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Começamos mais um ano e, com ele, a forte missão de oferecermos a vocês, 
alunos, o que há de melhor em formação profissional e pessoal. O UNIVEM tem 
levado em seu DNA a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo, e colhi-
do frutos de excelente qualidade com alunos se destacando no mercado com 
startups de base tecnológica e ocupando cargos de relevância nas mais diversas 
áreas. A evolução da formação acadêmica dos cursos da área de Tecnologia da In-
formação coloca  os cursos do UNIVEM como um dos únicos do Estado a oferecer  
possibilidades de empregabilidade, formação para a pesquisa e ciência, e estímu-
lo ao empreendedorismo de negócios inovadores. Prova disso, o último “Marília 
Startup Pitch Day,” com a participação de 30 projetos, entre os quais sagrou-se 
campeão o projeto SEV apresentado por alunos do curso de Ciência da Compu-
tação do UNIVEM. Nossos parabéns!  Acreditamos que a força está na juventude 
e as oportunidades estão aqui! Modelo no estado de São Paulo na governança de 
ambientes de inovação e no apoio ao empreendedorismo, Marília está entre as 
cinco principais cidades do Estado em Tecnologia da Informação. Isso, graças ao 
Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília); o Centro Incubador de 
Empresas de Marília (CIEM) e ao Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Infor-
mação de Marília (APL TI Marília), gerenciados pelo UNIVEM e credenciados pelo 
governo do Estado. Aos alunos que já vivenciam a experiência UNIVEM e aos 
novos alunos, desejamos um 2019 cheio de realizações.  
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Produções acadêmicas na área do Direito Centro conecta ex-alunos do Mestrado

O Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM lançou 

o Centro dos Ex-alunos, com o objetivo de conectar 

e promover o intercâmbio entre os alunos que cursaram o 

stricto sensu na instituição. Seguindo um modelo americano, 

o Centro é um sonho antigo do UNIVEM que se torna realida-

de por meio de ferramentas digitais. “Nossos ex-alunos es-

tão espalhados por todo Brasil, atuando em várias atividades, 

seja na área jurídica, na academia, ou no mercado como um 

todo. O Centro dos Ex-alunos do Mestrado vai proporcionar, 

num primeiro momento, um intercâmbio entre eles, e num 

segundo momento, a participação deles em cursos e aperfei-

çoamento promovidos pelo UNIVEM”, explicou Pozzoli. 

Marcando as atividades de encerramento do ano letivo 

de 2018, o Programa de Mestrado em Direito do UNI-

VEM promoveu o Café Filosófi co com o lançamento de oito 

livros, todos produzidos dentro da instituição. Entre eles, um 

composto por artigos que foram apresentados durante um 

curso em Portugal e outro de autoria do ex-aluno do 3º ano 

do curso de Direito, Saulo Santos Tobias, sob o título “Por 

toda a vida. Por que as relações não duram?”. Segundo o 

autor, o livro de poesia aborda o Direito por meio de um olhar 

que defende que uma sociedade forte é resultado de famí-

lias fortes. 

Segundo destacou o Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa 

e Extensão, Prof. Dr. Lafayette Pozzoli, o lançamento de livros 

é algo contagiante dentro do UNIVEM. “Há uma cultura no 

UNIVEM de produções científi cas colocadas à disposição da 

sociedade. Esses lançamentos mostram o que são produzi-

dos internamente pela instituição e despertam nos alunos da 

Graduação e Pós-graduação o interesse por publicações”, 

frisou. Durante todo o ano de 2018, foram lançados 13 livros 

Alunos da Pós-graduação que publicaram livros em 2018

Ex-aluno do UNIVEM e escritor,
Saulo Santos Tobias

Café Filosófi co marca o lança-
mento de oito livros
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Banco de dados auxilia empresas no 
processo de contratação

Alunos “especiais” 
conectados com novas realidades

Referência pela qualidade do ensino com foco na tecno-

logia, inovação e empreendedorismo, e pelo alto índi-

ce de empregabilidade dos alunos durante a graduação, o 

UNIVEM passa a oferecer o UNIVEM TALENTOS, um banco 

de dados com informações dos futuros profi ssionais e que 

auxilia as empresas no processo de contratação. Segundo 

explicou a professora e uma das responsáveis pelo UNIVEM 

TALENTOS, Solange Ordones, essa nova ferramenta permite 

aos alunos apresentar todas as informações sobre o grau de 

instrução, curso em andamento, experiências anteriores, en-

tre outros dados que deverão ser compatíveis com as neces-

sidades apresentadas 

pelas empresas. Os ca-

dastros não fi cam dis-

poníveis para consulta 

externa, apenas para a 

instituição que fará o encaminhamento do “currículo” após a 

autorização do candidato.

“Ao longo da graduação, percebemos a evolução dos alu-

nos dentro dos princípios e valores da instituição, ou seja, a 

gente não conhece apenas o cadastro, mas o perfi l de cada 

candidato enquanto pessoa. Isso é muito importante na hora 

do encaminhamento para a vaga”, frisou a Prof.ª Solange 

Ordones. 

O UNIVEM TALENTOS  já cadastrou cerca de 300 candida-

tos com interesse de atuar nas mais diversas áreas. A partir 

desse ano, ex-alunos do UNIVEM também vão ser convida-

dos pela instituição para fazer parte do banco de dados.

Não importa a idade ou as limitações, quando o assunto 

é inclusão, o UNIVEM abre as portas e compartilha es-

paço e conhecimento. Há 16 anos, o Centro Universitário, por 

meio dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de 

Informação, tem proporcionado, gratuitamente, aos alunos 

da Apae e a grupos da Terceira Idade, cursos de informática, 

por meio do Programa de Inclusão Digital. Além de auxiliar no 

processo de alfabetização, o Programa é uma ferramenta de 

socialização e de comunicação. “Ao lidar com novas tecnolo-

gias, os alunos da Apae se conectam com novas realidades 

e os idosos passam a ter uma vida mais dinâmica, produtiva e 

cheia de possibilidades”, explicou a responsável pelo progra-

ma, Prof.ª Renata Paschoal. Segundo estudo mais recente da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o número de brasilei-

ros com mais de 60 anos vai dobrar nas próximas décadas, é 

natural que muitos idosos procurem nos cursos uma maneira 

de se atualizarem e se tornarem mais independentes.

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

Alunos que são encaminhados para o mercado de trabalho 
Alunos da APAE e grupo da Terceira Idade durante entrega 
dos certifi cados 
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PEDFARMA
Alunos lançam a primeira startup do 
InnovaSpace Coworking 

                                                                   
Alunos lançam a primeira startup do 

O Univem lançou, em outubro passado, a primeira startup 

do InnovaSpace Coworking. Formada por Rudy Tedes-

chi (Administração), Diogo Souza e Lucas Léllis (Marketing e 

Inteligência Competitiva) e Willian Custódio formado em Ci-

ência da Computação, a PedFarma é um aplicativo de orien-

tação e compra de medicamentos.  O projeto, hoje ferramen-

ta digital, nasceu no Balcão de Projetos, ganhou corpo ao 

vencer o “Marília Startup Pitch Day” em 2017, e virou  empre-

endimento ao ser pré-incubado no InnovaSpace Coworking 

do UNIVEM. “É importante que a gente saiba de onde vie-

mos, e como chegamos até aqui. Ter a chancela do UNIVEM 

faz toda a diferença”, afi rmou Rudy Tedeschi.  O evento, que 

marcou a entrada ofi cial da PedFarma no mercado, contou 

com a presença do reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos de Ma-

cedo Soares, Pró-reitores, coordenadores, farmacêuticos, 

médicos, parceiros, familiares e convidados que puderam 

conhecer e reconhecer a importância da startup. Segundo 

destacou o coordenador dos cursos de Ciência da Compu-

tação e Sistemas de Informação do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis 

Fusco, esse projeto faz parte da metodologia do UNIVEM, na 

qual os alunos têm, durante a graduação e pós-graduação, a 

possibilidade de desenvolver projetos de startups ou empre-

sas de base tecnológica. “A PedFarma é o primeiro projeto 

fruto desse modelo de formação acadêmica, no qual o aluno 

é parte ativa da construção do conhecimento”, explicou. Momento do lançamento ofi cial da PedFarma 

Aplicativo facilita a compra e venda de medicamentos 

Equipe PedFarma. Diogo Souza, Willian Custódio, 
Lucas Léllis e Rudi Tedeschi  
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Se vira nos três minutos

Consolidado como o maior evento de startups do inte-

rior do Estado, o “3º Marília Startup Pich Day”, realizado 

em dezembro, foi um sucesso. Foram mais de 70 projetos 

inscritos e 30 aprovados, entre os expostos em pôsters e os 

apresentados em forma de um pitch. Os projetos foram apre-

sentados para investidores, jornalistas, empreendedores, 

parceiros e mentores. Nesta edição, o tempo para apresen-

tação do pitch foi de três minutos por equipe. 

Organizado pelo Programa de Pós-graduação do UNIVEM, 

em parceira com o Centro de Inovação Tecnológica de Marí-

lia (CITec-Marília), o Marília Startup Pitch Day é a oportunidade 

em que alunos da graduação e pós-graduação do Univem, 

startups do InnovaSpace Coworking e empreendedores da 

região têm para mostrar suas ideias inovadoras e conquistar 

incentivos para enfrentar o mercado.

Os vencedores da terceira edição do Marília Startup Pitch 

Day foram: o Consulta Azul, aplicativo para agendamento 

de consultas médicas – Consulta Azul (3º lugar); Vooxer – 

marketplace de serviços com drone (2º lugar); e em 1º lugar   

fi cou a SEV- soluções modernas para um mundo moderno, 

tecnologia de chatbot para vendas pelo facebook. A equipe 

vencedora foi contemplada com depósito da marca, partici-

pação na etapa fi nal do processo seletivo do Sevna Startups, 

gestão estratégica por seis meses, mentoria, estruturação ju-

rídica da startup, contrato para a utilização do InnovaSpace 

Coworking, entre outros fomentos.

Aplicativo Consulta Azul garantiu a terceira colocação 

Pitch Day 2018 contou com a participação de 30 projetos inovadores 

Sev - Chatbot para vendas pelo facebook foi a campeã de 2018

Voxer - Marketplace de serviços com drone fi cou em segundo lugar
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UNIVEM é a única da região a receber a certifi cação do MDIC e MECUNIVEM é a única da região a receber a certifi cação do MDIC e MEC

Em reconhecimento a todo o trabalho voltado ao empre-

endedorismo, o UNIVEM foi credenciado pelo Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e Ministério 

da Educação (MEC) como Instituição Amiga do Empreende-

dor (IAE). A certifi cação visa, em parceria com instituições 

de ensino superior, fomentar a qualifi cação e a profi ssiona-

lização de micro e pequenos empresários no Brasil, além 

de potenciais empreendedores. Modelo no estado de São 

Paulo na governança de ambientes de inovação e no apoio 

ao empreendedorismo, Marília está entre as cinco principais 

cidades do Estado em Tecnologia da Informação. O Centro 

de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília); O Centro 

Incubador de Empresas de Marília (CIEM) e o Arranjo Pro-

dutivo Local de Tecnologia da Informação de Marília (APL TI 

Marília) – gerenciados pelo UNIVEM e credenciados pelo go-

verno do Estado, inseriram ofi cialmente o município dentro 

do Mapa da Ciência, Tecnologia e da Informação criado pela 

secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. 

“O selo é importante para mostrar aos empreendedores da 

região que existe uma instituição que recebe e apoia os em-

preendedores, bem como para mostrar ao MEC que há no 

interior de São Paulo uma instituição fazendo um trabalho 

diferenciado”, destacou o coordenador do CIEM e CITec-Ma-

rília e coordenador dos cursos de Ciências da Computação 

e Sistemas de Informação do UNIVEM, Prof. Dr. Elvis Fusco. 

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

a certifi cação é o reconhecimento de todo um trabalho, com 

foco na inovação e no empreendedorismo, que há anos vem 

sendo desenvolvido no Centro Universitário. “Nossa respon-

sabilidade aumenta, ainda mais, a partir de agora. Além de 

todo o ambiente de inovação que temos, como o CIEM, o 

CITec, o Arranjo Produtivo Local e o Coworking, estamos ca-

minhando para a instalação do Parque Tecnológico, que vai 

ser um divisor de águas para Marília e região. Não estranhe 

se em 10 anos Marília for reconhecida como o Vale do Silício 

do Brasil”, ressaltou.   

                                                                   
INSTITUIÇÃO AMIGA DO EMPREENDEDOR

CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

Selo é conferido pelo MDIC e MEC

Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, reitor do UNIVEM: “Nossa 
responsabilidade aumenta ainda mais 

Prof. Dr. Elvis Fusco coordenador do CIEM e CITec Marília: “O selo 
mostra aos empreendedores e ao MEC que somos diferenciados”
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Longe do padrão das instituições de ensino superior tradicionais, o UNIVEM se diferencia pelos ambientes de inovação e 

tecnologia e pela revolução na metodologia pedagógica aplicada ao longo dos últimos anos. Os alunos encontram nas 

salas de aula  e laboratórios todo o conteúdo e práticas necessários para alcançar um lugar de destaque no mercado. Pro-

cesso de desenvolvimento que nasce nas disciplinas e grupos de pesquisa, torna-se realidade nos trabalhos de conclusão 

de curso e se transforma em projetos inovadores com auxílio do Centro Incubador de Empresas (CIEM-Marília), do Centro de 

Inovação Tecnológica (CITec-Marília) e do InnovaSpace Coworking. 

                                                                   
AMBIENTES DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

InnovaSpace Coworking - Ambiente de Inovação que in-

tegra Tecnologia e Formação de Talento no Apoio ao Em-

preendedorismo. Único do interior do Estado de São Paulo, 

gerido por uma instituição de ensino superior, o InnovaSpace 

Coworking tem como objetivo fomentar e apoiar empreen-

dedores que tenham boas ideias de negócio baseadas na 

indústria do conhecimento e da tecnologia.

CIEM - O Centro Incubador de Empresas atende  pequenas 

empresas com o objetivo de proteger e fortalecer a susten-

tabilidade econômica e o desenvolvimento social desses 

empreendimentos. Vinculado a Associação Nacional de En-

tidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, ofe-

rece aos seus associados acesso à informações, treinamen-

tos, cursos, eventos, publicações e projetos que propiciam 

conhecimento e melhoria de desempenho de suas incuba-

doras, parques e projetos de apoio ao empreendedorismo 

inovador no Brasil e no mundo.

AMBIENTES FORMAIS DE INOVAÇÃO
CITec - Marília O Centro de Inovação Tecnológica de Marí-

lia concentra, integra e oferece um conjunto de mecanismos 

e serviços de suporte ao processo de inovação tecnológica 

das empresas, constituindo-se, também, em espaço de in-

teração empresarial-acadêmico para o desenvolvimento de 

setores econômicos. Gerido pelo UNIVEM, o CITec mantém 

uma série de ações num ambiente de colaboração científica 

e tecnológica entre instituições de ensino, os governos mu-

nicipal, estadual e federal e as empresas que são contempla-

das com projetos de apoio ao empreendedorismo sustentá-

vel e à inovação tecnológica.
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FORMANDOS UNIVEM 2018 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO



FORMANDOS UNIVEM 2018 - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DA INFORMAÇÃO 
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FORMANDOS UNIVEM 2018 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E DESIGN GRÁFICO 



FORMANDOS UNIVEM 2018 - DIREITO DIURNO E NOTURNO 
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FORMANDOS UNIVEM 2018 - PROCESSOS GERENCIAIS E RECURSOS HUMANOS 



Use #univem nas suas redes sociais! 
E apareça neste espaço. 15FEVEREIRO 2019 | REVISTA DO UNIVEM 
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BIBLIOTECA DO UNIVEM 
Um dos melhores acervos físico e digital da região 

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

UNIVEM está entre as melhores bibliotecas universitárias 

particulares da região. Além dos 

livros físicos, com 65 mil títulos 

das mais diversas áreas do co-

nhecimento, o espaço se dife-

rencia pelo acervo digital. São, 

aproximadamente, 10 mil títulos disponíveis para os alunos e 

docentes do centro universitário. 

Dentro do acervo digital (Pearson, Saraiva), os alunos, profes-

sores e toda a comunidade acadêmica têm acesso à Revista 

dos Tribunais On Line (RT on line) que, além dos 34 títulos 

de revistas, jurisprudência, legislação, códigos comentados 

e títulos de doutrinas essenciais de autores renomados, traz 

notícias da Agência Reuters, a maior agência de notícias do 

mundo, em tempo real, e que permite a impressão e downlo-

ad do material de modo ilimitado e sem custo, e as editoras 

Artmed, Artes Médicas, Bookman, 

McGraw-Hill e Penso. 

Segundo a bibliotecária Aline Cor-

rêa Maldonado, a biblioteca virtual 

do UNIVEM pode ser acessada re-

motamente e de modo ininterrupto, por meio de dispositivos 

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

a partir da apresentação dos números do Registro do Aluno 

(RA) e senha. “Hoje, somos uma das mais ricas bibliotecas 

universitárias particulares do interior, com acervo físico e di-

gital atualizados e com uma infraestrutura que permite um 

ambiente de conhecimento e pesquisa diferenciados”, des-

tacou.  

Aline Corrêa Maldonado, Bibliotecária do UNIVEM 

Moderna infraestrutura e acervo atualizado 

Biblioteca Digital conta com cerca de 8 mil títulos 



Prof. Dr. Elvis Fusco 
Coordenador dos Cursos de Ciência 
da Computação e Sistemas de Informação 
do UNIVEM no período de 2008 a 2018 

Com nota 4 nos indicadores de qualidade e de-

sempenho dos cursos superiores do Ministério da 

Educação (MEC), os cursos de Bacharelado em Ciência 

da Computação e Sistemas de Informação do UNIVEM 

estão entre os melhores cursos da área de Computa-

ção do País. No estado de São Paulo, nenhum curso 

obteve conceito melhor que os cursos do UNIVEM. As 

notas da avaliação variam de 1 a 5, sendo que 4 e 5 

são consideradas excelentes, e notas abaixo de 3 são 

insatisfatórias.

De acordo com a avaliação do MEC, os dois cursos 

fi caram em primeiro lugar nas dimensões Organiza-

ção Didático-Pedagógica; Infraestrutura e Instalações 

Físicas; e Oportunidades de Ampliação da Formação, 

entre as instituições do estado de São Paulo e entre 

os 10 melhores, incluindo todas as instituições do País. 

Os cursos do UNIVEM estão classifi cados entre os 

20% melhores cursos do Brasil. 

Os cursos de Ciência da Computação e Sistemas de 

Informação do UNIVEM estão conceituados entre os 

melhores cursos da área de Computação e Tecnologia da 

Informação do País. O resultado da avaliação realizada pelo 

Ministério da Educação (MEC)  demonstra a excelência e a 

distinção na formação que o mercado já reconhece há mui-

tos anos, seja na formação de profi ssionais que se destacam 

na indústria da Computação e da Tecnologia da Informação,  

seja na formação de pesquisadores que atuam em institui-

ções de ensino e pesquisa e, também, de empreendedores 

de negócios inovadores de alto impacto na sociedade. A dis-

tinção na formação é verifi cada na atuação de seus egressos 

e a qualidade dos cursos de Ciência da Computação e Siste-

mas de Informação do UNIVEM é, a partir de agora, compro-

vada e atestada pelo MEC. Essa performance é decorrência 

de uma visão didático-pedagógica diferenciada e inovadora, 

alinhada às demandas de uma sociedade globalizada que 

exige uma formação centrada no aluno e no mercado de 

trabalho, de docentes de elevada titulação com atuação em 

empresas de alta tecnologia e de investimento em infraes-

trutura, inovação, empreendedorismo e pesquisa científi ca 

que posicionam os cursos de Ciência da Computação e Sis-

temas de Informação do UNIVEM na lista dos melhores do 

País.  Aliado a isso, o protagonismo do UNIVEM em ações 

de apoio ao segmento de TI,  gera uma sólida reputação na 

formação de profi ssionais na área e que colaborou para que 

a cidade de Marília recebesse o reconhecimento de Arranjo 

Produtivo Local de Tecnologia da Informação, posicionando

-a entre um grupo seleto de três cidades a terem esse título 

no estado de São Paulo. Mais recentemente, a formação dos 

alunos matriculados nos cursos de Ciência da Computação 

e Sistemas de Informação foi potencializada pela criação do 

Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília) e 

do InnovaSpace Coworking, em conjunto com o Centro Incu-

bador de Empresas de Marília (CIEM), ambientes de inovação 

e empreendedorismo digital mantidos pelo UNIVEM, que for-

taleceram ainda mais as oportunidades para que os alunos 

possam desenvolver, durante a graduação, empreendimen-

tos de base tecnológica que são hospedados na própria es-

trutura da instituição.

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 
E SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 
DO UNIVEM ESTÃO 
ENTRE OS 
MELHORES 
DO PAÍS 
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CONFIRA O CONTEÚDO DAS MATÉRIAS TAMBÉM:: canalunivem univem

                                                                   
TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITO
Homenagem ao Professor e Filósofo Oswaldo Giacóia 

Reconhecimento. O Conselho Universitário do UNIVEM – 

CONSU concedeu ao fundador e Professor Colaborador 

do Programa de Mestrado em Direito do UNIVEM, líder do 

Grupo de Pesquisa “Bioética e Direitos Humanos”, Professor 

Doutor Oswaldo Giacóia Jr.,  o Título de Professor Emérito. 

Com trabalhos reconhecidos dentro e fora do País, o fi lósofo 

e escritor,  Oswaldo Giacóia Jr. graduou-se em Direito, em 

1976, pela Universidade de São Paulo, e em Filosofi a, no 

mesmo ano, na Pontifícia Universidade Católica de São Pau-

lo. Em 1983, fez seu mestrado em Filosofi a, também na PUC 

de São Paulo e, em 1988, doutorado em Filosofi a pela Uni-

versidade Livre de Berlim. Ainda, durante os anos em que vi-

veu na Alemanha, fez três pós-doutorados. Oswaldo Giacóia 

é um perspicaz estudioso de Nietzsche, do idealismo alemão 

e de seus desdobramentos contemporâneos diversos, alem 

do quais o pensamento de Michel Foucault, Hans Kelsen, 

Carl Schmitt, Giorgio Agamben entre outros. Conhecimento 

que, desde o ano de 2000, tem sido compartilhado com o 

UNIVEM e feito enorme diferença na formação dos alunos. 

Segundo o homenageado, esse título é dividido com toda a 

comunidade acadêmica. “Aqui encontrei  um espaço de aco-

lhimento para atuação que eu pude desenvolver com inteira 

liberdade. O UNIVEM propicia condições para que seus pro-

fessores tenham completa autonomia no desenvolvimento 

dos seus planos de ensino, do conteúdo programado para 

sua disciplina, das metodologias que empregam, e realmen-

te isto é um indicador de que a Instituição não apenas pro-

pala, mas efetivamente pratica o comprometimento com os 

valores éticos fundamentais, e torna-os perfeitamente viá-

veis em seus quadros, garantindo o exercício da autonomia”, 

destacou. 

“É uma honra e privilégio ter um docente do gabarito do Pro-

fessor Giacóia conosco. Só quem compartilha do conheci-

mento dele consegue mensurar o quanto é grandioso e en-

riquecedor. Estamos muito felizes em poder homenageá-lo 

em vida, o que, aliás, é uma prática do UNIVEM, reconhecer 

o valor dos docentes e compartilhar com a comunidade”, res-

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

Título foi conferido pelo Conselho Universitário do UNIVEM 

Momento da entrega do Título de Professor Emérito ao Prof. Dr. 
Oswaldo Giacóia Jr.  

Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Jr.: “Aqui encontrei acolhimento e 
liberdade para atuar na área do conhecimento” 
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Inquietude. Característica marcante na personalidade des-

te profi ssional que encontrou na criação sua realização 

pessoal e reconhecimento nacional como designer gráfi co. 

Formado em Comunicação Social - Publicidade e Propagan-

da e ex-aluno da primeira turma do curso de  Tecnólogo em 

Design Gráfi co, pelo Instituto Superior de Tecnologia do UNI-

VEM (IST), Adriano Patriani atuou durante nove anos como 

diretor de publicidade e marketing em um grupo de lojas de 

varejo em Marília e, no período de 2006 a 2015, foi sócio-ad-

ministrador do Estúdio Santa Fé. Em 2015, fundou o Estúdio 

Patriani, uma editora e estúdio de design, onde, desde então, 

se dedica ao design e a publicações editoriais.  “A entrada 

no curso de Design Gráfi co do IST do UNIVEM trouxe, além 

da especialização profi ssional, o contato com professores e 

profi ssionais de alta qualidade. Foi no UNIVEM que conheci 

meus sócios e fundamos o Estúdio Santa Fé, empresa que 

transformou totalmente minha vida profi ssional. Posso afi r-

mar que o profi ssional que sou hoje se deve muito ao curso 

de Design Gráfi co do UNIVEM”, frisou. Segundo ele, o profi s-

sional designer gráfi co tem sido imprescindível no mercado. 

“Se você vai ao shopping, navega na internet, usa aplicativos 

de celular ou faz compras no supermercado você está em 

contato com o design gráfi co. Hoje, com o excesso de produ-

tos e informações, as pequenas empresas também precisam 

investir pesado em design para poder chamar a atenção e se 

destacar, é uma ferramenta imprescindível para empresas de 

todos os portes e segmentos. “Não é um artigo de luxo que 

só as grandes podem alcançar. É um investimento de ótimo 

custo benefício que pode trazer resultados importantes para 

sua empresa em diversos níveis”, afi rmou. 

#ORGULHO DE SER UNIVEM DESIGN GRÁFICO 
Nome: Adriano  Patriani

Idade: 44 anos

Graduação: Bacharel em Comunicação Social e 
Tecnólogo em Design Gráfi co

Data da graduação: 2005, colação fevereiro de 2006

Atuação profi ssional: 
Designer Gráfi co 

No UNIVEM, conheci meus sócios e 
fundamos o Estúdio Santa Fé, empre-
sa que transformou totalmente minha 
vida profi ssional. Posso afi rmar que 
o profi ssional que sou hoje se deve 
muito ao curso de Design Gráfi co.



Data da graduação: 2005, colação fevereiro de 2006

Use #univem nas suas redes sociais! E apareça neste espaço. Use #univem nas suas redes sociais! E apareça neste espaço. 

21FEVEREIRO 2019 | REVISTA DO UNIVEM 



22 REVISTA DO UNIVEM | FEVEREIRO 2019

                                                                   
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Alunos do UNIVEM marcam presença no CONIC-SEMESP

Alunos dos cursos de Administração, Ciências Contá-

beis, Direito, Engenharia de Produção, Ciência da Com-

putação e Sistemas de Informação do UNIVEM, acompanha-

dos pelo professor Caio Saraiva Coneglian, participaram nos 

dias 30 de novembro e 1º de dezembro, em São Paulo, do 18º 

Congresso Nacional de Iniciação Científi ca (CONIC), um dos 

maiores eventos do País.  O evento contou com a participa-

ção de 12.177 orientadores, 23.738 trabalhos apresentados 

e 35.746 alunos envolvidos nas produções científi cas. Rea-

lizado pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior  

(SEMESP), desde 2001, o CONIC-SEMESP tem como objetivo 

identifi car talentos, estimular a produção de conteúdo cien-

tífi co, além de viabilizar na prática os projetos apresentados 

pelos alunos, por meio do exercício da criatividade e de co-

nhecimentos adquiridos.  O projeto apoia o desenvolvimento 

intelectual contínuo dos alunos do Ensino Superior, incenti-

va a pesquisa, a arte e a cultura e busca facilitar o contato 

com o que há de mais novo no mercado, ao mesmo tempo 

em que promove visibilidade e valor aos trabalhos apresen-

tados.  Segundo destacou a professora Solange Ordones, 

para os alunos é de suma importância participar do CONIC, 

principalmente, apresentando trabalhos. “A experiência de 

participar com seus trabalhos em um evento tão importante 

como o CONIC foi simplesmente enriquecedora. Os alunos, 

além da oportunidade de divulgar suas produções científi -

cas em âmbito nacional, têm a possibilidade de conhecer 

novas pessoas e ideias, de ouvir as opiniões dos avaliadores 

com conhecimentos e visões variadas. Parabéns a todos os 

alunos e orientadores que tiveram seus trabalhos aceitos e 

apresentados”, ressaltou. 

Integração e conhecimento marcaram o evento 

18º CONIC - estímulo à produção de conteúdos científi cos em todas as áreas 

Orgulho de fazer parte do Congresso Nacional de Iniciação Científi ca  



                                                                   
20 ANOS
UNIVEM promove reencontro de alunos da XXXII Turma de Direito

Alunos da XXXII Turma do curso de Direito do UNIVEM 

se reuniram no dia 21 de janeiro, no Espaço Cultural 

do Centro Universitário, para um reencontro de comemo-

ração dos 20 anos de Colação de Grau e efetivo exercício 

na caminhada do mundo jurídico. O evento, apoiado pela 

instituição, foi uma iniciativa do ex-aluno, hoje Delegado de 

Polícia do Estado de Mato Grosso, Dr. Romildo Souza Grota 

Junior. Natural de Marília, Romildo Souza Grota Júnior é a se-

gunda geração da família formada no curso de Direito pelo 

UNIVEM. Seus pais, Romildo Grota Filho e Sirlei Batista Grota 

cursaram Direito pela, então, Fundação de Ensino Eurípides 

Soares da Rocha, em 1974. “Meus pais se conheceram aqui 

durante os anos da faculdade e logo se casaram. E eu, en-

contrei aqui uma segunda casa, me sinto pertencente a essa 

família chamada UNIVEM”, comentou.  Se há vinte anos os 

jovens da XXXII Turma do Direito carregavam nas mochilas 

sonhos e expectativas, hoje, colhem frutos sadios em cada 

área que escolheram. São advogados, delegados de polícia, 

juízes, promotores, assistentes judiciais, profi ssionais de su-

cesso que são orgulho para esta instituição que nos últimos 

cinco anos têm conquistado cerca de 80% de aprovação nos 

exames da OAB e tem sido referência pela qualidade dos 

profi ssionais. Para o advogado Wladir Buim, o ensino ofere-

cido pelo UNIVEM prepara os alunos para uma atuação dife-

renciada no mercado. “Toda a metodologia, corpo docente 

e visão diferenciada do UNIVEM nos preparam para atingir-

mos sucesso profi ssional”, afi rmou. Gerente jurídico do Gru-

po Jacto, Roger Nicolau ressaltou a importância do curso de 

Direito do UNIVEM na sua vida profi ssional. “Me casei com o 

Direito. Fiz a graduação e pós-graduação no UNIVEM e com 

apenas um ano de escritório aberto fui convidado para traba-

lhar no Grupo Jacto de Pompeia, onde fi z carreira. Tamanho 

é o reconhecimento do curso de Direito do UNIVEM que to-

dos os funcionários do departamento jurídico da Jacto são 

ex-alunos do UNIVEM”, salientou. O evento contou com a 

presença de docentes e do reitor do UNIVEM, Dr. Luiz Carlos 

de Macedo Soares, que ressaltou a satisfação da instituição 

ao receber os egressos e o orgulho pela trajetória de suces-

so trilhada por cada um. “É um incentivo para os alunos que 

já fazem parte do UNIVEM, para os que estão ingressando 

e para os queiram ingressar na nossa instituição”, concluiu. 

Ex-alunos da XXXII Turma de Direito se reencontram 
depois de exatos 20 anos de formatura

Para o advogado Wladir Buim, o ensino oferecido pelo 
UNIVEM prepara os alunos para

Roger Nicolau, gerente jurídico do Grupo Jacto: “Todos os funcionári-
os do departamento jurídico da Jacto são ex-alunos do UNIVEM”

Romildo Souza Grota Júnior, Delegado Polícia do Estado de 
Mato Grosso: “Devo meu êxito profi ssional ao UNIVEM”
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