investigação científi ca”, agradeceu.

HONORIS CAUSA
UNIVEM concede Título a Professor da 

Universidade Aberta de Portugal 

Evento foi realizado no auditório Shunji Nishimura 

Membros do Consu. Reconhecimento à contribuição intelectual do 
homenageado 

Prof. Dr. Adérito Fernades Marcos, homenageado pelo UNIVEM com o Título Honoris Causa



21AGOSTO 2019 | REVISTA DO UNIVEM 

Alunos do curso de Direito do UNIVEM, sob a super-

visão do Prof. Dr. Roberto da Freiria Estevão, apre-

sentaram para os alunos do Ensino Médio do Colégio 

Criativo, o Júri Simulado, atividade extracurricular que 

prepara os futuros profi ssionais da área jurídica diferen-

ciando-os no mercado. 

Enquanto os universitários apresentaram acusação e 

defesa, os alunos atuaram como júri, ofi ciais de justiça 

e ofi cial militar no “O Crime do Padre Amaro”, caso ba-

seado no livro do escritor português Eça de Queiroz. 

Segundo o Prof. Roberto da Freiria, a atividade desper-

ta nos alunos a cidadania, a responsabilidade social e 

provoca o interesse pela carreira jurídica. “Essa é uma 

atividade que demonstra o quanto os nossos alunos 

crescem durante a graduação. Ao contrário de muitas 

instituições, oferecemos um curso de oratória que os 

prepara para falar em público. É importante podermos 

mostrar o diferencial que o UNIVEM faz na vida de um 

estudante de Direito”, ressaltou.

Prof. Dr. Fábio Dacêncio Pereira 
Coordenador dos cursos de 
Ciência da Computação e 
Sistemas de Informação 

Os mercados reconhecidos como tradicionais foram im-

pactados gradativamente nos últimos 10 anos pelos 

efeitos da transformação digital. Em 2009, o mundo lançava 

um dos seus primeiros unicórnios, o Uber! Despretensioso, 

dissimulado e especulativo, estes eram os adjetivos que inti-

tulavam as primeiras startups com valores acima de 1 bilhão 

dólares.

Dez anos depois, segundo a CBInsights, existem 379 unicór-

nios no mundo. Cada uma destas startups está transforman-

do os mercados em áreas específi cas como: fi nanceira, agro-

negócio, educação, transporte, locomoção, hospedagem, 

jurídico, entretenimento, alimentação, saúde, entre outras.    

A pergunta estratégica é: “A transformação digital irá aniqui-

lar os mercados tradicionais? ” A resposta é NÃO. 

Quando Uber surgiu não aniquilou os taxistas. Novos mode-

los de negócios os incluíram novamente no jogo, como foi o 

caso da startup brasileira 99, que promoveu a transformação 

digital no setor taxista, trazendo competitividade novamente 

à categoria. Hoje, a 99 é um unicórnio!  

O AirBnB não aniquilou a rede hoteleira. O Spotfy não aca-

bou com a indústria da música. Contudo, empresas que 

mantiveram uma postura adjetivada como ignorante ou arro-

gante, em relação às transformações digitais e às inovações 

disruptivas, não existem mais no mercado.   

Neste contexto, o UNIVEM está contribuindo, por meio do 

Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITEc-Marília), 

para que empresas tradicionais possam modifi car seu mind-

set, com o objetivo de se adaptar ao movimento de transfor-

mação digital que impacta, atualmente, todos os mercados.

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
DOS MERCADOS 

Júri Simulado foi realizado na quadra do Colégio Criativo 

Atividade foi apresentada para os alunos do ensino médio 
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Desafi o! Essa a palavra que traduz a nova geração de es-

tudantes. Prova disso, os cerca de 200 alunos do Ensi-

no Médio e Técnico das redes pública e privada que partici-

param da 7ª Olimpíada de Informática do UNIVEM. O evento 

começou em julho, com a Escola de Férias de Programação 

e terminou com a competição no dia 3 de agosto. 

Nesse ano, os melhores colocados serão contemplados com 

cursos de formação de programadores, Bolsas CNPq de Pes-

quisa Tecnológica e possibilidade de participação no progra-

ma de estágio da Associação de Empresas de Serviços de 

Tecnologia da Informação (ASSERTI) para o ano de 2020.

Repetindo o sucesso das edições anteriores, os alunos en-

cararam o desafi o e mostraram seus conhecimentos e habili-

dades nas áreas de lógica computacional e programação de 

computadores. Conforme ressaltou o coordenador adjunto 

do curso de Sistemas de Informação do UNIVEM, Prof. Ms. 

Caio Saraiva Coneglian, além de despertar o interesse dos 

jovens pela área de TI, a olimpíada abre portas para os alu-

nos que ainda não tiveram acesso às oportunidades na área 

de Tecnologia da Informação. Para o coordenador dos cur-

sos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, 

Prof. Dr. Fábio Dacêncio Pereira, a escolha da linguagem de 

programação Phyton foi estratégica para o sucesso dessa 

edição, uma vez que empresas de todo o mundo estão ado-

tando essa tecnologia.

Cerca de 200 alunos do Ensino Médio 
participam de maratona 

Destaca-se que o evento tem o apoio da ASSERTI, do Centro 

de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília) e do Sindi-

cato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços 

de Informática do Estado de São Paulo (SEPROSP).

A premiação das equipes vencedoras irá acontecer duran-

te a XII Semana de Tecnologia da Informação do UNIVEM e 

o resultado pode ser conferido no site www.univem.edu.br/

olimpiada2019.

Prof. Dr. Fábio Dacêncio, coordenador dos cursos de Ciência 
da Computação 

Geração 4.0. Equipes mostram conhecimento em programação 

Alunos do Ensino Médio e Técnico durante Escola de Férias 



Uma imagem transferida no muro por meio de um molde 

vazado, recortes de revistas e livros compondo outras 

imagens, reinventando signifi cados. Essa é uma das marcas 

do trabalho da aluna do curso de Design Gráfi co do UNIVEM, 

Yasmin Santana Alves, 23 anos. Profi ssional liberal desde 

2011, Yasmin teve o primeiro contato com a “arte urbana” e 

com a fotografi a aos 14 anos.

Em 2017, ingressou no curso de Design de Interiores e em se-

guida no curso de Design Gráfi co. Cursos que, segundo ela, 

por terem algumas disciplinas afi ns, ampliaram suas possibi-

lidades dentro do mercado profi ssional. Mas, foi no “Gráfi co” 

que Yasmin adentrou, defi nitivamente, no universo da cria-

ção.  “O curso de Design Gráfi co é uma ótima oportunidade 

para adentrar ao universo da criação, entender os processos 

de comunicação, praticar a criatividade e desenvolver as ha-

bilidades necessárias para manusear as ferramentas utiliza-

das na diversidade da profi ssão de Designer”, comentou.

Ligada a questões sociais, de 2013 a 2016, participou do Ver-

bo Coletivo, ministrando ofi cinas de arte urbana, comparti-

lhando as técnicas artísticas que desenvolvia com jovens de 

baixa renda. Um projeto independente e sem apoio fi nancei-

ro, cuja motivação era inserir a comunidade na arte. “Procuro 

sempre utilizar as ferramentas que tenho para desenvolver 

um trabalho que seja importante para alguém, representativo 

e que cause um questionamento sobre a realidade, geral-

mente pautando questões feministas e as resistências coti-

dianas da mulher”, explicou.

Integrante do Estúdio Nosotras, Yasmin Santana Alves busca, 

com seu trabalho, alcançar mais pessoas e projetos sociais, 

e ser referência de produção cultural e artística na região. 

“Acreditar no que você é capaz de fazer, desenvolver a cria-

tividade e sempre buscar aumentar o repertório e as baga-

gens, esse é o segredo. Acredito que algo capaz de agregar 

destaque ao profi ssional é a autenticidade”, concluiu. Os tra-

balhos de Yasmin Santana Alves podem ser conferidos no 

instagram: @yasnosotras@estudionosotras e no facebook: 

facebook.com/estudionosotras

 O conceito traduzido em arte urbana

Yasmin Santana Alves, aluna de Design Gráfi co do UNIVEM: autênticidade 
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Diretor de Arte na AlmapBBDO, uma das maiores agên-

cias de propaganda do País, Lucas Andrade leva a 

marca UNIVEM em cada trabalho desenvolvido. Formado 

em Design Gráfico, hoje, atende clientes nacionais e interna-

cionais como Havaianas, Volkswagen, Visa, Boticário, Audi, 

Elma Chips, Pepsi, Pedigree, HP entre outros.

Segundo ele, a metodologia adotada pelo curso foi funda-

mental para seu sucesso profissional. “Um diferencial do cur-

so de Design Gráfico é a ‘mão na massa’ já nos primeiros 

dias. Isso foi fundamental na minha inclusão, com confiança, 

no mercado de trabalho. Todo profissional precisa de uma 

excelente base para conseguir galgar um bom lugar no mer-

cado de trabalho, e a minha, sem dúvidas, foi fantástica”, afir-

mou. A dinâmica e o conceito de aprendizagem, de acordo 

com ele, preparam e desenvolvem as aptidões do aluno que 

realmente se identifique com o curso. “Você percebe muito 

rapidamente se serve ou não para o negócio e, se serve, o 

curso te dá várias ferramentas para desenvolver suas apti-

dões”, disse. No caso do Lucas, a aptidão e a paixão pela 

arte e ilustração começaram bem cedo, e o caminho para a 

profissionalização foi o curso de Design Gráfico na UNIVEM. 

“O curso de Design Gráfico do UNIVEM me abriu portas. Inú-

meras opções e possibilidade de atuação foram apresenta-

das. Escolhi seguir pelo caminho de criação em agências de 

publicidade. Me mudei para São Paulo e, hoje, tenho a felici-

dade de atuar em uma das maiores agências de propaganda 

do País. O mais especial dessa trajetória, que ainda está lon-

ge de terminar, é que hoje me sinto seguro para desenvolver 

qualquer trabalho, para qualquer cliente ou mídia, graças ao 

alicerce que tive, e o UNIVEM, com o curso de Design Gráfi-

co, tem grande responsabilidade nisso”, frisou

#ORGULHO DE SER UNIVEM

Nome: Lucas Andrade

Idade: 31 anos

Graduação: Tecnólogo em Design Gráfico e 
Publicidade e Propaganda

Data da graduação: 2010, colação em 2011

Atuação profissional: 
Diretor de Arte na agência 
AlmapBBDO
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Data da graduação: 2010, colação em 2011
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O Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM, com 

área de concentração em Teoria do Direito e do Estado 

e como uma das linhas de pesquisa Direito, ética e inovação 

tecnológica, forma o docente universitário e o capacita para 

o desenvolvimento de pesquisas integradas à inovação e às 

exigências da sociedade. 

Segundo o coordenador do Programa, Prof. Dr. Lafayette Po-

zzoli, o curso de Mestrado ofertado pelo Centro Universitário 

trabalha essencialmente a produção científi ca resultante em 

artigos, dissertações, livros e palestras, tendo como parâme-

tro de investigação a realidade social. Sejam seus professo-

res, mestrandos e mestres são orientados, neste sentido, em 

seus trabalhos.

Reconhecido pela CAPES – órgão do Ministério da Educação 

responsável pela avaliação dos mestrados e doutorados, o 

Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM está em fun-

cionamento há 20 anos e é referência pelo corpo docente al-

tamente qualifi cado, a maioria com pós-doutorado, com atu-

ação reconhecida pela comunidade jurídica. “A maioria dos 

nossos professores estão no dia a dia da carreira jurídica, 

o que agrega, e muito, uma melhor formação aos mestran-

dos. O encaminhamento que o UNIVEM está dando neste 

momento, considerando a área da inovação e da tecnologia 

como prioridade, vem agregar as pesquisas na área do direi-

to”, ressaltou o coordenador do Programa. 

O projeto de pesquisa poderá, ainda, investigar as implica-

ções da tecnologia e do conhecimento científi co para os 

processos de inovação tecnológica, incluindo a internet, re-

des sociais, sistemas de comunicação, inteligência artifi cial e 

afi ns, possibilitando a construção de um saber jurídico ou a 

análise crítica sobre os fundamentos da dogmática jurídica.

“O Programa de Mestrado do UNIVEM combina, de modo 

equilibrado, a formação especializada no campo da ciência 

do direito, nas suas diferentes ramifi cações, com a contribui-

ção que a ciência jurídica pode receber das demais áreas 

das ciências sociais e da fi losofi a.  Isso permite ao Progra-

ma oferecer uma perspectiva inovadora de contribuição do 

saber jurídico e de refl exão sobre direito, ética e inovação 

tecnológica”, destacou o Filósofo e Professor Colaborador 

Programa de Mestrado do UNIVEM, com bolsa produtividade 

Sênior do CNPq (PQ-Sr), Oswaldo Giacoia Júnior.

Mais informações pelos telefones (14) 2105-0800 / WhatsA-

pp: 14 99783-7993 ou pelo site https://www.univem.edu.br/

cursos/mestrado-direito

Mestrado
Área de concentração em Teoria do Direito e do 
Estado e Direito, ética e inovação tecnológica

como linha de pesquisa 

Prof. Dr. Oswaldo Giacoia Junior, Filósofo e Professor Colaborador 
Programa de Mestrado do UNIVEM

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