


Os tempos mudaram. A tecnologia é uma realidade no dia a dia das pessoas, e 
principalmente, das empresas. Nesse contexto, o formato de ensino-aprendiza-
gem adotado até “ontem” ficou ultrapassado, já não é mais suficiente para suprir 
as necessidades do atual cenário educacional brasileiro e, tampouco, a demanda 
de um mercado em constante mudança. As informações se tornaram mais rápidas 
e acessíveis, e os jovens estão cada vez mais conectados. As novas tecnologias e 
mídias sociais estão revolucionando a forma de ensinar e aprender. Nesse contex-
to, a partir deste ano, o UNIVEM inovou todo o seu sistema educacional com base 
nas metodologias ativas e no uso de tecnologias para a Educação 4.0. Assim, com 
vistas às demandas do mercado, da empregabilidade e do empreendedorismo, 
nossos alunos são inseridos no mundo digital, criando negócios inovadores, tor-
nando-se agentes de transformação na sociedade. Reconhecido nacionalmente 
por sua tradição, o UNIVEM se consolida como Instituição protagonista no âmbito 
nacional na formação de profissionais empreendedores e “digital”, juntando-se às 
principais instituições do País e do mundo na definição daquilo que será reconhe-
cido como a Educação do século XXI. Abrimos uma ponte para o futuro, adentran-
do, assim, na era digital, pois acreditamos na força do jovem e da necessidade de 
prepará-los para o mercado de trabalho digital, em constante transformação. Aos 
alunos que fazem parte desta Instituição e aos que chegarem agora, sejam bem-
-vindos a esse novo mundo do conhecimento, onde os protagonistas são vocês!
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A área de Tecnologia da Informação se tornou um dos 

principais motores econômicos da região de Marília 

nos últimos anos. A transformação da cidade em um Polo 

Nacional de Tecnologia da Informação aconteceu devido a 

um trabalho iniciado e realizado pelo UNIVEM, que com seus 

quatro cursos na área de Tecnologia da Informação: Ciên-

cia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia da 

Computação e Ciência de Dados, vem formando os profis-

sionais com a melhor qualificação e reconhecidos nacional e 

internacionalmente.

Os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Infor-

mação do UNIVEM criaram ambientes de inovação e empre-

endedorismo permitindo que hoje os alunos possam criar 

as suas empresas e se destacar em suas vagas de trabalho. 

Tendo como base a empregabilidade, o empreendedorismo 

e a pesquisa científica, os cursos estão entre os melhores 

do interior de São Paulo, fornecendo  formação diferenciada. 

“Os cursos na área de TI do UNIVEM se diferenciam pela 

alta empregabilidade, com todos os nossos alunos e ex-alu-

nos atuando no mercado em empresas de destaque como 

a Intel, Banco Itaú, AB Inbev, entre outros, e em empresas 

próprias”, destacou o coordenador dos cursos, Prof. Dr. Fábio 

Dacencio Pereira. 

Além de inserir os alunos nas melhores posições da área, 

com altos salários e cargos desejados, os cursos na área de 

TI possibilitam ao futuro profissional empreender e criar star-

tups inovadoras. “Isso já é uma realidade nos nossos cursos, 

devido a existência dentro do UNIVEM do Centro de Inova-

ção Tecnológica de Marília, o CITec-Marília, do Innova Space 

Coworking e do Centro Incubador de Empresas, o CIEM”, 

completou o coordenador. O CITec-Marília, instalado e man-

tido pelo UNIVEM, contém, hoje, mais de 60 empresas de 

base tecnológica que contratam alunos e ex-alunos forma-

dos pelo Centro Universitário.

 “Estudar em um curso de graduação de qualidade que me 

possibilita atuar em grandes empresas e criar o meu negó-

cio é muito satisfatório. Garante a mim um futuro de muitas 

Cursos unem empreendedorismo 
com alta empregabilidade

TI E COMPUTAÇÃO 

possibilidades e oportunidades”, afirmou o aluno do 3º ano 

de Ciência da Computação, Leonardo Osawa, que já tem ex-

periência no mercado profissional antes mesmo de concluir 

a sua graduação.

“Estudar em um curso de graduação 
de qualidade que me possibilita atuar 
em grandes empresas e criar o meu ne-
gócio é muito satisfatório. Garante a 
mim um futuro de muitas possibilida-
des e oportunidades”, afirmou o aluno 
do 3º ano de Ciência da Computação, 
Leonardo Osawa.

Leonardo Osawa, aluno do 3º ano do curso de Ciência da Computação
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CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

Referência na formação superior e reconhecida por ser a 

única Instituição de Ensino Superior do País a adotar um 

modelo educacional pautado nos pilares do empreendedo-

rismo, inovação e da Transformação Digital da Educação e 

a utilizar tecnologias de Inteligência Artificial para maximizar 

a performance de preparação de seus alunos em todos os 

cursos, o UNIVEM obteve, em dezembro do ano passado,  

os melhores resultados entre as instituições de ensino da re-

gião e está entre as melhores do Brasil, conforme avaliações 

do Ministério da Educação (MEC). 

Além ter recebido a nota máxima (5) do MEC na modalidade 

de Educação a Distância, posicionando o UNIVEM como a 

melhor instituição de ensino superior da região no ofereci-

mento de cursos de graduação e pós-graduação a distância, 

o UNIVEM ficou entre as 20% melhores instituições do País 

com conceito de excelência entre 4 e 5 na avaliação divulga-

da pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-

nais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do MEC.

As notas atestam a excelência do UNIVEM no oferecimento 

MEC  confirma: 
UNIVEM ESTÁ ENTRE AS MELHORES DO PAÍS

de cursos que transformam a vida dos alunos, seja na atua-

ção no mercado de trabalho, na pesquisa e inovação ou no 

empreendedorismo. Os resultados consideram a avaliação 

feita em 2018 e levam em conta quesitos como a qualidade 

da formação dos professores, o Conceito do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (Enade), o desenvolvimento 

dos estudantes que estão concluindo os cursos e a percep-

ção dos alunos sobre o processo de formação oferecido.

 “Essa conquista se deve a um conjunto de fatores, temos 

uma seleção de professores capacitados e com vivência de 

mercado, projetos pedagógicos modernos e atualizados e 

infraestrutura tecnológica única que incluem ambientes de 

inovação e empreendedorismo digital inseridos no Sistema 

Paulista de Ambientes de Inovação do Governo de São Pau-

lo, que possibilitam aos alunos desenvolverem empreendi-

mentos de base tecnológica que são hospedados na própria 

estrutura da instituição”, comemorou o reitor do UNIVEM, Dr. 

Luiz Carlos de Macedo Soares. 

Ambiente de inovação e empreendedorismo Alunos são protagonistas do conhecimento 
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Com o intuito de tornar mais eficiente e eficaz o trabalho 

realizado por empresas públicas e do Terceiro Setor e 

incentivá-las a iniciar o seu processo de Transformação Digi-

tal, o UNIVEM, por meio do Laboratório de Tecnologias para 

Educação 4.0, lançou a Plataforma de Projetos Tecnológicos. 

O objetivo é captar oportunidades de digitalização e de 

Transformação Digital que serão validadas nos cursos de 

graduação e pós-graduação do UNIVEM, em que os alunos 

desenvolverão soluções em suas atividades acadêmicas, 

como disciplinas práticas, projetos integradores, trabalhos 

de conclusão de curso, iniciações científicas e tecnológicas 

e projetos de empreendedorismo e inovação.

“Com o lançamento da Plataforma, o UNIVEM mantém o seu 

pioneirismo e a sua contribuição para Marília e região, auxi-

liando os órgãos públicos e as entidades de terceiro setor a 

prestarem um melhor serviço à comunidade ao mesmo tem-

po em que as inserem no âmbito da Transformação Digital. 

Essa plataforma vem consolidar um trabalho que o UNIVEM 

já realiza com a comunidade nas mais diversas áreas, como, 

por exemplo, recentemente, projetos no contexto digital para 

SOLUÇÕES ACADÊMICAS
Laboratório 4.0 lança Plataforma Tecnológica 

para  Órgãos Públicos e Terceiro Setor

a Associação de Combate ao Câncer de Marília e Região 

(ACC) e a Câmara Municipal de Marília”, explicou o Pró-rei-

tor de Inovação e Desenvolvimento Institucional do UNIVEM, 

Prof. Dr. Elvis Fusco. 

Segundo o coordenador do Laboratório de Tecnologias para 

Educação 4.0, Prof. Caio Saraiva Coneglian, o programa visa 

oferecer aos alunos projetos práticos que ampliam a forma-

ção, produzam serviços e soluções reais e que impactam na 

sociedade, criando um portfólio de trabalhos realizados du-

rante a graduação que enriquecerá o currículo dos alunos.

Para cadastrar as demandas tec-
nológicas, as entidades devem 
acessar o site: www.univem.edu.
br/digitaltransformation/platafor-
matecnologica.

Plataforma consolida trabalho realizado pelo UNIVEM junto a comunida
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Mais que formar profissionais do futuro dentro de um 

conceito digital, o UNIVEM proporciona aos seus alu-

nos “experimentarem” ambientes de tecnologia e inovação 

dentro e fora do País. Prova disso, o acordo de cooperação 

internacional assinado entre o UNIVEM e a Universidade La 

Salle e o Parque Tecnológico La Salle - Technova de Barcelo-

na - que vai proporcionar um intercâmbio de conhecimento, 

podendo os alunos e empreendedores de startups do UNI-

VEM participarem de programas de estágio e extensão uni-

versitária em Barcelona. 

Além do acordo firmado com a universidade espanhola, ou-

tros convênios já foram assinados com ecossistemas e insti-

tuições internacionais, a exemplo da Universidade Aberta de 

Portugal. Segundo destacou o presidente do Parque Científi-

co e Tecnológico de Barcelona, 

Josep Piqué, a parceria com o 

UNIVEM visa o compartilha-

mento de conhecimento e de 

processos de inovação. “Com 

esse acordo vamos trabalhar 

conjuntamente na formatação 

de Programas de Transforma-

ção Digital. O UNIVEM conta 

com um importante ecossiste-

ma de inovação e, assim como 

nós, com a expertise em Trans-

formação Digital”, ressaltou. 

Segundo o Pró-reitor de Inova-

ção e Desenvolvimento Institu-

cional do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis 

Fusco, o Centro Universitário 

vive um momento disruptivo, 

que tem colocado Marília entre 

as melhores e principais cida-

des na área de inovação e Tec-

nologia do Brasil. 

A partir deste ano, o UNIVEM 

UNIVEM assina acordo de cooperação 
internacional com Universidade de Barcelona

irá oferecer programas de pós-graduação em parceria com 

a Universidade La Salle de Barcelona e, ainda, os alunos de 

graduação do UNIVEM poderão realizar extensão interna-

cional na área de empreendedorismo e inovação nos am-

bientes de inovação de Barcelona, como parte do Programa 

UNIVEM Global Education de formação internacional.

Além da área acadêmica, essa parceria permitirá intercâm-

bio de startups e empreendedores do CITec-Marília/UNIVEM 

com o Parque Tecnológico Technova de Barcelona. “Esse 

processo efetivo de internacionalização do UNIVEM é muito 

importante e único na nossa região, e não apenas para nos-

sos alunos, mas, também, para os empreendedores de Marí-

lia e região que passam a contar com acesso a profissionais 

e ambientes de alcance global e com um olhar diferenciado. 
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O UNIVEM realizou em outubro a maior Feira de Profis-

sões da região para alunos do Ensino Médio e Técni-

co das escolas públicas e privadas e para a comunidade em 

geral. Única instituição no País a adotar o modelo educacio-

nal 4.0, baseado na Transformação Digital, no Empreende-

dorismo, na Inovação Tecnológica e na Inteligência Artificial, 

o UNIVEM traz, a partir deste ano, novos cursos ampliando 

as possibilidades de formação superior na região e um novo 

modelo educacional que pode ser conferido durante os dias 

da Feira, por meio de apresentações interativas, oficinas, si-

mulações, apresentação de projetos inovadores e visitas aos 

ambientes de inovação e empreendedorismo. 

“O objetivo foi fazer com que os alunos vivenciassem a insti-

tuição e conhecessem os cursos dentro de uma metodologia 

ativa, em que o aluno é o protagonista da construção do co-

nhecimento”, explicou a responsável pelo Programa UNIVEM 

Escolas, Prof.ª Roberta Brondani. 

“Essa feira colocou os alunos em contato com as ótimas op-

ções oferecidas pelo UNIVEM e que vão poder encaminhá-

los para o futuro profissional”, comentou o coordenador do 

Ensino Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, 

Prof. Marco Antônio Machado.

“Saber qual carreira seguir não é fácil. Mas, aqui, ampliamos 

nosso conhecimento. A Feira nos auxiliou a fazer a melhor 

escolha”, afirmou o aluno, Carlos Soares.

Evento desperta interesse dos alunos pela área da Tecnologia Feira de Profissões despertando interesses de alunos do Ensino Médio 

Oficina de Games chamou a atenção dos alunos do Ensino Médio e 
Técnico

Feira de Profissões apresentou as chamadas “Escolas”, por meio, de 
estandes interativos
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A VI ExpoNegócios UNIVEM 2019, realizada em outubro 

do ano passado, trouxe 25 projetos inovadores nas 

áreas do agronegócio, sustentabilidade, tecnologia, festas, 

entre outros.  Ideias que nasceram no Balcão de Projetos do 

curso de Administração e no Projeto de Fábrica do curso de 

Engenharia de Produção com colaboração dos cursos de Ci-

ências Contábeis e Design Gráfico, e que foram apresenta-

dos à comunidade, empresários e a possíveis investidores.

 “Todo o trabalho é para despertar nos alunos esse viés em-

preendedor, e fazer com que os projetos virem uma realida-

de no mercado”, explicou o coordenador do Balcão de Pro-

jetos, Prof. Luís Eduardo Zamai.

Nessa edição, os projetos foram avaliados por 22 empresá-

rios de Marília e região durante a Rodada de Negócios. “Hoje 

em dia você tem que pensar ‘fora da caixa’. E muitos projetos 

apresentados aqui mostram esse olhar inovador, tão visado 

pelas empresas”, afirmou o membro do Conselho da Marilan, 

José Geraldo Garla. 

Conforme destacou a Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM, 

Prof.ª Dr.ª Raquel Ferraroni Sanches, a ExpoNegócios é o 

momento em que o aluno coloca à prova todo o conheci-

mento. “É um momento extremamente importante para as 

empresas que têm acesso a projetos inovadores, para a ins-

tituição e, principalmente, para os alunos que se desafiaram 

e hoje sonham em ver seus projetos transformados em rea-

lidade”, afirmou.

O aluno Marcos Bonadio, representante da MLR Tecnology 

– um sensor para contagem de linha de produção - reforçou 

a importância do projeto para a formação do docente. “É um 

grande desafio podermos transformar um projeto acadêmico 

em uma startup, levando inovação para as micro, pequenas 

e médias empresas”, frisou.  

Durante a Expo2019 também foram realizadas as Semanas 

de Gestão e de Design que, além de apresentar os trabalhos 

dos alunos, promoveu palestras e encontros com profissio-

nais convidados das áreas de Design, Recursos Humanos e 

Processos Gerenciais.

Evento foi aberto à visita de alunos do Ensino Médio e Técnico 

Projetos inovadores foram apresentados à comunidade Expo Negócios: despertando os alunos para o empreendedorismo 

Palestras e exposições marcaram a Semana de Gestão e Design
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Considerado um dos melhores da região, o curso de 

Ciências Contábeis do UNIVEM recebeu 4 estrelas no 

“Guia das Faculdades Estadão”.  O ranking, elaborado pelo 

jornal Estado de São Paulo, em parceria com a Quero Educa-

ção, analisa a qualidade do ensino em mais de 12 mil cursos 

presenciais de bacharelado e licenciatura em todo o Brasil. 

Para chegar ao resultado, foram considerados a qualidade 

do projeto pedagógico, do corpo docente e da estrutura das 

faculdades.

“Estamos no caminho certo. A educação com qualidade, ba-

seada no empreendedorismo e na inovação, sempre será 

nosso diferencial e a garantia de sucesso profissional para 

os nossos alunos”, disse a coordenadora do curso, Prof.ª Dr.ª 

Marlene de Fátima Campos Souza. 

Comprometido com a formação completa do aluno, o curso 

de Ciências Contábeis do UNIVEM trabalha com aulas teóri-

cas associadas à prática, por meio do Escritório Modelo de 

Contabilidade - EMCONT - onde os alunos vivenciam a ges-

tão contábil de uma empresa dentro dos padrões e normas 

internacionais. Além disso, conta com o melhor corpo docen-

te da região, parcerias com o Conselho Regional de Conta-

bilidade (CRC) e com instituições financiadoras de bolsa de 

estudos nacionais e internacionais. 

A excelência do curso é comprovada, ainda, pelos resultados 

nos Exames de Suficiência que têm garantido 93% de apro-

vação, índice muito superior ao registrado no estado de São 

Paulo, onde o percentual de aprovação é de apenas 31,3%. 

Ex-alunos, profissionais de destaque na área contábil e, 

hoje, docentes do Curso de Ciências Contábeis do UNI-

VEM, tem validado o novo conceito de educação adotado 

pelo Centro Universitário, baseado no MODELO 4.0 e que, a 

partir de 2020, norteará todos cursos. 

“A tecnologia dentro do Curso de Ciências Contábeis pro-

porciona que o aluno saia da faculdade conhecedor de pro-

cessos e capaz de extrair da tecnologia todo o knowhow e 

potencial que tem para ajudá-lo a transformar as empresas 

e o mercado de trabalho em que se inserir”, reforçou a es-

pecialista na área tributária internacional e atual docente do 

UNIVEM, Prof.ª Mariana Oliveira.

“A transformação digital irá determinar o novo perfil do pro-

fissional contábil. O papel do contador vai além da execução 

das rotinas operacionais, ele passa a ser um aliado importan-

te na tomada de decisão estratégica e financeira das empre-

sas, melhorando a eficiência competitiva, automatização de 

processos e otimização de resultados”, disse o contador e 

Prof. Lucas Coutinho.

“A introdução da tecnologia torna o aprendizado mais atrati-

vo e eficaz. Esse modelo 4.0, adotado pelo UNIVEM, reforça 

o olhar inovador da instituição”, frisou o ex-aluno do curso de 

Ciências Contábeis e docente da casa, Prof. Marcelo Reis. 

Tendência global aprovada por 
quem ‘vive’ o mercado

Prof. Lucas Coutinho: destaque ao 
novo perfil do profissional contábil

Prof. Marcelo Reis: transformação digital reforça o olhar inovador do 
UNIVEM

Prof.ª Mariana Oliveira: Tecnolo-
gia transformando o mercado
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Ministro do STJ abre 9º Congresso de 
Pesquisa Científica 

Abordando os temas: Humanismo, Empreendedorismo, 

Tecnologia, Inovação e Érica, o  9º Congresso de Pes-

quisa Científica, realizado pelo UNIVEM, contou com a pre-

sença do Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Dr. 

Reynaldo Soares da Fonseca, que ministrou a palestra sobre 

“Direitos Fundamentais no Brasil: efetivação e judicialização” 

e do coordenador do Programa de Mestrado do UNIVEM e 

um dos principais nomes do ensino jurídico do País, Prof. Dr. 

Horácio Wanderlei Rodrigues, que discorreu sobre o tema 

“Liberdade de expressão e combate à corrupção”. 

Segundo o Ministro, reestabelecer a cultura da paz e do di-

álogo nos processos judiciais é o desafio para o século XXI. 

“A cultura do diálogo e da paz tem que ser devolvida para 

a sociedade. A solução pacífica para  controvérsias é uma 

promessa constitucional”, frisou.

Para a Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM, Prof.ª Dr.ª Raquel 

Ferraroni Sanches, inúmeras pesquisas do Mestrado em Di-

reito do Centro Universitário tem se norteado pelo viés da 

ética, da solidariedade e da fraternidade muito alinhados 

com os valores da instituição.   

“É, também,  função da nossa instituição falar sobre paz, 

amor e fraternidade em todas as áreas e no campo do Di-

reito não é diferente. Nada melhor que o curso de Direito 

para implementá-las na sociedade, e o Ministro Dr. Reynaldo 

aplica isso no Tribunal da Cidadania em Brasília, de forma 

que estamos trazendo para nossos alunos a teoria aplicada 

na prática”, ressaltou o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de 

Macedo Soares.  afirmou. 

Ministro do STJ, Dr. Reynaldo Soares da Fonseca, durante palestra sobre “Direitos fundamentais no Brasil: efetivação e judicialização”  

Evento contou com a presença do Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz 
Carlos de Macedo Soares 

Na foto, o Coordenador do curso de Direito do UNIVEM, Prof. Dr. Edi-
nilson Donisete Machado, a Pró-reitora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Raquel 
Ferraroni Sanches e o Ministro do STJ, Dr. Reynaldo Soares da Fonseca   
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Alunos e ex-alunos dos cursos de Ciência da Computa-

ção e Sistemas de Informação do UNIVEM participaram, 

em novembro passado, do Hackathon UNIVEM Digital: Edu-

cação 4.0. A competição de programação durou cerca de 

dois dias, com apresentação dos projetos em formato de pi-

tch e premiação dos melhores colocados. Diversos projetos 

inovadores de Edutechs (startups de educação) foram de-

senvolvidos e apresentados pelas equipes, demonstrando, 

na prática, como utilizar a inovação aberta (Open Innovation) 

como instrumento de desenvolvimento de competências 

empreendedoras. O Hackathon é um tipo de competição 

de programação em que grupos com diferentes habilidades 

desenvolvem soluções que impactam organizações em seus 

diversos setores, tendo uma temática pré-definida. No caso 

do Hackathon UNIVEM Digital, a primeira edição teve como 

foco a Educação 4.0.  Segundo o coordenador do Labora-

tório de Tecnologias para Educação 4.0 do UNIVEM, e or-

ganizador do Hackathon UNIVEM Digital, Prof. Caio Saraiva 

Coneglian, a ideia é estimular o empreendedorismo e fazer 

com que os alunos dos cursos do UNIVEM possam criar suas 

startups, além de auxiliar a instituição a criar novas tecnolo-

gias para a educação. “Esse trabalho colaborativo é muito 

importante para elaborar e planejar soluções. É uma prévia 

do que iremos encontrar no mercado”, disse o competidor e 

aluno do curso de Ciência da Computação, Pedro Luís Ven-

troni Pereira. 

Vencedores  

1º lugar -  Aprendiza (rede social voltada para a educação)

2º lugar – Skole (plataforma de aproximação entre escolas 

de ensino médio e superior)

3º lugar – SACI (solução para a lista de presença utilizando 

reconhecimento facial)

Momento de premiação das equipes vencedoras 

Pedro Luís Ventroni Pereira, aluno do curso de Ciência da Computação 
durante a apresentação do projeto Skole

Competidores apresentaram os projetos em formato de pitch
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FORMANDOS UNIVEM 2019 - DESIGN GRÁFICO E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
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FORMANDOS UNIVEM 2019 - ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS FORMANDOS UNIVEM 2019 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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FORMANDOS UNIVEM 2019 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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FORMANDOS UNIVEM 2019 - PROCESSOS GERENCIAIS E RH FORMANDOS UNIVEM 2019 - DIREITO DIURNO E NOTURNO 
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FORMANDOS UNIVEM 2019 - DIREITO DIURNO E NOTURNO 
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O UNIVEM, por meio do Centro de Inovação Tecnológica 

- CITec-Marília, dispõe, desde o final do ano passado, 

do  Legal Innovation Lab, laboratório de inovação jurídica, 

que institui, oficialmente, o Legal Innovation Hub, o ecossis-

tema de inovação jurídica e de empreendedorismo digital na 

área do Direito em Marília. 

A apresentação do ecossistema e a inauguração do Legal 

Innovation Lab contou com a presença de autoridades locais, 

procuradores jurídicos, advogados, escritórios de advocacia, 

membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), repre-

sentantes da Associação Comercial e Industrial de Marília 

(ACIM), Reitores, Pró-reitores, coordenadores, docentes, alu-

nos do UNIVEM, entre outros.

Segundo o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Insti-

tucional do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis Fusco, o ecossistema de 

inovação na área jurídica tem o propósito de difundir a cultura 

da inovação tecnológica e empreendedorismo, promovendo 

ações para o desenvolvimento de ambientes cooperativos 

para criação de startups e produtos inovadores relacionados 

às demandas na área do Direito. “O Legal Innovation Lab é 

um ambiente, dentro da Escola de Direito do UNIVEM, que 

vai inserir os alunos do Bacharelado e dos cursos de pós-gra-

duação (lato e stricto sensu) em Direito nesse movimento de 

inovação e do empreendedorismo digital. Por meio do Lab, 

vamos gerar inovações que poderão ser incubadas no 

CITec-Marília, por meio do InnovaSpace Coworking. 

As inovações tecnológicas estão permeando e influenciando 

todas as profissões e a área do Direito não pode ficar de 

fora”, ressaltou.

Inovação e empreendedorismo:  eixos fundamentais do Direito 4.0

PIONEIRISMO
UNIVEM inova com Laboratório Digital 

para área do Direito

Articulação entre os ambientes de inovação e o Direito 

Momento da apresentação do Legal Innovation Hub e inauguração 
do Legal Innovation Lab

Representantes dos escritórios parceiros do Legal Innovation Hub 
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O Legal Innovation Hub é uma articulação entre os am-

bientes de inovação do Centro Universitário e todos os 

atores de inovação da cidade: escritórios de advocacia, OAB, 

poder público, Sebrae, Ciesp, Senai, entre outras entidades 

que vão se conectar para potencializar a área jurídica de Ma-

rília. 

Segundo a responsável no UNIVEM pelo Legal Innovation 

Hub, Prof.ª Daniela Marinho, com isso, o UNIVEM cria novos 

mercados, novas oportunidades para os seus alunos e para 

todos que fazem parte do ecossistema. 

Conforme ressaltou o  coordenador do Curso de Direito do 

UNIVEM, Prof. Edinilson Donisete Machado, todos os atores 

da sociedade estão convidados a fazer parte desse movi-

mento inovador. “Não podemos mais pensar o Direito como 

no século XIX, é necessário uma modernização da prática 

metodológica, bem como da inserção do nosso aluno no 

mercado”, destacou. 

O Legal Innovation Hub Marília conta a parceria de escritó-

rios como Gomes Altimari Advogados, Marcos Martins Ad-

vogados, Grupo AOM, Marinho Sociedades de Advogados,  

UNIVEM,  CITec-Marília,  Startup Finch, entre outros.

Para a Pró-reitora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Raquel Ferraroni 

Sanches, esse ambiente reforça, mais uma vez, o protago-

nismo do UNIVEM na educação baseada na transformação 

digital. “Academicamente, é um espaço de extrema relevân-

cia na produção do conhecimento”, afirmou. 

“Esse é um marco para o UNIVEM. Somos a única Instituição 

a oferecer um ecossistema de inovação voltado à formação 

e preparação dos alunos para o mercado de trabalho”, con-

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

Informações sobre o Ecossistema de Inovação Jurídica e o 

Legal Innovation Lab do UNIVEM podem ser obtidas no site: 

www.legalinnovationhub.org.br.

Inovação e empreendedorismo:  eixos fundamentais do Direito 4.0

UNIVEM Digital: modernização da prática metodológica 

Laboratório Digital oportuniza um novo mercado jurídico 

Da esq. para direita, o coordenador do curso de Direito do UNIVEM, 
Prof. Edinilson Donisete Machado, a responsável pelo Legal Innova-
tion Lab; Prof.ª Daniela Marinho, o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos 
de Macedo Soares e o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Ins-
titucional, Prof. Elvis Fusco
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“Estamos em um processo de Transformação Digital, e ex-

pandindo nossos cursos para polos de educação a dis-

tância dentro e, em breve, fora do Estado”,  afirma o Reitor 

do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, durante inau-

guração do polo de apoio presencial do UNIVEM EaD em 

Botucatu.  

Além dos cursos já oferecidos pelo UNIVEM EaD, o polo de 

Botucatu se diferencia por trazer o curso de Gestão de Pro-

dução Industrial, formatado para atender a demanda regio-

nal. Sistemática esta que será adotada em todos os demais 

polos abertos pelo UNIVEM. 

De acordo com o coordenador do Núcleo de Educação a 

Distância do UNIVEM, Prof. Dr. Leonardo Castro Botega, o 

objetivo é oportunizar aos alunos de Botucatu e região um 

novo conceito de educação, com metodologias ativas, certi-

ficações ao longo do curso e toda a infraestrutura do campus 

de Marília e do polo em Garça. 

Prestigiando o evento, o Procurador de Justiça de São Paulo 

e ex-aluno do Curso de Direito do UNIVEM, Dr. Paulo Aoki, 

parabenizou o olhar inovador da instituição. “Com orgulho e 

reconhecimento de quem saiu dessa instituição, parabenizo 

 Demanda Regional
Inaugurado polo EaD em Botucatu

essa iniciativa com a certeza de que Botucatu vai ganhar, e 

muito, com esse polo de educação a distância que traz consi-

go o compromisso e a qualidade do UNIVEM”, afirmou. 

“Esse é o aspecto global que a tecnologia nos apresenta. O 

local não existe mais. A tecnologia nos possibilita expandir 

nossos horizontes e levar nossa marca para onde quiser-

mos”, afirmou o Vice-Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Fernando 

Cardoso. 

CURSOS - O UNIVEM EaD oferece 11 cursos superiores de 

Graduação a distância: Administração, Análise de Desenvol-

vimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, 

Logística, Licenciatura em Pedagogia, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Processos 

Gerenciais, Gestão da Produção Industrial e Gestão de Ser-

viços Jurídicos e Notariais; e dois cursos de Pós-graduação 

lato sensu: MBA em Gestão de Projetos e MBA em Gestão da 

Tecnologia da Informação. Todos os cursos com alta empre-

gabilidade na região. 

Mais informações pelo telefone (14) 2105- 0876.

UNIVEM EAD em Botucatu: expansão dos cursos a distância 
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Credenciado há somente três anos, os cursos de gra-

duação e pós-graduação oferecidos na modalidade 

de Educação a Distância (EaD) do UNIVEM recebeu a nota 

máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC), colocando a 

instituição como a melhor da região e entre as melhores do 

País. Foram considerados, além da infraestrutura da institui-

ção, a organização, corpo docente, metodologia de ensino, 

qualidade e inovação da instituição em oferecer cursos de 

graduação e pós-graduação a distância.

Segundo o coordenador do UNIVEM EAD, Prof. Dr. Leonar-

do Castro Botega, um dos diferenciais dos cursos está na 

metodologia ativa que busca  envolver ativamente os alunos 

por meio de discussões em tempo real, resolução de proble-

mas e estudos de caso com a participação dos professores 

e tutores, além de encontros presenciais com os alunos em 

ambientes inovadores.

Outro diferencial é a certificação semestral. Além do diplo-

ma conferido ao término do curso, os alunos recebem certi-

ficações intermediárias ao final de cada módulo.  “Esse novo 

modelo educacional nos conferiu a nota 5 pelo MEC, validan-

do todo o trabalho que tem sido realizado ao longo desses 

anos”, frisou. 

EMPREGABILIDADE - Em pouco tempo, o UNIVEM 

EAD tem se destacado pela maior empregabilida-

de da região. Com a mesma qualidade e excelên-

cia consolidadas ao longo de mais de 50 anos pelo 

Centro Universitário Eurípides de Marília, o UNIVEM 

EAD, além de possibilitar ao aluno conciliar o traba-

lho e a correria do dia a dia com a graduação, tem 

sido uma importante porta de entrada para o merca-

do de trabalho. Segundo o Núcleo de Prática Profis-

sional e Empreendedorismo da instituição, inúmeros 

alunos foram encaminhados para órgãos públicos e 

empresas privadas, por meio de estágios, e outros 

têm se destacado profissionalmente graças ao co-

nhecimento validado pelo UNIVEM. 

Metodologias ativas envolvem os alunos no processo de 
aprendizagem

Qualidade e formação diferenciadas ao alcance das mãos

UNIVEM inova e se destaca com educação a distância 

21MARÇO 2020 | REVISTA DO UNIVEM 



Considerado o maior evento de startups do Estado, o 

Marília Startup Pitch Day UNIVEM chegou a sua quarta 

edição, se destacando pelo grande número de participantes 

e pela qualidade dos projetos inovadores submetidos, todos 

de base tecnológica e com potencial para conquistar o mer-

cado e investidores. Realizado pelo Centro Inovação Tecno-

lógica de Marília – CITec-Marília/UNIVEM, o evento contou 

com mais de 60 projetos inscritos, sendo 20 selecionados 

para apresentação no modelo pitch, ou seja, uma apresen-

tação rápida e resumida de uma ideia ou oportunidade de 

negócio, para uma banca avaliadora composta por investi-

dores anjo, empresários, fundos de investimentos, venture 

capital, entre outros. Entre os expositores e pitchers, estive-

ram presentes alunos dos cursos do UNIVEM como Direito, 

Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 

Sistemas de Informação, Engenharia de Produção, dos cur-

sos de pós-graduação e empreendedores de outras regiões 

do Estado.

Para o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Institucio-

nal do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis Fusco, o 4º Marília Startup Pitch 

Day mostrou o amadurecimento do ecossistema de inova-

ção do UNIVEM, e que, de acordo com ele, já extrapolou os 

muros da instituição. “O Marília Startup Pitch Day atrai star-

tups e investidores de todo o Estado e inspira os jovens à 

inovação e ao empreendedorismo”, frisou.

Segundo a Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM, Profa. Dra. 

Raquel Ferraroni Sanches, “o jovem do UNIVEM vem sendo 

preparado para a formação digital e, certamente, vai entrar 

no mercado com uma formação diferenciada”.

Integrante da banca avaliadora, o presidente da Associação 

Comercial e Industrial de Marília (ACIM), Adriano Martins, des-

Maior evento de startups do Estado consolida 
protagonismo do UNIVEM 

tacou a importância e a grandiosidade do evento. “Aqui iden-

tificamos projetos de base tecnológica que vão muito além 

de suas fronteiras. É um olhar para o futuro, e o futuro está 

aqui!”, concluiu.  

1º lugar - Find Your Pacer, plataforma digital voltada a amantes da 
corrida de todo o mundo

2º lugar – Bovivet, aplicativo para gestão e controle de repro-
dução agropecuária

3º lugar - Inclure,  aplicativo de inclusão social
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A realização de ter o próprio negócio e ter destaque na-

cional com a sua empresa sendo alvo de investidores 

de todo o país está se tornando cada vez mais comum para 

alunos e ex-alunos dos cursos da área de TI e Computação 

do UNIVEM. A mais recente iniciativa de sucesso foi criada 

pelos ex-alunos do curso de Ciência da Computação, João 

Pedro da Silva e Douglas Henrique de Souza Lima, que, com 

apenas 22 anos, criaram a SEV Solution, empresa que com 

uso de Inteligência Artificial e chatbot está se destacando 

nacionalmente, e conta, ainda, com o sócio Rafael Paes, que 

se juntou a equipe em 2018. A realização deste sonho e o 

sucesso desses jovens é fruto de um trabalho, mas também 

de um ecossistema de inovação criado pelos cursos de Ci-

ência da Computação e Sistemas de Informação do UNIVEM, 

que permitiu aos alunos criarem a startup no InnovaSpace 

Coworking, vencerem o 3º Marília Start Up Pitch Day e, pos-

teriormente incubarem a sua empresa no Centro Incubador 

de Empresas (CIEM), com o apoio do Centro de Inovação 

Tecnológica de Marília (CITec-Marília), foi fundamental para 

JOVENS EMPREENDEDORES
Alunos de TI criam startup de sucesso 

na área de IA

as boas ideias tornarem-se realidade.

“A educação empreendedora e a pesquisa científica estão 

presentes desde o início do curso, favorecendo a criação de 

empresas que sejam de fato inovadoras”, apontou o coorde-

nador do curso de Ciência da Computação,  Prof. Dr. Fábio 

Dacêncio Pereira. 

Empreendedores, os cofundadores da SEV, João Pedro e 

Douglas, são frutos da dedicação e de um ecossistema vol-

tado à inovação e ao empreendedorismo presente no UNI-

VEM. “Tivemos e temos aqui ótimas oportunidades, atraindo 

os olhares de investidores de todo o país e estamos ganhan-

do mercado a cada dia com a nossa solução de chatbot. 

Agradeçemos muito o UNIVEM. A instituição teve papel es-

sencial nessa trajetória, é o caminho para quem deseja em-

preender”.

João Pedro da Silva e Douglas Henrique de Souza Lima, fundadores da SEV Solutions 
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Única 

i n s -

tituição de ensi-

no superior do Estado 

a manter um ambiente de 

inovação para criação e desenvolvimen-

to empreendedor para modelos de negócios inovadores 

como as startups, o UNIVEM oferece para seus alunos 

o InnovaSpace Coworking. Instalado em uma área de 300 

metros quadrados no prédio do Centro de Inovação Tec-

nológica de Marília, CITec-Marília, maior centro de inovação 

credenciado pelo Governo do Estado de São Paulo, gerido 

pelo UNIVEM, o espaço moderno e inovador oportuniza ao 

aluno ter acesso a uma estrutura tecnológica, serviços de 

mentoria e a uma importante rede de contatos com acelera-

doras e investidores para criar startups e empresas inovado-

ras de base tecnológica. Um verdadeiro laboratório prático 

de empreendedorismo. Aqui, alunos das áreas do Direito, TI, 

Gestão, Engenharia, Saúde e Economia Criativa criam, diaria-

mente, inovações que, com apoio e investimento de parcei-

ros, se transformam em startups que resolvem problemas de 

grandes empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, 

Nestlé, Marilan, Foxconn, Tilibra, Boa Vista, entre outras, já 

utilizam dos serviços e inovações desenvolvidas no InnovaS-

pace Coworking do UNIVEM.

 “Ter as mentorias do InnovaSpace Coworking e todo o es-

paço de inovação oferecido pelo UNIVEM fez toda a dife-

rença para o êxito do nosso projeto”, afirmou o ex-aluno do 

UNIVEM, Rudy Tedeschi, e um dos fundadores da PedFarma, 

projeto fruto desse modelo de formação acadêmica do UNI-

VEM, em que a união de tecnologia, inovação e empreende-

dorismo formam profissionais que, além de alta empregabili-

dade, geram oportunidades profissionais para outros alunos.  

InnovaSpace Coworking UNIVEM  - Único ambiente de inovação 
para desenvolvimento de startups do interior do Estado

Espaço moderno e inovador para criar startups e empresas inova-
doras de base tecnológica

Um laboratório prático de inovação e empreendedorismo
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Única Instituição da região a oferecer Curso Superior em 

Design Gráfico, o UNIVEM acompanha a demanda do 

mercado e comemora altos índices de empregabilidade. In-

serido na Escola de Economia Criativa do UNIVEM, que en-

globa, além do curso de Design Gráfico, as graduações em 

Mídias Digitais e Publicidade e Propaganda,  o curso de De-

sign Gráfico prepara e encaminha os alunos para o mercado, 

durante e após a graduação,  despertando, inclusive, o inte-

resse para uma segunda graduação. Formada em 2018, em 

Design Gráfico, Jenifer Mesquita Souza atuou em agências 

de publicidade e em empresas de e-commerce até o início 

deste ano, quando ingressou no curso de Mídias Digitais do 

UNIVEM e já garantiu uma vaga no departamento de Arte 

do jornal “O Dia” de Marília.  “A grade curricular do curso de 

Mídias Digitais oferece tudo o que eu procurava”, ressaltou. 

Recém-formado em Design Gráfico, Leonardo Haidar Jorge 

Cupo saltou da função de estagiário para contratado na em-

presa Brudden, em questão de meses. Formado em 2019, 

ingressou, este ano, no curso de Publicidade e Propaganda 

do UNIVEM para ampliar seu conhecimento e suas oportu-

nidades profissionais.  Segundo a coordenadora da Escola 

de Economia Criativa do UNIVEM, Prof. ª Roberta Brondani, 

todos os cursos oferecem, desde o primeiro ano, ferramen-

tas para que os alunos estejam preparados para conquistar 

vagas, por meio de estágios, contando, inclusive, com moni-

torias dadas por alunos do segundo ano. “Já na primeira se-

mana de aula tivemos quatro alunos ingressantes sendo con-

tratados para estagiar em empresas que são referência em 

nossa cidade, e constantemente recebemos novas vagas. As 

oportunidades de trabalho na área de economia criativa são 

muitas e a tendência é aumentar ainda mais”, concluiu. 

Profª. Drª. Raquel Cristina Ferraroni Sanches 
Pró-Reitora Acadêmica  

O mundo mudou e o UNIVEM é coadjuvante nessa mudan-

ça. Basta observarmos o quanto o UNIVEM colaborou na 

construção e se tornou o principal ator do ecossistema de 

inovação da região de Marília, proporcionando a seus alunos 

oportunidades de trabalho e empreendedorismo.  Para tanto, 

adicionou a inovação como um novo pilar em sua estratégia 

institucional.

Nesse contexto, foi necessário, também, adotar um novo 

modelo pedagógico, de maneira a formar agentes de trans-

formação digital, observando que as novas tecnologias pro-

porcionam maior conexão e colaboração entre os atores 

acadêmicos, além de maior autonomia e protagonismo dos 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem, como um 

todo. Assim, o UNIVEM traçou novos caminhos para ade-

quar-se às necessidades de seus alunos, do mercado e da 

sociedade. Discutir a necessidade de metodologias diferen-

ciadas para aulas, cujo objetivo seja preparar os cidadãos 

para o século XXI, tem como pressuposto a mudança dos 

papéis dos atores acadêmicos, num processo onde o conhe-

cimento é construído e reconstruído continuamente. O pro-

fessor passa a ser a conexão entre alunos e as informações, 

assegurando, posteriormente, a construção e apropriação 

do conhecimento, pois se tem clareza de que é fundamental 

“aprender a aprender” continuamente. Tem sido fundamen-

tal criar um novo olhar e um novo “fazer pedagógico” que 

coloque o aluno no centro do processo, proporcionando a 

ele a possibilidade de se expressar, de criar e de socializar 

seus conhecimentos. Para tanto, as habilidades e competên-

cias, necessárias ao um novo cidadão global, deverão ser 

desenvolvidas sob o enfoque de trabalho com metodologias 

ativas, educação personalizada e interdisciplinar que se des-

dobram em ricas possibilidades de trabalho pedagógico. A 

premissa da Educação 4.0, adotada pelo UNIVEM, consiste, 

exatamente, na utilização de elementos inovadores dentro 

do ambiente escolar por meio de metodologias ativas, ge-

rando novas atribuições às já remanescentes habilidades e 

competências dos educadores.

NOVOS CAMINHOS 
PARA O UNIVEM 

ECONOMIA CRIATIVA
Escola de Economia Criativa do UNIVEM 

comemora altos índices de 
empregabilidade
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Considerado um dos mais importantes eventos de pes-

quisa científica em Direito no País, o Conselho Nacional 

de Pesquisa em Direito - CONPEDI - tem se voltado, cada vez 

mais, para discussão de problemas práticos. 

Por meio de ferramentas de análise inspiradas em áreas 

como Economia e Estatística, a pesquisa jurídica tem discu-

tido problemas relevantes, como duração média dos pro-

cessos, padrões de decisão judicial e avaliação de políticas 

públicas. Além da participação com artigos e painéis, o UNI-

VEM foi responsável pela coordenação de alguns Grupos de 

Trabalho. O Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues coordenou 

o FÓRUM NACIONAL DE NÚCLEOS DE PRÁTICA JURÍDICA 

– NPJF e participou do painel da ABEDi sobre Educação Jurí-

dica no Século XXI. Na oportunidade, lançou, ainda, os livros: 

Educação Jurídica no século XXI- Novas diretrizes curricula-

res nacionais do curso de Direito - limites e possibilidades;  e 

Cursos de Direito do Brasil - Diretrizes Curriculares e Projeto 

Pedagógico. O CONPEDI foi criado em 1989, tendo o Prof. 

Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues como sócio fundador e atu-

almente membro da Diretoria, como também o Prof. Dr. Edi-

nilson Donisete Machado. O UNIVEM sediou o Congresso 

Nacional em 2005.

CONPEDI
Direito do UNIVEM se destaca  

em encontro nacional 

O coordenador do curso de Direito do UNIVEM, Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado, juntamente com o docente do Programa de Mestrado em 
Direito do Centro Universitário, Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues e com alunos do Mestrado, Lívia Pacheco de Freitas Juliaz, Marilda Tregues 
de Souza Sabbatine, Zildenir de Souza e Silva Roldão, João Victor Nardo Andreassa e Íris Rabelo Nunes, participaram, de 13 a 15 desse mês, em 
Belém (PA), do XXVIII Congresso Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI), que este ano trouxe o tema: Direito, Desenvolvi-
mento políticas públicas: Amazônia do século XXI.

Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues, Coordenador do Programa de 
Mestrado em Direito do UNIVEM  
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O curso de Direito do UNIVEM, por meio do ProAto, rea-

lizou, em novembro passado, no Salão Nobre da Insti-

tuição, a oitava edição do Colóquio que, este ano, trouxe o 

tema “Medida Provisória da Liberdade Econômica – a busca 

pelo crescimento do Brasil”. Amplamente discutido em sala 

de aula, o tema foi retratado por meio de música, teatro, pro-

vocações e pela palestra ministrada pelo  Doutor em Direi-

to pela Universidade Federal do Paraná, Prof. Paulo Ricardo 

Opuska. O evento realizado pelos alunos do primeiro ano do 

curso de Direito lotou o salão nobre da instituição.

Segundo a organizadora do Colóquio e Professora de Direi-

to Econômico, Daniela Marinho, o evento tem por objetivo 

inserir os alunos como protagonista do conhecimento. “O 

Colóquio tem o objetivo de envolver os alunos, motivando-

-os a discutir temas relacionados ao Direito dentro de uma 

nova linguagem.  “A gente consegue aplicar o que apren-

de em sala de aula, principalmente, na disciplina de Direito 

Econômico, na prática. É um evento que envolve e integra 

os alunos”, ressaltou a aluna do Direito, Laís de Andrade 

Fernandes. “O Colóquio nos leva a ter uma atitude proativa 

no Direito”, afirmou o aluno do curso, Fernando Rodrigues 

Marques Neto. De acordo com o coordenador do curso de 

Direito do UNIVEM, Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado, o 

Colóquio é a oportunidade que o alunos têm de trabalhar, 

não apenas o conhecimento da disciplina proposta, mas a 

oratória e o trabalho de liderança tão necessários em toda 

carreira jurídica.    

VIII Colóquio 
MP da Liberdade Econômica debatida por meio da arte

VIII Colóquio lotou o Salão Nobre da Instituição  

Teatro discute MP da Liberdade Econômica 

Palestra com o Doutor em Direito, Prof. Paulo Ricardo Opuska

Direito e arte: uma nova forma de discutir o Direito 
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Orgulho e gratidão são sentimentos que o ex-aluno do 

curso de Direito, do Centro Universitário Eurípides de 

Marília – UNIVEM, Ricardo Carrilho Chamareli Terraz, nutri 

pela Instituição. Formado em 2003, o advogado com atua-

ção em Direito Administrativo, Cível, Imobiliário, Financeiro 

e Consumerista credita à formação adquirida no UNIVEM 

muito do seu sucesso profissional. Atualmente, ele represen-

ta cerca de 460 clientes entre pessoas físicas e jurídicas na 

área contenciosa. “O UNIVEM me formou como profissional 

humano, antes de tudo. Esse ambiente com uma energia po-

sitiva, propositiva e acolhedora gera a cada aluno uma sen-

sação de acolhimento. Aqui é onde me sinto em casa. Tenho 

em cada professor verdadeiros ídolos que me prepararam 

para os desafios da carreira jurídica”, ressaltou.  

Além do diploma de Bacharel em Direito, Rafael Terraz foi 

presenteado com a paternidade ainda durante a graduação. 

Hoje, com 18 anos, o filho, Felipe Terraz, também faz parte 

do UNIVEM. Ingressou este ano no curso de Publicidade e 

Propaganda. “Com meu filho estudando aqui tenho a certeza 

que ele vai receber o melhor possível. A formação que recebi 

é a que desejo a ele. Acompanhando as mudanças no pro-

cesso pedagógico e a adoção de um modelo voltado à Edu-

cação 4.0, percebo a preocupação do UNIVEM em formar 

esses jovens para o mercado e para a vida. Tenho orgulho 

de ser ex-aluno desta casa”, concluiu. 

#ORGULHO DE SER UNIVEM

Nome: Ricardo Carrilho Chamareli Terraz

DIREITO 

Idade: 40 anos

Graduação: Bacharel em Direito

Data da graduação: : 2002, colação de grau em 2003

Atuação profissional: 
Advogado
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Protagonista na adoção de um modelo educacional pauta-

do no empreendedorismo, inovação e na transformação 

Digital, o Programa de Pós-Graduação (stricto sensu) em Di-

reito do UNIVEM, ingressa, a partir deste ano, na Era Digital, 

alinhando-se com o que há de mais expressivo no debate 

jurídico contemporâneo.

 Sob a coordenação do Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodri-

gues, o Mestrado em Direito do UNIVEM, possui como área 

de concentração o tema “Direito e Estado na Era Digital”, di-

vidido em duas linhas de pesquisa: Acesso à Justiça e Inova-

ções Tecnológicas; e, Dogmática Jurídica e Transformação 

Digital. “Na Era Digital, o Direito ganha importância como ins-

tância de regulação e garantia de direitos, bem como instru-

mento de regulamentação das inovações tecnológicas ine-

rentes à transformação digital, devendo ser adequadamente 

produzido e estudado”, destacou o coordenador.

O novo conceito trouxe mudanças, também, na estrutura 

curricular. O Curso de Mestrado inclui agora duas disciplinas 

comuns obrigatórias, duas comuns optativas, duas da res-

pectiva linha de pesquisa e duas disciplinas eletivas livres 

PROCESSO SELETIVO 2020 -  Inscrições pelo site www.univem.edu.br/cursos/mestrado-direito

(qualquer disciplina do curso, disciplinas de outros progra-

mas de pós-graduação stricto sensu do UNIVEM, disciplinas 

de outros programas de pós-graduação stricto sensu conve-

niados). Inclui, ainda, atividades complementares (eventos, 

publicações, e outras atividades previstas na regulamenta-

ção específica), redação e qualificação do projeto de disser-

tação, redação e defesa pública da dissertação. Em situa-

ções especiais, o oferecimento de disciplinas concentradas, 

será realizado em datas não coincidentes com o calendário 

regular.

Além de qualificar profissionalmente, o Mestrado prepara 

seus alunos para o exercício do magistério superior. Além 

disso, o Diploma de Mestre pode ser decisivo nas provas de 

títulos de muitos dos concursos públicos existentes no País, 

sendo, também, considerado, em muitos deles, para fins de 

contagem do tempo de atividade profissional exigido para 

o ingresso em determinadas carreiras jurídicas. É, nesse 

sentido, um grande investimento para aqueles que desejam 

ocupar espaço em um mercado de trabalho cada vez mais 

dinâmico e concorrido. 

Mestrado em Direito do UNIVEM entra 
na área digital

Coordenadores e docentes do Programa de Mestrado do UNIVEM  
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