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O cenário de inovação e empreendedorismo tem crescido significativamente nos 
últimos anos e com ele a busca por ideias e soluções que possam crescer de forma 
escalável e sustentável, diante das incertezas do mercado atual. Nesse sentido, a 
formação de profissionais que são empreendedores e inovadores pode contribuir 
na transformação do país na oferta de oportunidades e na geração de empresas 
de sucesso. Esse olhar voltado à educação empreendedora foi identificado há 
vários anos pelo UNIVEM, e institui de forma inédita e única um ecossistema de 
inovação na região de Marília com a criação do Centro Incubador de Empresas de 
Marília (CIEM), do Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília), do In-
novaSpace Coworking e do cluster de Tecnologia da Informação de Marília (APL TI 
Marília), tornando a cidade um polo de inovação, empreendedorismo e tecnologia, 
numa referência nacional, tendo, assim, o papel protagonista no desenvolvimento 
econômico e social em que se insere. Empresas multinacionais, como a Nestlé e 
a Foxconn (maior empresa de componentes eletrônicos do mundo), escolheram o 
UNIVEM para realizar projetos de Transformação Digital, demonstrando a impor-
tância que os cursos possuem em âmbito nacional e internacional. Atualmente, 
são mais de 60 empresas instaladas no ecossistema de inovação do UNIVEM, 
gerando mais de 400 empregos diretos. Essas empresas são criadas por alunos 
que empregam outros alunos, gerando um ambiente de empreendedorismo e 
empregabilidade único na região.
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O ambiente de inovação e empreendedorismo gerido 

pelo UNIVEM, por meio do Centro de Inovação Tecno-

lógica de Marília (CITec-Marília), tem despertado o interesse 

de universidades e ecossistemas internacionais. Prova disso, 

o importante acordo de cooperação firmado, recentemente,  

entre o Centro Universitário e  o Parque Tecnológico de Bar-

celona, com objetivo de compartilhar conhecimento e pro-

cessos de inovação. 

Em visita ao CITec-Marília, o presidente do Parque Tecnoló-

gico de Barcelona, Josep Piqué, destacou a importância do 

Centro de Inovação Tecnológica de Marília para o processo 

de inovação e desenvolvimento. “A parceria da universidade 

com o poder público, para a construção do Parque Tecnoló-

gico, mostra o quanto Marília tem uma visão muito clara so-

bre a necessidade de fortalecer as empresas ligadas à área 

de tecnologia. É preciso articular com universidades, gover-

no e sociedade civil métodos que assegurem esse desenvol-

vimento”, ressaltou Josep Piqué.

UNIVEM desperta interesse 
do Parque Tecnológico de Barcelona

Segundo o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Insti-

tucional do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis Fusco, o UNIVEM vive um 

momento disruptivo e que tem colocado Marília entre as me-

lhores e principais cidades na área de inovação e Tecnologia 

do Brasil. “Esse acordo de cooperação será muito importante 

para a troca de informações, de pesquisadores de inovação 

e na área da educação, uma vez que o Parque Tecnológico 

de Barcelona fica dentro da universidade, como acontece 

como o Centro de Inovação Tecnológica de Marília gerido 

pelo UNIVEM”, destacou. 

“A exemplo da parceria firmada, esse ano, com a Universida-

de Aberta de Portugal, agora firmamos acordo de coopera-

ção com o Parque Tecnológico de Barcelona. Um processo 

de internacionalização de conhecimento muito importante, 

não apenas para nossos alunos, mas também para os em-

presários de Marília e região”, concluiu o Reitor do UNIVEM, 

Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares. 

Apresentação do Ecossistema de Inovação do UNIVEM a representantes do Parque Tecnológico de Barcelona 
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Repetindo os altos índices de aprovação em exames de 

conselhos de classe, o curso de Ciências Contábeis do 

UNIVEM se destaca com o maior número de aprovados no 

município de Marília, na 1ª edição do Exame de Suficiência 

em 2019. O Exame realizado pelo Conselho Federal de Con-

tabilidade (CRC) foi aplicado no dia 07 de julho.

De acordo com os relatórios estatísticos do CFC, das 22 

aprovações representadas por todas as instituições de ensi-

no de Marília, que oferecem o curso de Ciências Contábeis, 

12 são de alunos do UNIVEM, representando 54,55%, índice 

acima das médias estadual e nacional, de 34,93% e 36,25%, 

respectivamente. 

Conforme destacou a Coordenadora do Curso, Prof.ª Dra. 

Marlene de Fátima Campos Souza, o Exame de Suficiência 

é a prova que atesta a obtenção de conhecimentos médios, 

consoante aos conteúdos programáticos desenvolvidos no 

curso de Bacharelado em Ciências Contábeis e visa a obten-

ção de registro na categoria Contador. “Mais uma vez, o UNI-

VEM se destaca na formação de excelência oferecida pelo 

curso liderando as aprovações em 54,55%. Parabenizamos 

EXAME DE SUFICIÊNCIA
Curso de Ciências Contábeis do 

UNIVEM obtém a maior aprovação de Marília 

nossos alunos pelos resultados conquistados”, ressaltou. 

Reconhecido pelo Guia do Estudante como um dos mais 

conceituados do Estado, o curso de Ciências Contábeis do 

UNIVEM conta com um corpo docente altamente qualificado 

e com matriz curricular que contempla conteúdos que aten-

dem as exigências do Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), bem como prepara o futuro profissional para as exi-

gências do mercado. 

O Curso trabalha com aulas teóricas associadas às práticas 

desenvolvidas em laboratório específico denominado Escri-

tório Modelo de Contabilidade, o qual os alunos vivenciam a 

gestão contábil de uma empresa dentro dos padrões e nor-

mas vigentes da contabilidade.

Escritório Modelo de Contabilidade - contabilidade na prática 

Dos 22 aprovados, 12 são alunos do curso de Ciências Contábeis do UNIVEM
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O UNIVEM recebeu, no mês de setembro, a visita da se-

cretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de 

São Paulo, Patrícia Ellen. Acompanhada do Reitor do UNI-

VEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, do Pró-reitor de Ino-

vação e Desenvolvimento Institucional, Prof. Dr. Elvis Fusco, 

além de autoridades locais, a responsável pela pasta conhe-

ceu o Centro de Inovação Tecnológica de Marília – CITec-Ma-

rília, gerido pelo UNIVEM, e parabenizou o trabalho focado 

no empreendedorismo digital oferecido pela instituição.

Segundo ela, o conceito implantando no UNIVEM vem ao 

encontro com as propostas do governo do Estado de criar 

plataformas que conectem as startups com os investidores. 

De acordo com a secretária, em um momento em que é pre-

ciso crescer e fortalecer investimentos em ciência, tecnolo-

gia e inovação, é imprescindível que haja uma conexão com 

todos os setores da sociedade, e o UNIVEM tem cumprido 

esse papel. “As universidades existem para formar talentos e 

ao mesmo tempo integrar os diferentes setores da socieda-

de. Não poderia ficar mais feliz e inspirada do que com esse 

ambiente existente aqui no UNIVEM”, frisou.

Para o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Institucional 

Ecossistema do UNIVEM surpreende 
Secretária de Desenvolvimento

do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis Fusco, o reconhecimento a todo o 

ecossistema de inovação e empreendedorismo do UNIVEM 

valida o trabalho realizado ao longo dos últimos anos. “Isso 

nos deixa muito satisfeitos e valida, ainda mais, nosso traba-

lho”, comentou. 

Conforme afirmou o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de 

Macedo Soares, pouquíssimas são as instituições de ensino 

superior que têm esse ambiente de inovação focado ao em-

preendedorismo digital. “Esse reconhecimento é bom para 

a instituição, para a cidade, sobretudo, para os alunos que 

encontram aqui todo um suporte para encarar esse novo 

mercado profissional”, concluiu. 

Momento da visita da secretária de Desenvolvimento do Estado, Patrícia Ellen, ao InnovaSpace Coworking do UNIVEM

Responsável pela pasta, Patrícia Ellen, parabenizou a iniciativa do Centro Universitário 

Momento da visita da Secretária de Desenvolvimento do Estado, Patrí-
cia Ellen, ao ecossistema de inovação do UNIVEM
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Parceiro na realização da segunda edição do Connect ACIM, 

o UNIVEM, por meio do Connect ACIM Startups, levou para o 

maior evento de empreendedorismo de Marília e região um 

olhar inovador voltado às transformações digitais e a experti-

se de alunos, ex-alunos e empresas instaladas no Centro de 

Inovação tecnológica de Marília (CITec-Marília). 

O Connect ACIM Startups apresentou para os “avaliadores” 

projetos inovadores de startups com foco em tecnologias 

voltadas para o varejo. Equipes formadas por alunos e ex-

-alunos do UNIVEM conquistaram os três primeiros lugares. 

Vencedor, o aplicativo de orientação e compra de medica-

mentos “Ped Farma” recebeu o prêmio de R$ 3 mil, além do 

prêmio surpresa: uma viagem para o Parque Tecnológico de 

Barcelona.

O segundo lugar ficou com o aplicativo “Project Lar” e o ter-

ceiro com o “APPSEI”. Além da premiação em dinheiro, am-

bos foram contemplados com contrato de um ano no Inno-

vaSpace Coworking. 

Conforme  o Pró-reitor de Inovação e Desenvolvimento Ins-

titucional do UNIVEM e coordenador do painel sobre Bloch-

chain - apresentado durante o evento-, Prof. Dr. Elvis Fusco, 

o Connect ACIM Startups é o ambiente ideal apresentar o 

potencial tecnológico e discutir os rumos do desenvolvimen-

to, a partir da chamada “revolução digital”. 

Presente ao evento, o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos 

CONNECT ACIM STARTUPS
Alunos e ex-alunos do UNIVEM conquistam os 

primeiros lugares 

de Macedo Soares, reforçou a importância do processo de 

transformação digital para a formação dos profissionais e 

para o mercado de um modo geral. 

Da esquerda para direita, Allan Oliveira (Project Lar- 2º lugar), Rudy Tedeschi (PedFarma – 1º Lugar) e André Moura (APPSei – 3º lugar)
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De olho nas novas diretrizes curriculares que devem ser 

implementadas até o final de 2020, e inserido no pro-

cesso de inovação que permeia todos os cursos do ensino 

superior, o Centro Universitário Eurípides de Marília – UNI-

VEM, por meio do 

Curso de Direito, rea-

lizou aula magna com 

o Prof. Dr. Horácio Wa-

nderlei Rodrigues, um 

dos principais espe-

cialistas sobre Educa-

ção Jurídica do País. 

Segundo ele, as insti-

tuições comprometi-

das com a qualidade 

do ensino estão preocupadas em preparar seus alunos para 

a atuação no Direito, voltada para o século XXI, no qual a 

tecnologia exigirá dos profissionais novas competências.

As novas diretrizes dos cursos de Direito foram aprovadas 

em dezembro de 2018, e os cursos têm até dezembro de 

2020 para se adaptarem. Apesar disso, o Curso de Direito 

do UNIVEM já tem se adequado, ao longo dos últimos anos, 

adotando metodologias ativas e resoluções de problemas, 

por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, Laboratório de Di-

reito e Inovação, seminários e congressos.

Presente à aula magna,  o presidente da Comissão de Ensino 

Jurídico da OAB-Marília, Tayon Soffner Berlanga, destacou a 

preocupação do UNIVEM em oferecer aos alunos do curso 

de Direito uma formação acadêmica voltada às transforma-

ções e necessidades do mercado.

Além da palestra para os alunos do curso de Direito, as no-

vas diretrizes e os caminhos dos cursos de Direito também 

foram debatidos com a coordenação e docentes. 

DIREITO
Aula Magna trouxe o Doutor em Direito, 

Prof. Horácio Wanderlei Rodrigues

Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues, um dos principais especialistas sobre Educação Jurídica do País.
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DESIGN GRÁFICO
Ex-alunos compartilham experiências e inspiram 

os novos profissionais

Com o objetivo de inspirar os futuros profissionais e de 

reafirmar a qualidade dos alunos que saem do Centro 

Universitário, o UNIVEM convidou os ex-alunos do curso de 

Design Gráfico para compartilharem com os futuros desig-

ners suas trajetórias e os desafios para o sucesso profis-

sional. Ex-aluno do curso de Design Gráfico do UNIVEM e 

Compositor Digital da TV Globo no Rio de Janeiro, Danilo De 

Lúcio Arantes, ministrou a palestra sobre “Design e Efeitos 

Visuais”.  Formado em 2013, Danilo De Lúcio trabalhou em 

agências, produtoras e TV local em  Marília, onde trabalhou 

com publicidade no processo de pós-produção. Experiên-

cias que o gabaritaram, hoje, a ocupar a função de Composi-

tor Digital. UI Designer (Design de Interface do Usuário), a ex-

-aluna do curso de Design Gráfico, Rebeca Souza, abordou 

o tema “Design aplicado aos negócios e inovação”. Formada 

em 2009, Rebeca Souza falou sobre sua trajetória profis-

sional e como a graduação a preparou para os desafios do 

mercado. “Os pilares do design foram muito bem aplicados e 

me deram uma base para eu encarar o mercado de trabalho. 

Mesmo sem experiência na área, minha motivação estava na 

qualidade da técnica que o curso de Design Gráfico me pro-

porcionou”, destacou. 

“Ao compartilhar um pouco da minha carreira, dicas e de-

safios, acredito ter mostrado para os alunos que o design 

é uma área incrível e que tem crescido absurdamente nos 

dias de hoje. É uma honra ser hoje quem eu apenas sonhava 

naquela época! Desejo que eles tenham muito sucesso nes-

Palestra inspirou futuros profissionais da área 

sa jornada que está apenas começando!”, concluiu Rebeca 

Souza que, atualmente, trabalha na HostGator. 

Momento da palestra realizada no Innova Space Coworking 

Ex-aluno do curso de Design Gráfico do UNIVEM e Compositor Digital da TV Globo no Rio 
de Janeiro, Danilo De Lúcio Arantes
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O programa “Juntos acreditamos nessa força – Especial 

Mulheres”, uma parceria entre o UNIVEM e o 

Sicredi, tem promovido discussões voltadas ao empodera-

mento feminino. Ministrada pela ex-aluna do UNIVEM e De-

legada de Polícia Dr.ª Viviane Boachin Yoneda Sponchiado, 

a palestra sobre “Assédio Moral e Sexual” levou o público a 

refletir sobre as formas de assédio e a importância da de-

núncia. 

“O UNIVEM sempre está de portas abertas para discussão 

de temas relevantes”, ressaltou a palestrante, Dr.ª Viviane 

Boachin Yoneda Sponchiado.

O ciclo de debates teve início em maio e encerra-se em no-

vembro com discussões sobre empreendedorismo. “Essas 

discussões são importantes a medida que conseguimos en-

volver as mulheres da nossa comunidade e levá-las a com-

preender o quanto podem contribuir para o desenvolvimen-

to da sociedade”,  frisou a Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM 

e representante do Comitê Mulher do Sicredi, Profª Raquel 

Ferraroni Sanches.

UNIVEM/Sicredi 
discute “Assédio Moral e Sexual” 

Prof.ª Raquel Ferraroni Sanches, Pró-reitora Acadêmica do UNIVEM, 
Dr.ª Viviane Boachin Yoneda Sponchiado, ex-aluna do UNIVEM e De-
legada de Polícia e Elaine Cristina Taveri Dalacosta, gerente da unida-
de de atendimento do Sicredi Marília

Apresentação da plataforma MentUp aos alunos dos cursos de 
Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Engenharia 
da Produção e Processos Gerenciais 

Nova ferramenta digital será disponibilizada online para os alu-
nos cadastrarem e gerenciarem seus projetos, acessando, tam-
bém, por seus smartphones

Evento faz parte do programa 
“Juntos acreditamos nessa força – Especial Mulheres”

projetos finais de curso 

A partir de agora alunos de todos os cursos do 

UNIVEM têm acesso à MentUp, plataforma 

digital que facilita a gestão de projetos desde a 

concepção das ideias de negócios, produtos, so-

luções até a viabilidade econômico-financeira.

Segundo o coordenador do Instituto Superior de 

Tecnologia (IST) do UNIVEM, Prof. Esp. Leandro 

Machado Tenório, que também é CEO da Men-

tUp, a nova ferramenta tecnológica está disponí-

vel para os alunos nas modalidades presencial e a 

distância, tanto da graduação quanto da pós-gra-

duação, para os Projetos Integrados e desenvolvi-

mento das Startups dos cursos. 

A plataforma online será disponibilizada, inclusive 

por smartphones, para que os alunos possam ca-

dastrar e gerenciar, junto com seus orientadores,  

a viabilidade de suas ideias de negócio. 

De acordo com o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Car-

los de Macedo Soares, a parceria com a MentUp 

evidencia a inovação tecnológica, o empreende-

dorismo e a transformação digital como essência 

da Instituição. 

REVISTA DO UNIVEM | OUTUBRO 2019
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Instalado na região central da cidade, o polo do UNIVEM EaD 

de Garça oferece a mesma qualidade e excelência conso-

lidadas ao longo de mais de 50 anos pelo Centro Universi-

tário. O lançamento da unidade de apoio presencial contou 

com a presença de autoridades locais, empresários, reitor e 

pró-reitores da instituição, coordenadores e professores dos 

cursos, mantenedores e convidados. 

Segundo o coordenador do Núcleo de Educação a Distância 

do UNIVEM, Prof. Dr. Leonardo Castro Botega, o objetivo é 

oportunizar aos alunos de Garça um novo conceito de edu-

cação, com metodologias ativas, certificações ao longo do 

curso e toda a infraestrutura do campus de Marília.

Para a Pró-reitora do UNIVEM, Profª Drª Rafael Ferraroni 

Sanches, com o polo o Centro Universitário democratiza a 

educação, oferecendo a todas oportunidades para realiza-

rem uma graduação e pós-graduação de qualidade sem a 

necessidade de se deslocarem para Marília. 

De acordo com o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Mace-

do Soares, a instalação do polo marca um novo ciclo dentro 

da educação a distância proposta pela instituição. Segundo 

ele, inaugurar o polo do UNIVEM EaD de Garça é motivo de 

orgulho e gratidão.  “Oportunizar uma educação de qualida-

de é a nossa missão”, concluiu. 

Fachada do polo do UNIVEM EaD de Garça, instalada na Praça Hilmar Machado de Oliveira

O coordenador do UNIVEM EaD, Prof. Dr. Leonardo Castro Botega,  o 
Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, o Vice-reitor do 
UNIVEM, Dr. Luiz Fernando Cardoso, a Pró-reitora Acadêmica, Prof.ª 
Dra. Raquel Ferraroni Sanches e o Pró-reitor de Inovação e Desen-
volvimento Institucional, Prof. Dr. Elvis Fusco, durante a inauguração 
do polo

Momento do lançamento oficial do polo EaD de Garça. Evento reuniu 
autoridades e convidados no auditório da Associação Comercial e Indus-
trial de Garça - ACIG 

Prof. Dr. Leonardo Castro Botega, coordenador do UNIVEM EaD
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Mercado de trabalho, inovação e tecnologia estiveram na 

pauta das discussões do IV Encontro Paulista de Engenharia 

de Produção -  “Startups, Inovação e Engenharia de Produ-

ção” realizado no UNIVEM. O evento, promovido pela Socie-

dade Paulista de Engenharia de Produção (SPEPRO), contou 

com palestras, visitas a empresas, exposição de stands e 

com o “Café com Engenharia”.

Conforme ressaltou a Vice-presidente da SPEPRO e Coor-

denadora do Curso de Engenharia de Produção do UNIVEM, 

Prof.ª Vânia Herrera, o encontro foi uma excelente oportu-

nidade para que os estudantes, professores e profissionais 

da área internalizassem a cultura da inovação e o espírito 

empreendedor necessários para que haja desenvolvimento 

tecnológico, tanto no âmbito regional como no nacional. 

 “A sustentabilidade, a inovação e a tecnologia são a pauta 

que se coloca no dia a dia das empresas, do aprendizado, do 

ensino. É a vanguarda do que temos pela frente. O UNIVEM, 

como instituição de ensino, com liderança regional e até na-

cional, não poderia deixar de patrocinar e de engajar-se em 

eventos dessa dimensão”, afirmou o vice-reitor do UNIVEM, 

Dr. Luiz Fernando Cardoso.

Para os alunos do curso de Engenharia de Produção, o en-

contro agrega conhecimento e direciona o aluno para o mer-

cado. “Poder participar de um evento dessa grandeza é uma 

oportunidade ímpar para nós”, frisou o aluno do décimo ter-

mo, Márcio Bueno. “É extremamente importante o UNIVEM 

trazer eventos como esse que nos agregre conhecimento 

e nos posicione para o mercado. “Se você não inova, não 

entende as mudanças, você não avança profissionalmente. 

Engenharia de Produção
Encontro Paulista discute as inovações e as 

mudanças no mercado

Muito importante a participação nesse evento”, frisou a aluna 

do décimo termo do curso de Engenharia de Produção, Su-

zana Costa. 

O evento contou com o apoio do UNIVEM, do Centro de 

Inovação Tecnológica de Marília e do Centro Incubador de 

Empresas (CITec/CIEM), da MÚTUA, SPILTAG, RL Consultoria, 

Nui Eventos e Syndreams.

O presidente da SPEPRO, Milton Vieira Júnior, a Coordenadora do Fó-
rum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 
– Região Sudeste, Dra. Ana Lúcia Vitale Torkomian e a Coordenadora 
do Curso de Engenharia de Produção do UNIVEM, Prof.ª Vânia Herrera

Abertura do IV Encontro Paulista de Engenharia de Produção sediado pelo UNIVEM

Evento reuniu alunos e profissionais da área de Engenharia de Produção 
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Direito do UNIVEM é destaque em 
rankings nacionais

Referência pela excelência do corpo docente e pelo alto 

índice de aprovação nos exames da Ordem dos Advo-

gados do Brasil (OAB), o curso de Direito do UNIVEM foi a 

única instituição privada de ensino superior da região a ob-

ter 4 estrelas na avaliação realizada pelo Guia da Faculdade 

Estadão. 

A avaliação leva em consideração as características do pro-

jeto pedagógico, perfil do corpo docente e infraestrutura de 

equipamentos e materiais oferecidos. No total, foram 112 cur-

sos estrelados, sendo que apenas 57 com quatro estrelas 

(muito bom). 

A excelência do curso de Direito do UNIVEM também foi 

confirmada no Ranking Universitário Folha (RUF), que ava-

lia anualmente as instituições públicas e privadas de ensino 

superior do País. O Curso de Direito ficou entre os 10% dos 

melhores do país, entre os mais de 1.200 cursos oferecidos 

por instituições públicas e privadas.

A avaliação do RUF considerou a proporção de professores 

com mestrado e doutorado, de professores com dedicação 

total e parcial, a nota do Enade e a opinião coletada pelo Da-

tafolha de 611 professores escolhidos pelo Ministério da Edu-

cação (MEC) para analisar a qualidade de cursos superiores. 

Também, foram considerados o total de trabalhos científicos 

publicados, citações dos artigos, por publicação, publicações 

em revistas nacionais, citações por docente, publicações por 

docente, captação de recursos para pesquisas e a propor-

ção de pesquisas com alta produção acadêmica.  Isso sem 

contar o índice de empregabilidade e a inovação e o proces-

so de internacionalização. 

De acordo com o coordenador do curso de Direito, Prof. Dr. 

Edinilson Donisete Machado, os resultados validam, mais 

uma vez, a excelência de um dos melhores cursos de Direito 

do País. 

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

essa é mais uma conquista do curso de Direito e de toda a 

comunidade acadêmica.  “Temos colhido excelentes resulta-

dos nos exames da OAB e inserido no mercado profissionais 

diferenciados. Só temos que comemorar”, frisou.

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

Metodologia, inovação, pesquisa e alto índice de aprovação no Exame da OAB, diferenciam o curso de Direito do UNIVEM 
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O UNIVEM iniciou, em setembro, o Curso de Formação 

e Aperfeiçoamento de Conciliadores e Mediadores.  

Para atender a demanda, duas turmas foram montadas com 

100% das vagas preenchidas. A instituição é a única da re-

gião e uma das poucas do Estado credenciada a oferecer a 

capacitação em parceria com o Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP), por meio do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Soluções e Conflitos.  É também reconhe-

cida pela Escola Nacional de Formação e aperfeiçoamento 

de Magistrados (ENFAM). Com um corpo docente altamente 

qualificado e com uma carga horária superior à mínima exigi-

da, o Curso oferecido pelo UNIVEM se diferencia pelas dis-

ciplinas voltadas à mediação escolar, empresarial, pena, tra-

balhista entre outras. Segundo os coordenadores do Curso, 

Profs. Paulo Rogério de Mello Cardoso e Luciano Henrique 

Diniz Ramires, toda a capacitação foi pensada para atender 

as exigências do Conselho Nacional de Justiça. As aulas são 

presenciais, expositivas e interativas, com simulações de ca-

sos, exercícios de fixação, vídeos, referências bibliográficas e 

relatórios de estágio.  A capacitação é obrigatória para todos 

que pretendem atuar como mediadores e ou conciliadores 

nos CEJUSCs ou fóruns estaduais. Também, é importante na 

formação de mediadores e conciliadores que atuam em câ-

maras privadas.  “A advocacia é muito ampla. Esse curso vai 

abrir novos horizontes”, afirmou Luciana Pereira de Souza, 

advogada e aluna da 1ª Turma do Curso de Curso de Forma-

ção e Aperfeiçoamento de Conciliadores e Mediadores. 

Para o coordenador do Programa de Mestrado em Direito do 

UNIVEM, Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, “o Curso de Mediação 

e Conciliação  vai ajudar os profissionais da área a resolver 

conflitos de forma amigável, por meio do diálogo  e da con-

ciliação, propiciando ao Poder Judiciário ganhar legitimidade 

e as partes ficarem satisfeitas com a resolução de suas con-

tendas”.

UNIVEM inicia Curso de Mediação e Conciliação
Instituição é a única da região credenciada pelo TJ a oferecer a capacitação

Primeira turma começou com 100% das vagas preenchidas. Nova turma começa dia 28 de setembro 

Os coordenadores do curso Prof. Me. Luciano Henrique Diniz 
Ramires e o Prof. Me. Paulo Rogério Cardoso e o coordenador do 
Programa de Mestrado em Direito, Prof. Dr. Lafayette Pozzoli 
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Debater a transformação digital na área contábil a partir 

de vivências apresentadas por especialistas na área. 

Esse foi o objetivo do II Eu Contabilista – Inova Contábil. O 

evento, organizado pelos alunos do 2º ano do curso de Ciên-

cias Contábeis, com a orientação da Prof. ª Daniela Marinho, 

contou com a participação do Contador e Consultor, Moises 

Barbosa, do Controlador Contábil e Auditor Contábil e Fiscal, 

Khristoferson Teixeira da Paz e do Analista Financeiro e fun-

dador da TBS, Marcos Amorim.

Segundo a coordenadora do curso, Prof.ª Marlene Campos, 

a formação para o mercado de trabalho exige mais que o 

conhecimento teórico, exige a proatividade. “É preciso aliar 

o conhecimento às atividades que coloquem os alunos como 

protagonistas do próprio aprendizado”, frisou. 

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

Raquel Ferraroni Sanches, inserir o aluno no centro do pro-

cesso traduz o novo conceito de formação proposto pelo 

Centro Universitário. “Vivemos um processo de transforma-

ção no qual a tecnologia e os alunos protagonizam um novo 

momento para o UNIVEM”, ressaltou. 

Para os alunos, responsáveis pela organização do evento, foi 

uma experiência única. “Esse envolvimento faz com que se-

jamos profissionais aptos e diferenciados no mercado”, afir-

mou a aluna Milena de Oliveira Rodrigues.

“Saímos da ‘caixa’ e descobrimos as habilidades e compe-

tências de cada um para organizar o encontro.  Um grande 

aprendizado para todos!”, disse o aluno Adriano Possidônio.

“Poder discutir a evolução da contabilidade e a transforma-

ção digital com profissionais de renome, certamente, é uma 

experiência que vamos levar para toda vida”, destacou a alu-

na, Carolina Bacchi Martiliano. 

II Eu Contabilista 
debate as inovações e a transformação 

II Eu Contabilista foi organizado pelos alunos do 2º ano 
do curso de Ciências Contábeis  

Evento discutiu as transformações no setor contábil 

Evento contou com participação do Contador, Moisés Barbosa, do Auditor Contábel e Fiscal Khristoferson Teixeira da Paz e o Analista 
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cessos Gerenciais e Sistemas de Informação, serão lançados 

outros sete nas mais diversas áreas: Engenharia de Biotec-

nologia, Engenharia de Computação, Engenharia de Alimen-

tos, Ciência de Dados, Nutrição, Design de Mídias Digitais e 

Publicidade Propaganda. 

Dentro de um modelo disruptivo e inovador de formação, 

todos os cursos de bacharelado e tecnólogo passam a fa-

zer parte das chamadas “escolas”, ou seja, Escola de Direito, 

Escola de Negócios, Escola de Engenharia, Escola Digital, 

Escola da saúde e Escola de Economia Criativa, conforme 

segue: 

ESCOLA DE DIREITO 
ESCOLA DE 

ENGENHARIA

ESCOLA DE 
ECONOMIA CRIATIVAESCOLA DA SAÚDEESCOLA DIGITAL

A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL CHEGOU!
Novos cursos e uma proposta inovadora 

de educação 

Com o olhar no novo modelo de mercado e nos desa-

fios apresentados no tocante as rápidas mudanças, o 

Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM lança, 

em  2020, uma proposta inovadora na aplicação do Proces-

so Seletivo, com  o lançamento de novos cursos e com um 

arrojado projeto pedagógico voltado à transformação digital. 

A partir de 2020, todos os cursos oferecidos pelo UNIVEM 

terão a inovação, o empreendedorismo, as tecnologias 4.0 e 

a Transformação Digital como plataformas educacionais. 

Além dos cursos já existentes: Administração, Ciências Con-

tábeis, Ciência da Computação, Design Gráfico, Direito, En-

genharia de Produção, Gestão de Recursos Humanos, Pro-
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A única instituição do País com 10 Programas de Transformação Digital

Com proposta inovadora de educação de ensino superior, 

o UNIVEM apresenta o Modelo Pedagógico “UNIVEM 4.0”. 

Única instituição do Brasil a oferecer 10 programas de Trans-

formação Digital, o Centro Universitário vai preparar os alu-

nos de todos os cursos para atuação no mercado, na pesqui-

sa e inovação e para o empreendedorismo digital. Conheça 

e inspire-se nesse novo conceito de educação.

Metodologias Ativas -  Projeto pedagógico  o aluno é 

levado a desenvolver soluções para os reais problemas das 

empresas e da sociedade, por meio de projetos integrados 

“e- class”, aulas on-line em conjunto com as presenciais e de 

tecnologias utilizadas dentro das salas de aula e dos labo-

ratórios. O novo conceito de educação vai, ainda,  trabalhar 

o desenvolvimento de Soft Skills, ou seja, um conjunto de 

competências e habilidades que capacitam os profissionais 

a ocuparem cargos de liderança.

Empreenda UNIVEM - Programa que identifica, por 

meio de provas, a expertise de cada um para o empreende-

dorismo com foco na criação de startups;  

UNIVEM Ciência - Projetos inovadores de pesquisa vol-

tados às necessidades do mercado; 

UNIVEM Global Education - Programa de internacio-

nalização de conhecimento; 

Open Education - Programa de cursos de curta duração;  

Ambiente de Inovação e Empreendedorismo 
Digital - Ambientes que  apoiam o aluno a entrar no merca-

do de trabalho, desenvolver pesquisas e empreender; 

UNIVEM Talentos - Banco de dados e encaminhamento 

para o mercado de trabalho; 

Inteligência Artificial - Programa de hospedagem e 

parceria com empresas nas áreas de Tecnologia da Informa-

ção, de Alimentos e da Eletroeletrônica de Marília e região 

UNIVEM;  

Open Inovation - Programa que leva os alunos a criarem 

soluções criativas e inovadoras para os mais diversos proble-

mas da sociedade e o 

Ecossistemas de Inovação - Programa que oportuniza 

aos alunos participarem de Projetos de Pesquisa e Inovação, 

empreendedorismo  de negócios inovadores e startups.

Visão analítica, pensamento crítico, trabalho em equipe e re-

solução de problemas complexos são algumas das atribui-

ções procuradas em um profissional pelas empresas hoje. 

Com essas novas competências, tratada dentro e fora da 

sala de aula pelas universidades, o aluno estará ainda mais 

capacitado para os desafios do mercado.
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Formar para o mercado. Com esse intuito, o UNIVEM, por 

meio dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas 

de Informação e do COMPSI – Computing and Information 

Systems Research Lab do UNIVEM; em parceria com a AS-

SERTI - Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia 

da Informação e o CITec-Marília - Centro de Inovação Tec-

nológica de Marília, realizou, em setembro, a XII Semana de 

Tecnologia da Informação. 

Dentro de um formato inovador, o evento realizado no sa-

lão nobre integrou palestras sobre os temas mais atuais da 

área de TI, minicursos e estandes de empresas parceiras que 

apresentaram novidades do setor. 

Maior evento de TI do Centro-oeste paulista, a semana  co-

laborou para o posicionamento da cidade de Marília como 

polo nacional em Tecnologia da Informação, tendo o reco-

nhecimento do governo estadual e federal do Arranjo Produ-

tivo Local de Tecnologia da Informação de Marília (APL TI Ma-

rília), que a coloca entre as três cidades do Estado com esse 

título. Fortalecida pelos ambientes de inovação mantidos pe-

los UNIVEM (CITec-Marília, CIEM e InnovaSpace Coworking), 

a cidade teve recentemente o credenciamento provisório do 

Parque Tecnológico e caminha para sua edificação e creden-

ciamento definitivo que consolidará, ainda mais Marília como 

referência nas áreas de empreendedorismo, inovação e tec-

nologia. Durante a XII Semana de TI, também foi realizado o 

4º Seminário InovaMarília, promovido pelo CITec-Marília, com 

o objetivo de apresentar temas sobre inovação e empreen-

dedorismo.

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

As palestras foram realizadas durante XII Semana de TI

Empresas parceiras apresentaram as novidades do setor 
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Integração, torcida e muita concentração. Assim foi a 3ª edi-

ção do UNIVEM eSports, realizado em setembro, no campus 

universitário. O evento organizado pelos cursos de Ciência 

da Computação e Sistemas de Informação do UNIVEM reu-

niu competidores de alguns dos principais jogos de compu-

tadores e consoles atuais: CS 1.6, League of Legends e FIFA 

2019. Confira os ganhadores: LOL (equipe Surprise Box), CS 

1.6 (equipe Guaxinim) e FIFA 19, João Victor Françoso Pereira.

Inovação. A XII Semana de Tecnologia da Informação do 

UNIVEM valorizou as mulheres que atuam no segmento de 

TI. O 1º Tech Ladies Day, organizado pela aluna do 4º ano do 

curso de Ciência da Computação do UNIVEM, Monique Elen 

Fernandes Altero, que é embaixadora no Brasil do projeto 

SHE++, contou com profissionais de diversas áreas ligadas 

à área de TI para debater sobre mercado de trabalho e tec-

nologia. Participaram do debate: Caroline Livolis (Gestora de 

Desenvolvimento de Pessoas), Josiane Chiaramonte (douto-

ra em microbiologia) e Bárbara Portela (Gestora de Projetos). 

A 2ª Olímpiada de Robótica do UNIVEM para os alunos do 

Ensino Médio e Técnico das redes pública e privada propor-

cionou aos jovens a oportunidade de projetar robôs a partir 

de componentes eletrônicos básicos, além de programá-los 

para cumprir tarefas de forma autônoma. Neste ano, o even-

to contou com a participação de mais de 100 competidores. 

Todos os participantes receberam certificados. As melhores 

equipes foram premiadas com medalhas; participação em 

processo de bolsa de estágio, concedidas pela ASSERTI/

SEPROSP para os Cursos de Ciência da Computação e Sis-

temas de Informação do UNIVEM para 2020; e participação 

em um Curso de Formação de Desenvolvedor de Sistemas 

WEB. A equipe campeã da Olimpíada de Robótica 2019 foi 

“Mecânica do Jailson”.

2ª Olimpíada de Robótica 
Desafios traduzidos em aprendizado

1º Tech Ladies Day 
O mercado de trabalho e a mulher na tecnologia

eSports UNIVEM 2019
Competição de games agitam o campus



20 REVISTA DO UNIVEM | OUTUBRO 2019

O UNIVEM, por meio do curso de Direito e do Programa 

de Mestrado, realizou, em setembro, o 1º Congresso de 

Acesso à Justiça. O evento lotou o salão nobre do Centro 

Universitário e contou com a participação de desembargado-

res, defensores públicos e mestres do Direito. 

Segundo o Desembargador Aposentado do Tribunal de Jus-

tiça de São Paulo, Prof. Dr. Kazuo Watanabe, que ministrou 

a palestra “Acesso à justiça como acesso à ordem jurídica 

justa”, eventos como esse, ajudam os futuros profissionais 

do Direito a terem um olhar mais humano para o processo 

conciliação e mediação de conflitos. “ Essas discussões, cer-

tamente, oferecem aos alunos uma formação diferenciada”, 

ressaltou.  Para o Defensor Público e Professor da Univer-

sidade Federal Fluminese, Cléber Francisco Alves, que dis-

correu sobre “Modelos de assistência e jurídica no direito 

comparado e o Global Acess to Justice Project”, a Defensoria 

Pública, apesar de ser um instrumento novo, tem despertado 

o interesse dos profissionais do Direito.  “É muito importante 

que os alunos do Direito tenham acesso a esse modelo de 

instrumento jurídico que tem sido de grande valia, principal-

mente, para as pessoas mais carentes”, comentou.  

Para os alunos, o 1º Congresso de Acesso à Justiça, mais 

uma vez, reforçou o diferencial do UNIVEM, que é o de for-

mar o aluno em seu todo. “Eventos como esse só contribuem 

para valorizar e diferenciar o aluno UNIVEM”, afirmou o aluno 

do 3º ano do curso de Direito, Sérgio Luiz de Melo. 

Referência pela tradição e excelência do curso de 

Direito, o UNIVEM  recebeu, em setembro, o pre-

sidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva 

dos Santos, e o presidente da Caixa de Assistência 

dos Advogados de São Paulo – CAASP, Dr. Luís Ricar-

do Vasques Davanzo. 

Segundo o presidente estadual da OAB, que ministrou 

a palestra sobre o “Novos desafios da advocacia”, a 

tecnologia é uma ferramenta que deve auxiliar o exer-

cício da advocacia e de todas as profissões jurídicas. 

“Quero parabenizar o UNIVEM por essa identidade 

com os meios contemporâneos e modernos de ensi-

no”, frisou. 

Para o professor e presidente da Comissão Estadual 

de Ensino Jurídico do Estado de São Paulo, Dr. Tayon 

Soffener Berlanga, a presença do presidente da OAB 

SP e do presidente da CAASP no UNIVEM valida a 

parceria da instituição de ensino com a Ordem dos 

Advogados do Brasil. “Sem dúvida, os alunos ganham 

muito conhecendo quem os representa no Estado e a 

trajetória profissional de cada um deles”, frisou. 

Momento da palestra “Novos desafios da Advocacia” 

Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB de SP 

Da esquerda para a direita, o Defensor Público, Dr. Cléber Francisco 
Alves; o Desembargador aposentado do TJSP, Prof. Dr. Kazuo Wata-
nabe e o Prof. do UNIVEM, Dr. Cesar Augusto Luiz Leonardo 

Palestra despertou nos alunos um novo olhar sobre o Direito 
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Saber qual carreira jurídica seguir e, porque não, se espe-

lhar nas atividades exercidas por ex-alunos do UNIVEM, 

hoje, profissionais do Direito com destaque nas mais diver-

sas áreas. Esse foi o objetivo do XII Encontro de Carreiras 

Jurídicas realizado, em agosto, pelo UNIVEM, por meio do 

Projeto de Cidadania Proativa e Direito – Proato.

Conforme explicou o coordenador do curso de Direito do 

UNIVEM, Prof. Edinilson Donisete Machado, a experiência e 

a trajetória de cada um dos palestrantes inspiram os futuros 

profissionais.  O XII Encontro de Carreiras Jurídicas do UNI-

VEM contou com a presença da Juíza de Direito, Dr.ª Paula 

Jacqueline Bredariol de Oliveira; do Defensor Público do Es-

tado de São Paulo, Dr. Lucas Pampana Basoli; da Delegada 

Encontro de Carreiras Jurídicas
O olhar inspirador sobre os caminhos da profissão

de Polícia, Dr.ª Darlene Rocha Costa; do Advogado e Presi-

dente da OAB de Marília, Dr. Marlúcio Bonfim Trindade; do 

Promotor de Justiça, Dr. Arthur Maldonado Gonzaga, do Pro-

fessor Universitário, Dr. João Éder Furlan Ferreira de Souza; 

e do Delegado da Receita Federal do Brasil, Dr. Edenilson 

Nunes Freitas.

Segundo o presidente da OAB de Marília, Dr. Marlúcio Bon-

fim Trindade, esse é um momento em que muitos jovens ain-

da fantasiam situações profissionais e se colocam em dúvida 

sobre qual carreira seguir. “Essas discussões os ajudam nes-

se processo de escolha, encarando os desafios com respon-

sabilidade e, acima de tudo, paixão pela profissão”, frisou. 

XII Encontro de Carreiras Jurídicas do UNIVEM lotou o Salão Nobre 
da instituição

Profissionais do Direito falaram sobre suas trajetórias e escolha pela carreira jurídica

Evento foi organizado pelo Proato –Projeto de Cidadania Proativa e 
Direito.



O Prof. Fábio Borgues, do curso de Design Gráfico, ministrou a Oficina de 

“Criatividade e Desenho a Mão Livre” destinado ao curso de Informática 

para Internet da Etec “Antônio Devisate” de Marília.

“Farei uma entrevista de emprego, e agora?”. Palestra realizada pela Prof.ª 

M.ª Solange Ordones na escola E.E “Prof Amilcare Mattei”, para alunos do 

ensino médio.

Os professores Lucas Colombera, Pedro Lippe e Jose Eduardo Lourenço 

dos Santos, do curso de Direito, durante palestra sobre Crimes pratica-

dos por meio da internet (aspectos gerais) e o cyberbullying, para cerca 

de 350 alunos do 6° ano do fundamental ao 2° ano do ensino médio do 

Colégio Bezerra de Menezes.

Ação UNIVEM Escolas no Sesi de Garça para funcionários e professores. 

Palestra sobre motivação, com a Profª. M.ª Solange Ordones. 

Momento da palestra sobre inovação industrial para iniciantes com a 

Prof.ª Dra. Vânia Érica Herrera, para alunos do 3º ano do Ensino Médio, da 

E.E “Prof Amilcare Mattei”. 

O UNIVEM recepcionou alunos do NOVOTEC Gestão de pequenos 

negócios da ETEC Paulo Guerreiro Franco - Vera Cruz, para uma visita 

aos nossos ambientes de inovação e empreendedorismo.

UNIVEM ESCOLAS
Programa aproxima alunos e professores do campus universitário
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Integração, coletividade e espírito de equipe. Com esse pen-

samento e com muito treino os alunos do UNIVEM deram 

um show no 1º Jogos Universitários de Marília – JUMA 2019, 

realizado nos dias 6, 7 e 8 de agosto, sagrando-se campeões 

com 145 pontos na tabela geral. 

As meninas do Vôlei transformaram garra em pontuação e 

conquistaram o 1º lugar. 

A equipe UNIVEM foi vice-campeã nas modalidades: Bas-

quete masculino, Futsal feminino e Vôlei masculino. O cam-

peonato reuniu Centros Esportivos de outras duas institui-

ções de ensino de Marília. O Centro de Práticas Esportivas 

do UNIVEM participou com 54 atletas – alunos de todos os 

cursos, inclusive, do curso de Libras, e três ex-alunos que 

compuseram a delegação. 

Incentivador do esporte, o Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos 

de Macedo Soares, juntamente com pró-reitores e coordena-

dores dos cursos da instituição, receberam os membros das 

equipes  e parabenizou-os pela conquista do campeonato.

Diretor Superintendente da Federação Nacional de 

Agências de Propaganda (FENAPRO),  palestrante por 

duas edições no Cannes Lions Festival, especialista em 

processos de Design Thinking e Criatividade,  Alexis 

Pagliarini  ministrou, no UNIVEM,  a palestra “Mercado 

Publicitário – Tendências e Insights do Maior Festival 

de Criatividade do Mundo”. 

O evento, organizado pela Escola de Economia Cria-

tiva do UNIVEM, que abarca os cursos de Publicidade 

e Propaganda, Design Gráfico e Design de Mídias  Di-

gitais, abordou a importância do mercado e sua evolu-

ção ao longo do tempo. 

Na oportunidade, também foi realizado o 1º Festival 

Criativa UNIVEM. Alunos do 2º módulo do curso de De-

sign Gráfico foram desafiados a comunicar, por meio 

de cartazes, a Transformação Digital. Cada equipe teve 

dois minutos para defender seus trabalhos para uma 

banca de jurados composta por profissionais da área. 

O trabalho vencedor foi o QR Code, dos alunos José 

Orlando de Almeida Júnior, Karen Beatriz da Silva e 

Thiago Souza Reis. 

Determinação e garra. Equipe de atletas do UNIVEM se destaca em 
jogos universitários 

Basquete e vôlei masculino foram os vices-campeões 

As meninas do vôlei conquistaram o primeiro lugar  

Os vencedores, José Orlando de Almeida Júnior, Karen Beatriz 
da Silva e Thiago Souza Reis ao lado da Prof.ª Roberta Brondani

O superintendente da Federação Nacional de Agências de 
Propaganda, Alexis Pagliarini, durante palestra sobre mercado 
publicitário 
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O prazer desenfreado, o consumismo exacerbado, a neces-

sidade de respostas rápidas e do estar conectado sempre e 

a todo segundo com o mundo exterior, entre outros fatores, 

têm levado milhares de jovens de 14 a 25 anos a encontrar 

no suicídio o caminho para suprir o vazio existencial. Isso 

atrelado, muitas vezes, a um quadro de patologia psiquiá-

trica. 

Com o objetivo de debater o 

suicídio como problema de 

saúde pública e, principal-

mente, dentro da visão do 

espiritismo, o UNIVEM pro-

moveu a  palestra “Suicídio: 

uma realidade muito próxima 

de todos” com o nutrólogo e 

clínico geral, Dr. Antônio Bra-

ojos Dantas. 

De acordo com ele, além da 

patologia psiquiátrica, tem o 

quadro principal, que é o do 

vazio existencial. “Há o foco 

errado que o indivíduo vem dando a sua vida. Ele não se en-

contra, ele não se acha, e assim não consegue enfrentar as 

suas adversidades. Há o vazio existencial. Apesar de grave, 

o suicídio pode ser evitado”, frisou.

A palestra contemplou as atividades de prevenção ao suicí-

dio e valorização da vida realizadas pelo UNIVEM ao longo 

do ano e que despertou o olhar dos alunos sobre o tema, 

seja por meio de produções artísticas, livros ou discussões 

que versem sobre os mais diversos tipos de sentimentos.

Para a colaboradora voluntária do UNIVEM, Neusa Soares, 

a palestra vem reforçar o olhar preocupado da instituição 

com a vida dos jovens. “Identificamos que há um vazio muito 

grande em muitos dos nossos 

alunos e queremos ajudá-los 

a preencher. A informação e 

o debate são os melhores ca-

minhos”, frisou.

De acordo com a Pró-reitora 

Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Raquel 

Ferraroni Sanches, apesar de 

delicado, é preciso falar so-

bre o suicídio. “Além das com-

petências técnicas, a institui-

ção tem que trabalhar com 

as competências emocionais 

dos alunos”, ressaltou. 

“Essa é a missão do UNIVEM, 

trabalhar pela qualidade e pela valorização da vida de nos-

sos jovens. É importante que eles sintam que estamos de 

braços abertos para ouvi-los e ajudá-los a encontrar na vida 

a solução. A morte não é um fim, nem uma saída”, concluiu o 

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

Reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares; a colaboradora 
voluntária do UNIVEM, Neusa Soares; a nutricionista, Dr.ª Ana Dantas; 
e o nutrólogo, Dr. Antônio Braojos Dantas   

Vazio existencial. “Apesar de grave, o suicídio pode ser evitado”  
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Prof. Me. Caio Saraiva Coneglian
Coordenador Adjunto dos Cursos de 
Ciência da Computação e 
Sistemas de Informação 

A Inteligência Artificial (IA) vem evoluindo de forma signi-

ficativa nos últimos anos. Presente em quase todas as 

atividades do nosso cotidiano, bancos, telemarketing, indús-

trias e comércio  estão passando pela Revolução 4.0, em que 

a Inteligência Artificial exerce um papel protagonista no de-

sempenho das pessoas nos processos de trabalho.

Apesar de recente, a inserção da Inteligência Artificial na so-

ciedade já apresenta resultados significativos. Se  há alguns 

anos a IA causava receio, agora, permite que as pessoas 

possam ser mais eficientes e se concentrem nos aspectos 

mais relevantes em suas atuações nas organizações como a 

criatividade e a tomada de decisão.

Um cenário ainda pouco explorado no contexto da Inteligên-

cia Artificial é o do Ensino Superior, em que há uma série 

de oportunidades para tornar mais eficaz o trabalho dos pro-

fessores, além de aprimorar o modo para aferir o aprendi-

zado e o desenvolvimento de competências e habilidades 

dos estudantes. Dentro deste contexto, o UNIVEM passa, a 

partir de 2019, a adotar tecnologias de Inteligência Artificial 

no processo ensino-aprendizagem em todos os seus cursos, 

tornando-se a única Instituição de Ensino Superior no Estado 

a integrar essas tecnologias no dia a dia dos alunos e pro-

fessores.

Reforçando o pioneirismo e o protagonismo na inovação e 

no uso de Tecnologias 4.0 para educação, o UNIVEM insti-

tuiu o Laboratório de Tecnologias para Educação 4.0, que 

entre outras atividades, apoia todos os cursos da instituição 

a utilizar a Inteligência Artificial, de forma a preparar seus alu-

nos a atuarem no mercado de trabalho revolucionado pela 

tecnologia. 

De agosto a outubro de 2019, o Núcleo de Práti-

ca Jurídica realizou uma semana de Oficinas de 

Atualizações voltado para alunos do Curso de Direi-

to com o objetivo de aproximar o aluno da realidade 

praticada nos Exames e Provas de Concursos Públi-

cos. Ao final, de 11 a 14 de outubro, houve a realização 

de um processo Simulado on-line, por meio do LAP, 

Laboratório de Aplicação Prática, que contou com a 

participação mais de 200 alunos.

Em 30 de setembro, o Ladin – Laboratório de Direito 

e Inovação promoveu a Palestra “Advocacia Empre-

endedora: o Direito no Futuro e o Futuro do Advo-

gado”, que foi ministrada pelo do Dr. Marcos Martins, 

referência na advocacia, que abrilhantou o evento 

com conteúdo inovador acerca do futuro das profis-

sões jurídicas e seus desafios frente à inovação e ao 

desenvolvimento tecnológico na área do Direito. 

Durante o semestre, também foram realizadas inúme-

ras práticas de processos simulados para os alunos 

do 6º ao 10º Termos, nas quais os alunos atuaram 

como profissionais do direito (advogados e procura-

dores) e da justiça (Juiz e serventuários), represen-

tando até as partes (autor e réu) sob a supervisão do 

professor. As atividades simulam processos reais e só 

se encerram quando, depois das provas produzidas 

em audiência (depoimentos e oitiva de testemunhas) 

e alegações finais, os alunos “Juízes” proferem a sen-

tença. As diversas atividades realizadas por meio do 

NPJ têm como objetivo promover a integração entre 

a prática e os conteúdos teóricos desenvolvidos no 

curso.

Inteligência Artificial chega ao Ensino 
Superior no UNIVEM

NPJ PROMOVE EVENTOS DE 
ATUALIZAÇÃO E INOVAÇÃO

Atividade realizada no NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 
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A carreira da Computação pode ser facilmente internacio-

nalizada quando a instituição e os cursos adotam pa-

drões internacionais de formação. É o caso dos cursos de 

Ciência da Computação e Sistemas de Informação do UNI-

VEM. Na mesma linha, os novos cursos de Ciência de Dados 

e Engenharia da Computação foram concebidos para formar 

profissionais para o mercado internacional.

Esse foi o caso do ex-aluno Leandro Yukio Mano Alves, for-

mado em 2013, em Bacharel em Ciência da Computação. 

“Desde o início da graduação, me interessei pela iniciação 

científica, o que possibilitou um crescimento ímpar na minha 

carreira profissional e acadêmica”, lembrou. 

Durante a graduação, Leandro realizou estágios na LSITEC/

USP e na BVTec, aplicando conhecimentos adquiridos du-

rante sua formação. Já formado, em 2014, foi aprovado no 

Mestrado na USP, obtendo o título em 2016. 

Entre 2016 e 2019, o ex-aluno do UNIVEM realizou o dou-

torado no ICMC/USP e na Universidade de Groningen, na 

Holanda, uma das 100 melhores universidades do mundo. 

Vale salientar, que tanto o curso de mestrado quanto o de 

doutorado foram financiados pela FAPESP

Para Leandro trabalhar e estudar no exterior teve os seus de-

Aluno de Computação do UNIVEM
 faz carreira internacional

safios, contudo, segundo ele, a graduação foi determinante 

para sua carreira. “Destaco a qualidade do corpo docente e 

as inúmeras oportunidades oferecidas pelo curso de Ciência 

da Computação do UNIVEM para chegar onde cheguei”. 

“Ao ingressar na USP pude conviver com outros alunos e 

professores, e percebi o reconhecimento que existe pelos 

profissionais formados em Computação no UNIVEM. Na área 

de TI há muitas oportunidades fora do país, fico feliz por ter 

feito um curso que me preparou para todas elas”, conta Le-

andro. Recentemente, Leandro constituiu sua empresa, a Fa-

toria na área Pesquisa e Desenvolvimento de alta tecnologia 

atuando no Brasil e no exterior.

Para o Coordenador dos cursos de Ciência da Computação 

e Sistemas de Informação do UNIVEM, Prof. Dr. Fábio Dacên-

cio Pereira, a carreira internacional é uma das opções para 

os alunos de graduação da área de TI do UNIVEM: “Incenti-

vamos o intercâmbio durante a graduação, impulsionado por 

parcerias com universidades importantes em todo mundo, 

oferecendo bolsas de estudos internacionais. Além disso, os 

nossos cursos preparam os alunos para a pesquisa, o merca-

do e o empreendedorismo, e o Leandro é um exemplo que 

percorreu esses caminhos e está tendo sucesso no exterior”, 

ressaltou.
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O alto índice de alunos aprovados em Exames da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) e nos diversos concur-

sos da carreira jurídica é um dos diferenciais do Curso de 

Direito do UNIVEM. Prova disso, mais recentemente, a apro-

vação no Concurso para Delegada de Polícia de São Paulo 

da ex-aluna Patrícia Amorim Faccioli. 

Graduada em Direito no ano de 2012, a atual Delegada de 

Polícia é sinônimo de dedicação. Aprovada na OAB antes do 

término do curso, advogou por três anos. Em 2015, concluiu 

a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, e por 

quatro anos se dedicou, exclusivamente, a universo dos con-

cursos públicos.

Mas, se de um lado havia a determinação, de outro havia uma 

paixão que antecedia os conteúdos e aprendizados em sala 

de aula. Formado em Direto pelo UNIVEM, o pai de Patrícia, 

Dr. Sérgio Luís Condeli, Delegado de Polícia em Rondônia, foi 

sua maior inspiração. “A admiração pelo amor de meu pai por 

sua profissão me inspirou muito a batalhar por uma vaga na 

polícia civil”, disse. 

Para Patrícia Amorim Faccioli, o UNIVEM foi fundamental 

para que seus sonhos fossem realizados. “Agradeço, primei-

ramente, ao Sr. Valdir Paes, que à época de minha gradu-

ação, foi responsável pelo financeiro do UNIVEM, que, por 

vezes, socorreu a mim e minha família nos momentos de di-

ficuldade, nos auxiliando no sonho da graduação. Agradeço 

muitíssimo ao apoio e apadrinhamento dos professores José 

Eduardo e Mário Furlaneto, mestres da casa e delegados de 

polícia. E, por fim, mas de forma alguma menos importante, 

agradeço ao professor Roberto Freiria, pela acolhida tão ca-

rinhosa de uma ex-aluna na universidade e pelas horas de 

treinamento tão essenciais para minha aprovação na fase 

oral do concurso. Hoje, vivendo um dos melhores momentos 

de minha vida, olho para trás e só tenho a agradecer a está 

instituição e seus excelentes profissionais pela formação e 

apoio irrestrito”, ressaltou. 

De geração para geração
Ex-aluna de Direito é aprovada em Concurso para 

Delegada de Polícia de São Paulo

Patrícia Amorim Faccioli é a mais nova Delegada de Polícia de São 
Paulo

Paixão pela carreira foi inspirada pelo pai, e ex-aluno do UNIVEM, 
Delegado de Polícia em Rondônia, Dr. Sérgio Luís Condeli 
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Mestrando na UNICAMP e detentor do Segundo Lugar 

do Prêmio Roberto Diéguez Galvão, de melhor artigo 

em inglês no LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional 

(SBPO 2019) pelo trabalho: “GENETIC ALGORITHM FOR THE 

MAXIMUM COVERAGE LOCATION PROBLEM APPLIED TO 

MEDICAL EMERGENCY”, o ex-aluno do curso de Ciência da 

Computação do UNIVEM, Matheus Ferraroni Sanches, com 

apenas 23 anos, se destaca na área da pesquisa dentro e 

fora do País. 

A escolha pela área da Ciência da Computação  surgiu quan-

do ainda cursava o Ensino Médio e participou da 1ª Olimpí-

ada de Informática do UNIVEM. Já na graduação, participou 

de estágios e descobriu no programa de iniciação científica 

o interesse pela pesquisa. “Aprendi muito e apresentei meu 

trabalho em eventos nacionais e internacionais. Com o pro-

grama de iniciação cientifica, que participei durante a gradu-

ação, percebi a importância da pesquisa e o quanto eu me 

identificava com isso”, contou.

Segundo ele, ainda durante a graduação, teve a oportuni-

dade de explorar o mercado de trabalho na empresa de 

sensoramento remoto, Cygni AgroCiência. Começou como 

desenvolvedor e chegou a gerente de projetos. “Tive a opor-

tunidade de apresentar um trabalho no “Startup Pitch Day” 

sediado pelo UNIVEM, onde conheci a empresa na qual me 

tornei gerente”, lembrou. “O UNIVEM permite que os alunos 

cresçam de maneira profissional e pessoal, com atividades  

nas quais é possível entrar em contato com diversas áreas e 

profissionais”, destacou.

No fechamento desta edição, outra boa notícia: o ex-aluno 

do UNIVEM, Matheus Ferraroni Sanches, teve um trabalho 

aceito no evento 11th Latin-American Conference on Commu-

nications (LATINCOM 2019).

#ORGULHO DE SER UNIVEM

Nome: Matheus Ferraroni Sanches

Idade: 23 anos

Graduação: Bacharel em Ciência Da Computação

Data da graduação: : 2017, colação em 2018

Atuação profissional: 
Pesquisador
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Data da graduação: : 2017, colação em 2018
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O UNIVEM está com inscrições abertas para o Processo 

Seletivo 2020 para o Programa de Mestrado em Direi-

to. As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro de 2020. 

Um dos mais tradicionais Programas de Mestrado em Direito 

do Estado, a pós-graduação stricto sensu do UNIVEM formou 

mais de 500 mestres ao longo dos seus 20 anos de funcio-

namento. 

Reconhecido pela CAPES, o Programa é referência pelo cor-

po docente altamente qualificado, a maioria com pós-dou-

torado, com atuação reconhecida pela comunidade jurídica.

O Mestrado em Direito do UNIVEM, com área de concentra-

ção em Teoria do Direito e do Estado, forma o docente uni-

versitário e o capacita para o desenvolvimento de pesquisas 

integradas à inovação e às exigências da sociedade. 

Para o Prof. Dr. Mário Furlaneto Neto, da disciplina Direito e 

Inovações Tecnológicas, o mestrado proporciona inúmeros 

benefícios intelectuais e, ao mesmo tempo, ajuda na carreira 

profissional, pois vai além do diploma de graduação ou cer-

tificado de especialista ou MBA. “O Mestrado em Direito do 

UNIVEM é muito importante para quem pretender crescer no 

mercado de trabalho e no circuito acadêmico como profes-

sor ou pesquisador”, frisou.

Segundo explicou o coordenador do Programa de Mestrado 

em Direito do UNIVEM, Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, a pós-gra-

duação stricto sensu possibilita ao mestrando desenvolver 

pesquisas em qualquer dos ramos do direito.  “O Mestrado 

em Direito do UNIVEM estimula e desenvolve a investigação 

científica no campo do Direito, tendo enfoque a área da ino-

vação tecnológica e, em especial, em relação à constituição 

desse saber ao longo da história e sua concepção atual. 

Além disso, visa aprimorar a formação e a qualificação de 

professores, pesquisadores e outros profissionais; contribuir 

para o aprimoramento do conhecimento dos problemas na-

cionais, enfatizando os de natureza regional e colaborar para 

a integração dos estudos jurídicos no processo de desen-

volvimento social e econômico do país, também, problemas 

das desigualdades sociais”, ressaltou o coordenador do Pro-

grama.

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

Mestrado em Direito do UNIVEM está com 
inscrições abertas



31OUTUBRO 2019 | REVISTA DO UNIVEM 



32 REVISTA DO UNIVEM | OUTUBRO 2019


