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19ª Edição do Qualivitae
Jornadas dos Cursos da Faculdade de Ciências da Saúde

A Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Univap realizou, de 26 a 28 de maio de 2021, a 19ª 
Edição do Congresso de Saúde e Qualidade de Vida do Cone Leste Paulista (Qualivitae), com a 
participação de 844 congressistas.
A abertura oficial do evento, que este ano tratou da temática “Saúde Mental X Pandemia: os efeitos 
sobre os profissionais de saúde e a sociedade", foi realizada com transmissões ao vivo pelos canais 
do YouTube e Facebook da Univap.
Os participantes receberam os cumprimentos e boas-vindas da Reitoria da Univap e Presidência da 
FVE por intermédio de vídeos individuais do Reitor, Prof. Dr. Milton Beltrame Júnior; pelo Vice-Reitor e 
Pró-Reitor de Extensão, Prof. Dr. Sergio Reginaldo Bacha; pela Pró-Reitora de Graduação, Profa. Dra. 
Lívia Gonsalves Toledo; pelo Prof. Dr. Eduardo Jorge de Brito Bastos, Presidente da Fundação 
Valeparaibana de Ensino; pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, Prof. Dr. Leandro José 
Raniero e pela Diretora da FCS e Presidente do Congresso, Profa. Dra. Sônia Khouri Sibelino.

A palestra de abertura sobre a temática principal do Congresso foi realizada no período da manhã, 
ministrada pela Psicóloga Marta Lenci, graduada pela USP e especializada em Terapia Cognitiva 
Comportamental. Viveu durante 20 anos em Portugal, onde iniciou sua prática e formação em Hatha 
Yoga, Yoga Terapêutico e Meditação (Mindfulness). No Brasil também se especializou em Yogaterapia 
Hormonal, método Dinah Rodrigues; e Liberação Miofascial, na Associação Brasileira de Rolfing.

No período da noite, a convidada especial foi a 
Dra. Flávia Regina Sano, Psiquiatra formada 
pela Faculdade de Medicina de Itajubá e pela 
Residência de Psiquiatria do Complexo 
Hospitalar de Juquery, em 2005, que falou sobre 
o tema: “Novas Perspectivas da Psiquiatria após 
a pandemia do COVID-19”. A representante da 
direção da Faculdade e Coordenadora do Curso 
de Serviço Social, Profa. Mestra Débora Wilza 
de Oliveira Guedes, fez a apresentação e 
mediação das palestras apresentadas.

A comissão organizadora do Congresso foi formada em meados de outubro do ano passado, 
composta por dois funcionários técnicos administrativos da FCS, que estiveram à frente de todos os 
preparativos e providências.
Já a Comissão científica contou com a participação inicial de quatro professores da faculdade e de 
uma funcionária técnica administrativa. A comissão trabalhou na divisão das tarefas, avaliação dos 
trabalhos, organização das apresentações e premiações finais. 

Em função da pandemia do Covid-19, a Comissão optou por suspender as apresentações de 
trabalhos no formato de painéis (banners). Assim sendo, todos foram submetidos e avaliados por 
docentes das diversas áreas do conhecimento, que indicaram os três melhores trabalhos de cada 
área para apresentação oral pela plataforma Zoom Educacional. Essas apresentações ocorreram 
nos dois primeiros dias do Congresso, nos períodos da manhã e da noite.

Dentre os trabalhos selecionados para apresentação, três (3) foram avaliados como sendo os 
melhores. O anúncio dos trabalhos premiados foi feito pela Profa. Dra. Anelise Cristina Osório César 
Dória (Presidente da Comissão Científica) e Profa. Dra. Sônia Khouri Sibelino (Presidente do 
Congresso), encerrando as atividades da 19ª Edição do Qualivitae em 2021. Os vencedores dos 
melhores trabalhos experimentais apresentados receberam uma mochila para notebook, um fone de 
ouvido e uma caixa de som bluetooth.

 

Além do Congresso, as Ligas Acadêmicas da FCS se reuniram e criaram comissões de alunos para 
a organização integral das Jornadas que foram realizadas nos dias 27 e 28 de maio, nas áreas de 
Biomedicina, Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e 
Serviço Social.

As Jornadas são realizadas todos os anos, com a finalidade de abordar temas atuais nas respectivas 
áreas, divulgar o conhecimento científico e promover a integração entre acadêmicos, professores e 
profissionais. Fizeram parte da programação deste ano palestras, workshops e minicursos. As 
atividades foram realizadas nos períodos da manhã, tarde e noite e transmitidas pela Plataforma 
Zoom Educacional, sendo algumas delas presenciais, porém, seguindo todos os protocolos de 
segurança epidemiológica determinados pelo Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária.

Foram colaboradores do Congresso e das Jornadas o Setor de Marketing e o Centro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da FVE, na elaboração do site e transmissão das palestras entre outras 
atividades; e as 21 empresas da região, que contribuíram com patrocínio ou doação de produtos.
 

Fonte: Relatório Final do Qualivitae/2021 – FCS

NÚMERO DE TRABALHOS RECEBIDOS

Trabalhos aceitos

Trabalhos rejeitados

TOTAL

359

26

385

CATEGORIA ÁREA

Fisioterapia

Biomedicina

Biologia

TRABALHO AUTORES

“Respostas Autonômicas de 
Pacientes com DPOC frente ao 

Exercício Submáximo e 
Recuperação”

“Efeito do Plasma Não Térmico de 
Argônio em Diferentes Condições na 

Esterilização da Membrana 
Amniótica humana Fresca:

Estudo Piloto”

“Avaliação da Ação Antimicrobiana 
do Extrato de Alecrim 

(Rosmarinusofficinalis L.) Sobre 
Cerpas Clínicas Multirresistentes de 

Acinetobacter baumannit”

Marcella de Sousa Dias; Flávio 
Gardini Júnior; Nicolle Severi 

Tavolaro. - Orientadora: Alessandra 
de Almeida Fagundes

Ana Júlia Matsumoto; Anelise 
Cristina Osório César Dória; 

Guilherme Rodrigues Teodoro.
- Orientadora: Luciana Barros 

Sant’Anna

Thaís Cristine Pereira; Sabrina 
Ferreira dos Santos Liberato; Patrícia 

Michele Nagai de Lima; Vanessa 
Marques Meccati; Ellen Roberta Lima 

Bessa; Ana Luiza Rosário Palma.
- Orientadora:

Luciane Dias de Oliveira

1º

2º

3º

Presidentes das Jornadas

Jornada de Biomedicina Jornada de Enfermagem

Jornada de Estética

Jornada de NutriçãoJornada de Medicina Veterinária Jornada de Odontologia Jornada de Serviço Social

Jornada de Fisioterapia

1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar

Av. Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova
São José dos Campos - SP
Fone/Fax: (12) 3947-1000

Desenvolvido por:
Diagramação:
Jonas Ferraz (SeCom)

(12) 3947-1080
E-mail: dialogo@univap.br

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável:
Sylvia Leds - MTb nº 32.355
Alessa Ribeiro (Funcionária)

Abertura solene do Congresso pela Presidente Boas-vindas aos participantes ressaltando a 
importância da temática

Deseja bom Congresso a todos neste evento que é
referência nacional e uma das pérolas da Univap

“Boas-vindas aos participantes do Qualivitae 
em sua 19ª Edição”

“É uma honra estar no comitê de abertura neste
importante evento da Univap. Bom Congresso a todos”

“A FVE está feliz e parabeniza a Universidade.
Que este evento seja profícuo e de muito sucesso ...”

A Psicóloga Marta Lenci durante a palestra de 
abertura do evento

Apresentação de um dos trabalhos durante o Congresso

Comissão Científica Parte dos membros da
Comissão Organizadora

Os Coordenadores de Cursos
com a Diretora da FCS

Encerramento do Congresso e a
Divulgação dos Melhores Trabalhos

No período da noite, a Profa. Débora fez a
apresentação e mediação das palestras apresentadas

Dra. Flávia Regina Sano, ministra a palestra no 
período da noite

13ª Maratona de Programação/10ª Maratona de Programação Júnior
Evento On-line

Os professores dos cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica da Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) e dos Colégios Univap de São José dos Campos e de 
Jacareí realizaram, dia 15 de maio, de forma remota devido à pandemia da COVID-19, a 13ª 
Maratona de Programação (Graduação) e a 10ª Maratona de Programação Jr (Ensino 
Médio/Técnico). O evento foi transmitido ao vivo no Youtube e está disponível no link 
https://youtu.be/i5hLH8l6wS0.
Participaram das competições promovidas os alunos dos cursos de Graduação (11 equipes) e do Ensino 
Médio (56 equipes). As maratonas estimulam a criatividade dos alunos, a capacidade de trabalhar em 
equipe, a busca por novas soluções de softwares e a habilidade de resolver problemas sob pressão.
O evento é uma iniciativa dos professores dos cursos, com objetivo de proporcionar maior 
convivência entre os estudantes da área da informática, de forma a prepará-los e selecioná-los para 
participação futura das competições regionais classificatórias e para as finais mundiais do concurso 
de programação da International Collegiate Programming Contest (ACM).

Os times são compostos por um grupo de alunos que procura resolver durante certo tempo o maior 
número possível de problemas. Esses alunos têm à sua disposição apenas um computador e material 
impresso (livros, listagens, manuais) para vencer a batalha contra o relógio e os problemas propostos.
A organização das duas competições foi coordenada pelo Prof. Dr. Valdir Gil Pillat e as provas foram 
elaboradas pelo Prof. Me. Wagner Santos Clementino de Jesus. O evento contou ainda com o apoio 
dos professores dos cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica da FEAU e dos 
professores dos Colégios Univap, além do apoio das equipes da Univap Virtual e da FVE/Univap.

CLASSIFICAÇÃO ALUNOS

Mateus de Oliveira Arcanjo, Gabriel Muniz de Almeida, 
Pedro Henrique Serpa

Nicholas Eras Fonseca, Ellen Tuane Silva Pinto, 
João Victor Santos e Silva

Uriel Gonçalves Paiva da Conceição, Felipe Domingues 
Franco, Paloma Ketnyn Ortiz Muraro Machado

Giovanni Jamberso Gonçalves, Eliaquim dos Santos Lima, 
Francisco Igor Nunes Soares

Gabriel Luiz Goulart Rufino Vieira, Gianluca Furtado Leite, 
Sophia Franzoni Azevedo Souza

2º lugar
3 espiãs demais

4º lugar
Fransistemas2021

5º lugar
Gabriel e a Turma

1º lugar
O py tá on

3º lugar
Fênix

CLASSIFICAÇÃO ALUNOS

Gabriel Prado Lucke, Jean Yuji Miura Andrade, Samara de 
Paula Santos

Breno do Nascimento Silva, Arthur Henrique Silva Coelho 
Rodrigues de Oliveira, Isaque Schorsch Machado

Maria Luiza Alves da Silva Machado, Felipe Morais Oliveira 
Campos, Pierre Marcelo Domingos do Amaral

Alex Willian Ribeiro, Luiz Henrique Meireles dos Santos, 
Julio César Costa da Silva

Giovane Breno Pereira Barbosa, Levi Custodio Kodaira 
Leão, Samuel Trindade Pereira de Oliveira Júnior

2º lugar
É raro mas 
acontece muito

4º lugar
Aquele 1%

5º lugar
Kruashtron Tra

1º lugar
Alberzilla 2

3º lugar
Nosrebla

Início das atividades no dia 15

13ª Maratona de Programação (Graduação)

10ª Maratona de Programação (Ensino Médio/Técnico)

Graduação Técnico

Informações:

http://web.univap.br/maratona_programacao

Doação de Livros à Biblioteca Municipal de Jambeiro

Por solicitação do Vereador do município de Jambeiro, 
Micael Henrique da Silva Santos, a Univap doou cerca 
de 725 livros para a Biblioteca Municipal “Poeta João 
Gurgel Júnior”.

O ofício nº 161/2021, da Câmara Municipal de 
Jambeiro, datado de 22 de abril, foi endereçado ao 
Reitor, Prof. Dr. Milton Beltrame Júnior, que solicitou ao 
Pró-Reitor de Extensão, Prof. Dr. Sérgio R. Bacha, e à 
Bibliotecária Rúbia Gravitto que avaliassem o pedido e 
se possível atendessem a solicitação.

No dia 31 de maio, o Vereador Micael Santos, acompanhado da Vice-Prefeita Lucy Kelly de Paula, 
estiveram na Univap para receber os títulos doados.

No Gabinete da Reitoria, o Prof. Sérgio Bacha recebe as autoridades de Jambeiro

Doação de 725 livros à Biblioteca Municipal de Jambeiro

A Bibliotecária Rúbia entrega alguns exemplares ao Vereador e à Vice-Prefeita
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Destaque na 6ª Edição do Hackatour Cataratas e
Aprovação no Mestrado Internacional na Alemanha

A ex-aluna do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Faculdade de Engenharias, 
Arquitetura e Urbanismo (FEAU) da Univap, 
Victoria Ordonez, graduada em 2019, 
participou da 6ª Edição do Hackatour Cataratas 
e, junto com sua equipe, formada por alunas do 
Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e da 
Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana, obtiveram a terceira 
colocação com uma proposta inovadora de 
totem interativo. 

O projeto da Equipe Turismo Inteligente propôs 
mapear os pontos de interesses turísticos na 
cidade de Foz do Iguaçu, por intermédio de 
diversos totens instalados em locais 
estratégicos do município. A ideia é fornecer aos 
turistas informações que facilitem a sua estadia 
durante a visita à cidade, como por exemplo, a 
localização de espaços gastronômicos, 
atrações turísticas, rede hoteleira, meios de 
transporte e comércios em geral. Além disso, 
outros serviços também foram incluídos, como 
endereços e telefones de hospitais, delegacias, 
prefeitura, entre outros. O dispositivo integrado 
a um aplicativo de celular possibilita obter 
informações rápidas e seguras.

A referida proposta foi desenvolvida pelas estudantes Natalya Reis (Campus São Paulo/IFSP), 
Victória Moraes (Campus Cubatão/IFSP), Katherine Salazar (Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana) e Victoria Ordonez (Universidade do Vale do Paraíba – Univap).
O estímulo para participar do referido evento partiu do ex-professor da Univap, Luiz Gustavo Oran, 
que atua no GT Gestão Ágil de Projetos com SCRUM, do IFSP.
De acordo com Victoria, o Prof. Oran sempre foi atuante com os alunos da Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) da Univap, estimulando a participação em projetos 
sustentáveis, publicação de artigos científicos e diversas outras atividades relacionadas à 
sustentabilidade nas áreas de arquitetura e urbanismo.
Além das boas notícias sobre o Hackatour, Victoria também recebeu a informação, no dia 1 de junho 
de 2021, sobre sua admissão no Programa de Mestrado em Patrimônio Arquitetônico e Cultural, na 
Hochshule Anhalt University of Applied Sciences em Dessau, na Alemanha. O Campus é a sede da 
icônica escola de arte vanguardista Bauhaus, cujos estudos deverão ter início no semestre de 
inverno europeu, em outubro próximo.

A ex-aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo (FEAU), Victoria Ordonez

A Bibliotecária Rúbia entrega alguns exemplares ao Vereador e à Vice-Prefeita
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Teses de Doutorados Concorrem ao Prêmio Capes 2021

Para concorrer ao Prêmio Capes Tese 
2021, a Direção do Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento (IP&D) comunica que 
os três Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu (Doutorado) em 
Engenharia Biomédica, Física e 
Astronomia e de Planejamento Urbano e 
Regional realizaram uma avaliação 
interna para selecionar as melhores teses 
de doutorado defendidas em 2020 em 
seus Programas. Para a avaliação foram 
criadas comissões constituídas por três 
professores integrais da Universidade e 
que não estiveram envolvidos como 

orientadores e/ou coorientadores no desenvolvimento dos estudos.
Os melhores trabalhos selecionados foram inscritos junto ao Sistema Integrado da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para concorrer à 16ª Edição do Prêmio 
Capes de Tese – de acordo com as normas estabelecidas no Edital nº 03/2021.
As Teses selecionadas pelas comissões dos Programas do IP&D de Pós-Graduação foram: 
Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia (PPGFA) – intitulada: “Diferenciação 
Bioquímica e Colorimétrica entre as Espécies Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii”, 
de autoria de Olavo de Osti Comparato Filho, sob a orientação do Prof. Dr. Leandro José Raniero. 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB) – intitulada: “Fibrous PCL 
Composites With Nanoceramics Produced By Electrospinning And Rotary Jet Spinning For 
Regenerative Bone Applications”, de autoria de Mirian Michele Machado de Paula, sob a orientação 
do Prof. Dr. Anderson Lobo. Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional 
(PPGPUR) – intitulada: "Pequenas cidades do Delta do Rio Amazonas: caracterização e tipologias 
urbanas", de autoria de Monique Bruna Silva do Carmo, sob a orientação da Profa. Dra. Sandra 
Maria Fonseca da Costa.

A Capes vai reconhecer as melhores teses de doutorado defendidas em 2020, em cada uma das 49 
áreas do conhecimento. Entre os trabalhos selecionados, três serão agraciados com o Grande 
Prêmio, divididos em três grupos de grandes áreas: a) Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias; b) 
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar; e c) Ciências Humanas, Linguística, 
Letras e Artes e Ciências Sociais Aplicadas.
A escolha dos trabalhos será feita por comissões de premiação, que vão considerar originalidade e 
relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do País. Além disso, são 
avaliadas a qualidade e quantidade de publicações decorrentes da tese, sua metodologia, redação, 
estrutura e organização do texto.

Os autores das teses selecionadas receberão bolsa de até um ano para estágio pós-doutoral em 
instituição nacional, certificado e medalha. Seu orientador ganhará um prêmio para participação em 
evento acadêmico-científico nacional, no valor de até R$ 3 mil, além de certificado, que também será 
oferecido aos coorientadores e ao PPG em que foi defendida.
Os autores vencedores do Grande Prêmio ganharão uma bolsa para estágio pós-doutoral em 
instituição internacional, por até 12 meses; certificado e troféu. O orientador vai receber premiação 
de R$ 9 mil para participar de congresso internacional e certificado de premiação, que também será 
oferecido aos coorientadores e ao Programa em que a tese foi defendida.
Prêmios adicionais serão concedidos pelas instituições parceiras. A Fundação Carlos Chagas vai 
oferecer R$ 15 mil aos autores das teses vencedoras nas áreas de Educação e Ensino, além de 
quatro menções honrosas no valor de R$ 5 mil, duas em cada uma dessas áreas. A Comissão 
Fulbright dará uma bolsa de pós-doutorado de quatro meses, no valor de US$ 16 mil, para um dos 
inscritos cujo trabalho evidencie a amplitude e a profundidade das relações Brasil-Estados Unidos. 
E a Dimensions Sciences vai premiar com US$ 2 mil uma autora na área de Biotecnologia, cujo 
trabalho tenha relação com inovação e empreendedorismo.
O resultado da primeira etapa do Prêmio está previsto para ser divulgado em setembro de 2021.

Fontes: IP&D/Univap e Redação CCS/Capes – Brasília/DF
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Agenda de Atividades Acadêmicas - 2021
Semanas | Jornadas | Feiras | Simpósios | Encontros | Palestras | Minicursos

Processo Seletivo | Congressos | Outros

Dia da Imprensa (FCSAC)

Dia do Químico (FEA)

Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento à Docência

58º Aniversário da Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE)

Dia do Administrador (FCSAC)

Dia Nacional da TV (FCSAC)

Dia do Rádio (FCSAC)

Dia do Professor (Institucional)

Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) 18 a 20 de outubro

15 de outubro

25 de setembro

18 de setembro

9 de setembro

24 de agosto

28 e 31 de julho

18 de junho

1º de junho

Vestibular de Inverno 2021 - confira as formas de inscrição para ingressar na 
universidade - Acesse: https://www.univap.br/vestibular

Dia Mundial do Meio Ambiente (FEA)

Festa Junina do centro de Práticas Supervisionadas (FCS)

Dia da Instituição dos Cursos Jurídicos no Brasil (FD)

Dia do Nutricionista (FCS)

Dia do Médico Veterinário (FCS)

Dia do Contador (FCSAC)

Dia do Fisioterapeuta (FCS)

Cultura FCSAC

Início Imediato

5 de junho

2 de julho

11 de agosto

31 de agosto

9 de setembro

22 de setembro

13 de outubro

19 e 20 de outubro

https://www.univap.br/vestibular/
http://www.inicepg.univap.br/home
https://www.parquetecnologico.com.br/parque-tecnologico.html
https://www.univap.br/universidade/nossos-diferenciais/programas-santander.html

