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Como um livro, com vários volumes, a Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha – mante-

nedora do Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM, iniciou este ano um novo ciclo. A 

partir dos 50 anos, comemorados no ano passado, passamos a escrever uma nova história, trazendo 

toda a experiência, qualidade, responsabilidade e comprometimento com a Educação, no entanto, 

com um olhar focado a esse novo mercado, onde as mudanças são rápidas e a tecnologia e a infor-

mação são usadas a favor do conhecimento. 

Inovamos! Lançamos cinco cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância – EAD;  com 

a mesma tradição  e excelência dos cursos presenciais. Com isso, o UNIVEM está ainda mais próximo 

de alunos de diferentes regiões do Brasil. É um presente que damos à Educação do País, e aos alunos 

de transformarem sonhos em realidade! 

Também lançamos novos cursos presenciais – Hotelaria, Marketing e Engenharia de Energia, para 

atender demandas de um mercado em plena expansão.

Dentro desse livro e seus vários capítulos, comemoramos os 20 anos do curso de Ciência da Compu-

tação, uma trajetória de realizações que transformaram a formação de profissionais de Computação e 

a indústria de Tecnologia da Informação do centro-oeste paulista. Hoje, Marília é a Capital Nacional da 

Tecnologia da Informação e está entre as três cidades do Estado como reconhecimento de cluster de 

TI. Novas páginas estão sendo escritas. Acreditamos que somente a Educação diminui as diferenças, 

reduz a exclusão, promove o desenvolvimento social e cultural de uma nação. Essa é a nossa missão.
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BIBLIOTECA do UNIVEM 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Alunos participam de encontro em São Paulo

Instalada em uma área de 1.238,30 m², a Biblioteca do UNI-

VEM está entre as melhores bibliotecas universitárias par-

ticulares da região. Além dos livros físicos, com 65 mil títulos 

das mais diversas áreas do conhecimento, o espaço se di-

ferencia pelo acervo digital, que soma aproximadamente 8 

mil títulos,  disponíveis para os alunos e docentes do centro 

universitário. 

Ainda dentro do acervo digital (Pearson, Saraiva) a comuni-

dade acadêmica têm acesso a Revista dos Tribunais On Line 

(RT on line), que além dos 34 títulos de revistas, jurisprudên-

cia, legislação, códigos comentados e títulos de doutrinas 

essenciais de autores renomados, traz notícias da Agência 

Reuters; a maior agência de notícias do mundo; em tempo 

real. Isso sem falar que a RT on line, possui como diferencial 

impressão e download do material de modo ilimitado e sem 

custos.  A biblioteca virtual do UNIVEM pode ser acessada 

remotamente, e ininterruptamente, por meio de dispositivos 

fi xos e móveis, como celular, tablete, notebook, entre outros, 

a partir da apresentação dos números do Registro do Aluno 

(RA) e senha. 

Alunos do curso de Ciências Contábeis do UNIVEM, 

acompanhados do Prof. Rogério Canaciro, participaram 

no último dia 15 de setembro, do 6º Encontro de Estudantes 

de Contabilidade do Estado de São Paulo. O evento foi pro-

movido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado 

de São Paulo – CRC-SP. O evento é realizado a cada dois 

anos e o UNIVEM esteve presente em todas as edições. Nes-

se ano participaram aproximadamente 2.000 alunos.

O tema do evento foi Inteligência Artifi cial e Tecnologia na 

Contabilidade e contou com três palestras, incluindo reno-

mados palestrantes como Arthur Igreja e Arthur Shinyashiki.

Segundo destacou Canaciro, ao participar do encontro os 

alunos passam a compreender melhor a profi ssão e o mer-

cado ao qual estão inseridos. “É fundamental sair da ‘zona 

de conforto’, e proporcionar a eles o ensino além da sala de 

aula, bem como, deixar transparente que a educação conti-

nuada é necessária em todas as profi ssões e, principalmen-

te, para o profi ssional da Contabilidade.

CONTEÚDO DESTA MATÉRIA TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS canalunivem univem
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1° CAFÉ COM ENGENHARIA 
Em pauta:  Liderança e Empreendedorismo

Promovido pelos alunos do curso de Engenharia de Pro-

dução do UNIVEM, sob a coordenação da Profª Vânia 

Herrera, o 1º Café da Engenharia, levou para o salão nobre a 

palestra interativa sobre liderança e empreendedorismo mi-

nistrada pelo master coach Thiago Palluan e pelo psicólogo 

organizacional Márcio Codogno.  O objetivo foi provocar nos 

alunos da graduação, professores, alunos da ETEC Antônio 

Devisate e convidados, por meio de debates e dinâmicas, o 

espírito de liderança e o trabalho em equipe. 

Aluno do 8º semestre do curso de Engenharia de Produção, 

Márcio Bueno, destacou a importância da organização de um 

evento dentro da graduação. “É uma atividade que agrega, e 

muito, em nosso currículo. É a oportunidade de colocarmos 

em prática um pouco do que aprendemos, no que diz respei-

to a organização. É uma vitrine”, afi rmou. 

Além de agregar conhecimento, o evento também teve um 

cunho social. Cada participante doou um litro de leite que 

foi entregue ao Centro de Apoio à Criança e adolescente de 

Marília – Cacam. Ao todo foram arrecadados cerca de 100 

litros de leite.  O resultado foi surpreendente. Nós ganhamos 

pela experiência, e o Cacam, com as doações. Isso é o mais 

importante”, ressaltou o aluno do 10° termo do curso de En-

genharia de Produção, Rafael Gomes. Conforme destacou 

a coordenadora do curso, Profª Vânia Herrera, a formação 

oferecida pelo UNIVEM vai além da teoria; leva os alunos a 

entender a atividade profi ssional como um todo. “Longe de 

ser uma atividade essencialmente técnica, o Engenheiro de 

Produção é um profi ssional que terá que lidar com diversas 

esferas e confl itos dentro da empresa. Nós preparamos nos-

sos alunos para que sejam líderes, para que se diferenciem 

no mercado”, frisou.

Organizados pelos alunos, 1º Café da Engenharia do UNIVEM lotou salão nobre da instituição

CONTEÚDO DESTA MATÉRIA TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS canalunivem univem
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UNIVEM AGORA É TAMBÉM EAD
Cursos se diferenciam pela qualidade, metodologia ativa e certificações intermediárias

Graças ao avanço da tecnologia, uma nova modalidade 

de ensino tem crescido em ritmo acelerado no Brasil. 

Segundo o Censo da Educação Superior do Ministério da 

Educação (MEC), de 2004 a 2015, o número de alunos em 

cursos de educação a distância (EAD) aumentou 20 vezes, 

chegou a 1,39 milhão e respondeu por 17,4% das matrículas 

no ensino superior privado. Até 2023, de acordo com pes-

quisa realizada pelas empresas Sagah e Educa Insights, a 

previsão é que o ensino superior a distância corresponda a 

51% do mercado.

Com vistas a essa nova realidade, e com o intuito de oferecer 

a mesma qualidade disponibilizada aos cursos presenciais, o 

UNIVEM lançou, cinco cursos de Graduação na modalidade 

EaD. São eles: 

- Tecnologia em Processos Gerenciais, com duração de qua-

tro semestres; Licenciatura em Pedagogia, com duração de 

oito semestres; Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos, 

com duração de quatro semestres; Gestão de Tecnologia da 

Informação, com duração de quatro semestres; Tecnologia 

de Serviços Jurídicos, com duração de quatro semestres. 

Com isso, os cursos de graduação a distância do UNIVEM 

estão ainda mais próximos de alunos de diferentes regiões 

do Brasil. Segundo o Coordenador do Núcleo de Educação 

a Distância do UNIVEM (NEaD), Prof. Dr. Leonardo Botega, o 

curso a distância é uma possibilidade para quem não conse-

gue comparecer, presencialmente, à sala de aula, mas busca, 

por meio de uma ferramenta digital, a flexibilidade de horário 

para os estudos, com valores acessíveis e formação superior 

com qualidade. O projeto pedagógico dos cursos de edu-

cação a distância do UNIVEM é igual ao do presencial, e é 

formado com a mesma perspectiva e rigor para o desenvol-

vimento das competências, explicou.

DIFERENCIAIS - Entre os diferencias dos cursos de gradu-

ação a distância do UNIVEM estão a metodologia ativa e as 

certificações intermediárias, que desenvolvem nos alunos 

competências e habilidades que fundamentam a construção 

de novos conhecimentos. 

Mais informação sobre os cursos do UNIVEMEAD:
www.ead.univem.edu.br
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“O curso de Pedagogia EAD do UNIVEM prepara o aluno 
a pensar a Educação, refletindo sobre os processos de 

ensino e aprendizagem, sobre a formação dos profission-
ais e sobretudo, que tipo de ser humano pretendemos 

formar. É um curso que demanda muitas reflexões, mui-
tos estágios e atividades práticas, o que são diferenciais 
do curso”. (Profª Drª Raquel Ferraroni Sanches, coorde-

nadora do curso Superior de Licenciatura em 
Pedagogia - EAD)

“É uma quebra de paradigma. A partir de agora, ofere-
cemos toda a tradição e qualidade reconhecidas pelos 
cursos de graduação presenciais do UNIVEM, para os 
cursos à distância. Com isso, ampliamos o alcance de 

alunos e democratizamos o acesso ao ensino superior de 
excelência”. (Prof. Dr. Leonardo Botega, coordenador do 

Núcleo de Educação à Distância do UNIVEM) 

“É um curso superior que vem dar respaldo aos grandes 
escritórios de advocacia que se consolidam como em-

presas, aos cartórios e órgãos públicos. O mercado está 
carente desse profissional com viés para gestão e com 
conhecimento jurídico tão necessário para dar enfren-

tamento a esses setores”. (Prof. Dr. Edinilson Donisete 
Machado, coordenador do curso Superior de Tecnologia 

de Serviços Jurídicos - EAD)

“O aluno vai ter a flexibilidade de estudar em casa, 
planejando os estudos dentro de sua rotina diária, com 

a chancela e tradição do UNIVEM. Principalmente na 
área de gestão de Recursos Humanos, a qualificação 
superior, inclusive, com certificações intermediárias, é 

imprescindível”. Profª Ma. Vânia Herrera, coordenadora 
do curso Superior de Tecnologia de Gestão de Recursos 

Humanos – EAD) 

 “É um curso de curta duração que oportuniza as pes-
soas que não têm tempo de fazer uma graduação 

presencial, de se qualificar para atender as demandas do 
mercado. O objetivo é trabalhar as habilidades técnicas 
de organização, planejamento e controles de processos 
de gestão dentro das organizações”. (Profª Drª Marlene 
de Fátima Campos, coordenadora do curso Superior de 

Tecnologia em Processos Gerenciais – EAD) 

“É um curso com conotação específica na formação de 
profissionais que queiram atuar na gerência, na admi-

nistração dos recursos de Tecnologia de Informação. O 
curso tem como público alvo profissionais de gestão que 

já estejam atuando na área e àqueles que visam atuar 
nesses ambientes tecnológicos para apoiar seu negócio”. 
(Prof. Dr. Elvis Fusco, coordenador do curso Superior de 

Gestão de Tecnologia da Informação – EAD)

CONTEÚDO DESTA MATÉRIA TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS canalunivem univem
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Para o Brasil a indústria 4.0 é um desafi o, para o UNIVEM, 

uma realidade. Daí as inúmeras atividades desenvolvi-

das pelos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de 

Informação para alunos da graduação, estudantes do Ensino 

Médio e Técnico, e para profi ssionais da área. 

A XI Semana de Tecnologia da Informação, realizada em se-

tembro, reuniu palestrantes renomados que apresentaram 

as novas ferramentas digitais e falaram sobre os desafi os da 

chamada 4ª Revolução Industrial; a revolução tecnológica. 

O evento abriu espaço para empresas na área de TI apre-

sentarem seus projetos e, consequentemente, para um in-

tercâmbio de conhecimento tecnológico entre profi ssionais, 

estudantes, professores, empresários e pesquisadores da 

área da Tecnologia da Informação. O evento foi promovido 

pelos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e 

Bacharelado em Sistemas de Informação e pelo COMPSI – 

Computing and Information Systems Research Lab do UNI-

VEM em parceria com a ASSERTI - Associação de Empresas 

de Serviços de Tecnologia da Informação e o CITec-Marília 

- Centro de Inovação Tecnológica de Marília.

 

XI SEMANA DE TI

OLIMPÍADA DE INFORMÁTICA OLIMPÍADA DE ROBÓTICA

Atualização e networking em um mesmo espaço

Conhecimento e oportunidade Geração 4.0 com olhar no futuro

Instigar a resolução de problemas, o raciocínio lógico e a 

programação. Esse o objetivo da 6ª Olimpíada de Informá-

tica do UNIVEM, que este ano atraiu centenas de alunos do 

Ensino Médio e Técnico. Conforme ressaltou o coordenador 

dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Infor-

mação do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis Fusco, a Olimpíada des-

perta o interesse dos jovens pela área de TI com vistas ao 

aproveitamento das oportunidades profi ssionais que o setor, 

em plena expansão, vem apresentando nos últimos anos. 

Os melhores colocados foram contemplados com cursos 

de formação de programadores, Bolsas CNPq de Pesquisa 

Tecnológica para Alunos do Ensino Médio e participação no 

programa de estágio da Asserti para o ano de 2019.

Fazer a ligação entre símbolos e ações, detectar e corri-

gir erros de programação, traduzir os algoritmos, enfi m, 

construir e programar seus próprios robôs. Desafi os que fo-

ram apresentados, entre os meses de agosto e setembro, na 

1ª Olimpíada de Robótica do UNIVEM, aos alunos do Ensino 

Médio. 

Segundo o coordenador do evento, Prof. Fábio Navarro, o 

objetivo é engajar os jovens no universo da tecnologia, trans-

formando conhecimento em oportunidade.

As equipe vencedoras foram premiadas com um kit de robó-

tica e participação em processo de bolsa de estágio conce-

dida pela Asserti e para os cursos de Ciência da Computação 

e Sistemas de Informação. 

CONTEÚDO DESTA MATÉRIA TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS canalunivem univem
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS
TJSP credencia UNIVEM para formação de mediadores

Preparar mediadores e conciliadores para estabelecer o 

diálogo na busca pela resolução de confl itos. Com esse 

objetivo, a Fundação de Ensino “Eurípides Soares da Rocha”, 

mantenedora do centro universitário Eurípides de Marília – 

UNIVEM, e o Tribunal da Justiça de São Paulo (TJSP), por 

meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Soluções e Confl itos, assinaram o Termo de Reconhecimen-

to do UNIVEM, na Escola Nacional de Formação e Aperfei-

çoamento de Magistrados, tornando a instituição formadora 

de mediadores judiciais. Um presente para a Fundação, que 

este ano completa 51 anos de instalação. 

Segundo o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Soluções e Confl itos, Desembargador Dr. 

José Carlos Ferreira Alves, a expectativa é que feita essa par-

ceria com UNIVEM, o TJSP tenha conciliadores e mediado-

res extremamente bem formados. De acordo com ele, mais 

que a importância para o Poder Judiciário, é a vantagem para 

o jurisdicionado, para o cidadão. “Para o Judiciário é mera 

decorrência, já para o cidadão é a celeridade. Ele não vai 

mais ter que enfrentar a rigidez processual, a infl exibilidade 

procedimental para solucionar um problema dele”, explicou. 

Somente no estado de São Paulo trabalham  cerca de quatro 

mil conciliadores que exercem suas atividades em Centros 

Judiciários de Solução de Confl itos; número insufi ciente para 

atender a demanda processual. 

Também participaram do momento da assinatura, a juíza de 

Direito, diretora do Fórum e coordenadora do Cejusc de As-

sis, Drª Mônica Tucunduva Spera Manfi o e o coordenador do 

cartório junto ao ofício da família e das sucessões da comar-

ca de Assis e instrutor de mediação Dr. Paulo Cézar Dias, 

que destacaram a importância da mediação e conciliação 

nos confl itos, Como uma ferramenta de empoderamento das 

partes. “No processo as partes são as protagonistas da sua 

própria escolha. Com a mediação, as próprias pessoas cons-

troem a solução do confl ito, o que, nem sempre, uma decisão 

tomada pelo tribunal consegue”, ressaltou a Juíza de Direito, 

Drª Tânia Manfi o.

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

a parceria com o TJSP reforça a credibilidade da instituição 

e amplia o trabalho de extensão já realizado pelo centro uni-

versitário. “´Para nós, esse é um presente que dividimos com 

toda a sociedade”, concluiu. 

O coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções e Confl itos, do TJSP Desembargador 
Dr. José Carlos Ferreira Alves, ao lado do Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares 

Na foto, o coordenador dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Infor-
mação, Prof. Dr. Elvis Fusco, o instrutor de mediação Dr. Paulo Cézar Dias, a diretora 
do Fórum e coordenadora do Cejusc de Assis, Drª Mônica Tucunduva Spera Manfi o, 
o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, o Desembargador do TJSP,  
Dr. Dr. José Carlos Ferreira Alves e o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Dr. Lafayette 
Pozzoli

CONTEÚDO DESTA MATÉRIA TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS canalunivem univem
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Se antes pouco se falava sobre o assunto, agora é neces-

sário falar muito.  Em setembro, Mês de Prevenção ao 

Suicídio, o UNIVEM mudou o tom.  O centro universitário se 

iluminou de amarelo chamando a atenção para a Campanha 

de Prevenção ao Suicídio.

Em parceria com o Hospital Espírita de Marília (HEM), abriu o 

espaço para palestras sobre o tema.  Médicos, agentes de 

saúde, diretores de escolas participaram de discussões so-

bre como detectar os sinais do problema nos jovens, na rede 

de atendimento e dentro de casa. “As pessoas falam sobre o 

suicídio, se escandalizam, mas não se dispõem a dialogar so-

bre isso. Evitam falar de algo que pode estar do lado delas”, 

disse a psiquiatra Paula Petersen. 

Se de um lado profissionais falam sobre o assunto, de outro, 

os alunos do Prof. Fábio Borgues, do curso de Design Grá-

fico, revelaram, em ilustrações, que a ajuda pode estar em 

pequenos gestos. O tema “Prevenção ao suicídio” nasceu 

em sala de aula e gerou trabalhos artísticos, de uma sensibi-

lidade ímpar, uma perfeita sintonia com a missão do UNIVEM 

que tem o foco na formação humanística.

Com o intuito de provocar a comunidade acadêmica, painéis 

amarelos simbolizando a cor da campanha, foram instalados, 

pelo UNIVEM, na área de convivência, e o resultado surpre-

endeu.  Dezenas de mensagens de apoio e de solidariedade, 

deram vida às telas, numa corrente do bem a favor da vida.

CONTEÚDO DESTA MATÉRIA TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS canalunivem univem
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Com vistas a ExpoNegócios 2018, que acontece de 15 

a 20 de outubro, grupos de trabalho, formados por 

alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, 

Engenharia de Produção e Design Gráfico do UNIVEM de-

senvolvem, desde o primeiro semestre, seus planos de ne-

gócios e trocam expertises para formar equipes vencedoras. 

Para os alunos, uma oportunidade de colocarem em prática 

o que aprenderam e se preparar para o mercado de traba-

lho. “É uma experiência que nos ajuda a enfrentar o mercado 

profissional”, disse a aluna de Administração, Siwa Felisber-

to. “Além da troca de conhecimento, essa ação integrada 

fomenta o trabalho em equipe”,  afirmou o aluno de Enge-

nharia de Produção, Vitor Bastianik. Segundo o supervisor 

do Balcão de Negócios, Prof. Luiz Eduardo Zamai, com esse 

compartilhamento de ideias os alunos vivenciam, durante a 

graduação, a rotina de uma empresa. Este ano a ExpoNegó-

cios 2018 irá trazer 34 projetos inovadores nas mais diversas 

áreas.Divididos em estandes, investidores de Marília e região 

poderão conferir os planos de negócios apresentados pelos 

alunos. Os melhores, vão ter a chance de defender seus pro-

jetos, com chances de serem encampados por empresas ou 

participar como sócios das mesmas.

Várias expertises formando projetos inovadores
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A trajetória de sucesso da Procuradora Jéssica Zanco 

Ladeira, de apenas 26 anos, começou a ser constru-

ída durante os anos da graduação em Direito no UNIVEM. 

A possibilidade de estar em contato com as diversas áreas 

de atuação do bacharel em Direito, e o corpo docente diver-

sifi cado, fi zeram a diferença para a ex-aluna, que em abril, 

assumiu a Procuradora de Belo Horizonte, MG. 

Da graduação, em 2015, até hoje, essa “prata da casa”, cole-

ciona aprovações.  Em outubro de 2014 foi aprovada no exa-

me da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em 2015, foi 

aprovada no concurso para Analista do Ministério Público do 

Estado de Saulo Paulo. A partir daí, direcionou seus estudos 

para Procuradorias. Com o conhecimento na bagagem, em 

2016, foi aprovada para a Procuradoria Municipal de Campi-

nas e de Paulínia. Foi nomeada em novembro de 2017 e, lon-

ge de estar onde queria, quatro meses mais tarde, foi apro-

vada, em 3º lugar, para o cargo de Procuradora Municipal de 

Belo Horizonte/MG, sendo nomeada em abril deste ano. 

“O  UNIVEM me proporcionou a necessária preparação para 

a vida profi ssional, especialmente pelo comparecimento em 

audiências e realização de peças prático-profi ssionais como 

etapas necessárias ao cumprimento do currículo da gradua-

ção. Do mesmo modo, a universidade incentiva o interesse 

na área acadêmica e de pesquisa”, explicou. Aliás, foi o inte-

resse na pesquisa, que rendeu a Drª Jéssica Zanco Ladeira, 

a aprovação no concurso de bolsas disponibilizadas pelo 

Santander Universidades em parceria com o UNIVEM, em 

que teve a  oportunidade de participar de um intercâmbio 

acadêmico, realizando um curso na Universidade de Lisboa 

(Portugal). “Levo em minha trajetória o orgulho de ser UNI-

VEM!”, concluiu.

#ORGULHO DE SER UNIVEM
Nome: Jessica Zanco Ladeira

Idade: 26 anos

Graduação: Direito

Data da graduação: 2014, colação início de 2015

Atuação profi ssional: 
Procuradora do município de 
Belo Horizonte/MG

O  UNIVEM me proporcionou a necessária pre-
paração para a vida profi ssional, especialmente 

pelo comparecimento em audiências e realização 

de peças prático-profi ssionais como etapas neces-

sárias ao cumprimento do currículo da graduação. 

Do mesmo modo, a universidade incentiva o inte-

resse na área acadêmica e de pesquisa.
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Com o objetivo de atender as demandas que sur-

gem a partir do crescimento dos negócios e a 

necessidade de mercado, o UNIVEM, além dos cur-

sos de Administração, Ciências Contábeis, Ciência da 

Computação, Design Gráfico, Direito, Engenharia de 

Produção, Gestão de Recursos Humanos, Processos 

Gerenciais e Sistemas de Informação, lança outros três 

cursos: Engenharia de Energia, Hotelaria e Marketing. 

HOTELARIA -  Com duração de quatro semestres, 

o curso vem de encontro com a vocação do municí-

pio e com a necessidade de formar profissionais que 

atendam, com excelência, um mercado já promissor: 

o do turismo. O curso tem forte ênfase na preparação 

de profissionais aptos a atuar na gestão administrati-

va, no planejamento e na supervisão dos serviços de 

recepção, de governança, de manutenção dos meios 

de hospedagem e no marketing hoteleiro, com vistas 

a captação, organização, protocolo e cerimonial de 

eventos nas áreas de negócios, da saúde, da educa-

ção, da tecnologia, entre outras. 

Uma das grandes dificuldades dos profissionais que es-

tão ingressando no mercado, ou mesmo dos que já se 

encontram em plena atuação, é adaptar-se aos processos de 

mudança nas organizações. As empresas, os processos pro-

dutivos, estão se tornando cada vez mais dinâmicos e desa-

fiadores, e, muitas vezes, são impulsionados por demandas 

externas que não podem ser controladas.

É neste contexto que entram os novos profissionais da área 

de Recursos Humanos. São profissionais capazes de enten-

der de pessoas, de identificar e captar novos talentos no 

mercado, são aptos a reter estes mesmos talentos nas em-

presas em que atuam e potencializam toda força e conheci-

mento em processos sinérgicos e integrados.

O profissional de RH “antenado” sabe aplicar a fórmula do 

RECO-RECO (Reconhecimento e Recompensa) de forma a 

manter os colaboradores num estado permanente de alta 

performance. Em primeiro lugar, o reconhecimento é o que 

os profissionais modernos buscam, desejam o sentimento 

de pertencer, de realizar, de atingir metas e resultados e de 

serem valorizados pelo que fazem. Depois vem a recompen-

sa, a justa remuneração pelos resultados e, assim, o ciclo de 

realização pessoal se completa. São movidos por desafios e 

preparados para trabalhar sob pressão.

Diante deste novo modelo de administrar pessoas e talen-

tos é necessário que sua formação superior seja completa 

e atualizada. 

O curso de Gestão de Recursos Humanos do UNIVEM é a 

melhor opção para quem deseja ser um profissional diferen-

ciado e completo

MARKETING – Com duração de quatro semestres, o 

curso prepara o profissional para entender o compor-

tamento desse novo consumidor de produtos e servi-

ços utilizando a Internet e suas inúmeras ferramentas 

como aliadas na promoção e divulgação de novos 

negócios. O Curso Superior Tecnológico de Marketing 

do UNIVEM capacita o aluno para planejar, organizar 

orçamentos, gerenciar campanhas de publicidade, e 

dominar as plataformas disponíveis no ambiente digital 

por meio das aulas práticas em modernos laboratórios 

e também das aulas na modalidade EaD.  

ENGENHARIA DE ENERGIA -  O  mercado está muito 

favorável para este engenheiro. O uso crescente de 

novas fontes de energia abre espaço para quem quer 

se dedicar à atividade de pesquisa e desenvolvimento 

em empresas, universidades e institutos de pesquisa, 

assim como à operação e manutenção de sistemas em 

usinas já existentes. O curso prepara o aluno para atuar 

em empresas geradoras, transmissoras, distribuidoras 

e comercializadoras de energia, além de órgãos go-

vernamentais, onde são formuladas políticas públicas 

para o setor. Além disso, pode atuar como autônomo, 

prestando consultoria em eficiência energética.

VESTIBULAR 2019

GESTÃO DE RH, 
NOVOS DESAFIOS

UNIVEM lança três novos cursos 

ARTIGO | IVAN EVANGELISTA JR.

Ivan Evangelista Jr, é 

especialista em MKT e 

Negócios Estratégicos 

e coordenador dos 

cursos Superiores de 

Tecnologia do 

UNIVEM.
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Cerca de 40 alunos dos cursos de Administração e Enge-

nharia de Produção do UNIVEM  participaram de visitas 

técnicas na Fábrica da Natura, em Cajamar – cidade do in-

terior paulista e na sede administrativa da Burguer King, em 

Alfaville, São Paulo.  

A atividade foi organizada pelo NUPPE -Núcleo de Prática 

Profi ssional e Empreendedorismo e acompanhada pelos 

professoras Roberta Brondani e Solange Ordones. 

Entre os objetivos das visitas estão a  integração dos alunos 

com o mercado e o aperfeiçoamento do aprendizado.

Segundo destacou a professora Roberta Brondani é impres-

cindível que os alunos conheçam, ainda durante a gradu-

ação, o processo de produção e as práticas de gestão de 

empresas. 

Dentro de um trabalho de extensão, estagiários do Escri-

tório de Assistência Jurídica do UNIVEM sob a coorde-

nação do Prof. Luciano Ramires, oferecem orientação e as-

sistência jurídica, gratuitamente à comunidade. O serviço é 

prestado dentro do campus, de segunda a sexta-feira, das 13 

às 17 horas e fora da instituição, em escolas, igrejas, associa-

ção de moradores, entre outros, mediante agendamento. O 

objetivo é atender a população carente de Marilia, nas áreas 

do Direito de Família, Trabalhista e Previdenciário, através da 

orientação jurídica e propositura de processos, se for o caso. 

“Muitas pessoas têm direito e não sabem, outras acham que 

têm e precisam de orientação. Saímos da sala de aula, para 

VISITAS TÉCNICAS 

SEUS DIREITOS

Conhecendo os processos de gestão 

UNIVEM leva assistência jurídica à comunidade

atender a comunidade”, explicou Ramires. 

Mestrado - Além da orientação jurídica, o UNIVEM, por meio 

do curso de Mestrado em Direito, tem discutido ética, cidada-

nia e os direitos fundamentais, com alunos da Escola Estadu-

al “José Alfredo de Almeida”. O trabalho é coordenado pelos 

ex-alunos do Mestrado em Direito do Univem e doutorandos 

em Direito pela PUC-SP, Prof. Luciano Braz da Silva e pela 

Profª. Melissa Gimenez, ambos bolsistas e pesquisadores 

pelo CNPq e acompanhados pelas alunas do curso de Di-

reito, Vitória Moinhos Coelho e Isabella Gimenez Menin, sob 

a supervisão do Pró-Reitor de Graduação, Pesquisa e Exten-

são, Prof. Dr. Lafayette Pozzoli. 
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Com padrão e qualidade das melhores univer-

sidades do Brasil, o curso de Bacharel em 

Ciência da Computação do UNIVEM completa 20 

anos de um protagonismo na formação das princi-

pais lideranças no mercado de TI e na criação de 

empresas de alta tecnologia de Marília e região.

A decisão estratégica, tomada pela instituição, há 

duas décadas, colhe frutos muito positivos. Graças 

a ele, e a todo o ambiente de inovação que sur-

giu a partir dele; o Centro Incubador de Empresas 

(Ciem Marília), o Centro de Inovação Tecnológica 

(CiTec Marília) e o Arranjo Produtivo Local de Tec-

nologia da Informação de Marília (APL TI Marília); 

Marília, hoje, é a Capital Nacional da Tecnologia da 

Informação e está entre as três cidades do Estado 

reconhecida com Arranjo Produtivo Local de Tec-

nologia da Informação. 

O curso de Ciência da Computação do UNIVEM di-

ferencia-se na formação de profi ssionais com forte 

atuação no mercado de Tecnologia da Informação, 

na área de pesquisa com 100% de aprovação de 

alunos em programas de mestrado e doutorado e 

na geração de empreendedores de negócios de 

alta tecnologia. 

Marília atualmente é referência para outras cidades 

do Estado como modelo de governança e apoio ao 

empreendedorismo, tecnologia e inovação e, por 

conta disso, foi credenciada e caminha rumo a ins-

talação do Parque Tecnológico. 

O UNIVEM participou nos dias 11 e 12 de setembro, na 

Universidade Católica da Colômbia - UCC, com sede 

em Bogotá, do III Congresso da Paz – ConPaz. O evento nas-

ceu em Marília, em 2016, e teve como anfi trião o UNIVEM. 

Por conta da conferência, Marília se tornou a Capital Latino 

Americana da Paz; título que este ano foi conferido a cidade 

sede – Bogotá. 

Pesquisadores e professores de 10 países da América Latina 

ministraram palestras e promoveram debates sobre a paz. O 

Brasil participou com 12 professores, entre eles, o Pró-Reitor 

de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão do UNIVEM, Prof. Dr. 

Lafayette Pozzoli que proferiu a palestra “La paz, el principio 

constitucional de la fraternidade y el derecho como función 

promocional de la dignidade de persona humana” e a Pró

-Reitora de Graduação do UNIVEM, Profª Raquel Ferraroni 

Sanches, que ministrou a palestra “La constante búsqueda 

por la formación humanista para la enseñanza jurídica”. Alu-

nos da graduação e mestrado do curso de Direito do UNI-

VEM também participaram do congresso.

Encerrando o III Conpaz, foi entregue a Carta de Bogotá pela 

Paz Mundial 2018. O documento sela o compromisso da ci-

dade sede de manter “o mesmo propósito de trabalhar obsti-

nadamente pela paz na América Latina e no mundo”.

III CONPAZ
De Marília para o mundo 
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INVISTA NO QUE É 

SUPERIOR
VESTIBULAR 2019

canalunivem univemunivemo�cial

BARBARA
ALUNA UNIVEM

PROVA DIA 28 
DE OUTUBRO 
12 CURSOS 

CHEGOU A SUA VEZ DE SER SUPERIOR 

NA MATRÍCULA
desconto

VALOR DA INSCRIÇÃO 
ABATIDO NA MATRÍCULA 

FORMAS FACILITADAS 

*consulte informações 
DE PAGAMENTO 

www.univem.edu.br/vestibular

(14) 2105-0800 (14) 99783-7993


