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Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
Aulas Magnas

Com a finalidade de iniciar as atividades do segundo semestre dos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), oferecidos no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
(IP&D) da Univap, foram realizadas, dias 12 e 13 de agosto, as Aulas Magnas, proferidas pelas 
Professoras Dra. Zehbour Panossian e Dra. Mariana Faiad Batista Alves.

No dia 12, a Profa. Dra. Zehbour ministrou a palestra sobre a temática “Corrosão de Metais no Setor 
Produtivo: Luta Incessante para Preservação de Ativos”. A convidada é vice-presidente da 
Associação Brasileira de Corrosão e possui graduação em Física (Bacharelado) pela Universidade 
de São Paulo (1975), licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo (1977) e doutorado em 
Físico-química pela Universidade de São Paulo (1981). É a atual Vice-presidente da Associação 
Brasileira de Corrosão. 

Já a Profa. Dra. Mariana, no dia 13, proferiu a palestra sobre “A Metrópole de Nova Déli: 
Planejamento Urbano e Conflitos na Bacia do Rio Ganges/Índia”. Dra. Mariana é Antropóloga, 
formada pelo Goldsmiths College, Universidade de Londres, com mestrado e doutorado em 
Sociologia pela Unicamp. É sócia-fundadora da BrIndARC- Brasil Índia Associação de Redes de 
Conhecimento, onde atualmente é vice-presidente. É Professora Visitante do Programa de 
Pós-Graduação em Estudos da Condição Humana, na Universidade Federal de São Carlos, 
Campus Sorocaba.

As Aulas Magnas foram realizadas por meio da Plataforma Zoom Educacional e direcionadas aos 
alunos da Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) da Univap.

Psicopedagogia Clínica e Institucional da Univap
20 Anos

A coordenadoria do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Piscopedagogia Clínica e Institucional 
da Univap, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Delcimar de Oliveira Cunha, celebra no mês de 
agosto de 2021 o aniversário de 20 anos de recriação e implantação de um currículo atualizado do 
Curso na Universidade.

No decorrer desses 20 anos, o projeto pedagógico promoveu a formação contextualizada e crítica 
fundamentada por teorias e práticas essenciais para a atuação psicopedagógica. Os alunos são 
qualificados para avaliar, planejar e intervir em problemas decorrentes do processo 
ensino-aprendizagem.

Em entrevista ao Informativo Diálogo, a Profa. Delcimar, coordenadora do Curso, conta um pouco 
dessa trajetória. “Propus a adequação do currículo de acordo com as diretrizes da Associação 
Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), com a carga horária de 700 horas/aula. O curso, com a 
duração de 24 meses, tem por objeto de estudo a pessoa na sua singularidade, a partir das 
interações nos diferentes contextos de aprendizagem. A formação psicopedagógica não está 
circunscrita à escola, à educação escolar, mas se insere em todos os ambientes, em uma 
perspectiva ampla, atual e crítica do processo de ensino e aprendizagem”, enfatiza.

Os docentes, de acordo com a Profa. Delcimar, além da formação, especialização e experiência nas 
áreas da educação, saúde e direito, contribuem e muito para uma formação interdisciplinar no 
âmbito clínico, institucional e hospitalar. “O objetivo é que o aluno se perceba como agente de 
transformação e que suas ações contribuam para intervir nos processos decorrentes da não 
aprendizagem e assim colaborar para uma sociedade mais justa e inclusiva para as crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos”.

Divulgação

Oficinas aos Alunos do Programa Decolar
da Prefeitura Municipal

A Univap foi convidada pela Secretaria de Educação e 
Cidadania da Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos para realizar oficinas práticas aos alunos que 
participam do Programa Decolar, que busca identificar, 
acompanhar e estimular o desenvolvimento do potencial 
dos alunos considerados dotados e talentosos da rede 
municipal.

As oficinas on-line oferecidas pelos cursos das 
Faculdades de: Ciências da Saúde (FCS), Ciências 
Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC) e Educação 
e Artes (FEA) tiveram início no segundo semestre deste 
ano, durante o mês de agosto, e algumas se estendem 
até novembro. As atividades estão direcionadas aos 
alunos do 6º ao 9º ano do Programa, sempre no 
contraturno escolar. 

As oficinas oferecidas pela FCS propuseram a realização 
de mentoria, envolvendo as temáticas “Anatomia, 
Fisiologia e Histologia”, por intermédio da Liga de 
Anatomia, com a participação de alunos e tendo como 
representantes a Profa. Dra. Marília Gabriela Lopes e a 
Profa. Dra. Sônia Khouri Sibelino, diretora da Faculdade. 
Já a FCSAC, com apoio do diretor, Prof Mestre Celso 
Antonio Meneguetti, ofereceu as oficinas “Aprenda a fazer 
edição de vídeo”, sob coordenação do Prof. Mestre Filipe 

Soriano; “Fotografia para principiantes”, pelo Prof. Esp. Sérgio Gurgel; e “Como escrever um texto 
jornalístico”, pela Profa. Dra. Elizabete Kobayashi.  A FEA, sob a direção e apoio da Profa. Dra. Ana 
Enedi Prince Silva, organizou as seguintes oficinas: “Química”, pelo coordenador do curso, Prof. Dr. 
Denilson Nogueira de Moraes; “Biologia”, pela coordenadora, Profa. Dra. Flavia Villaça Morais; e 
“História”, pelo coordenador, Prof. Dr. Diego Rodstein Rodrigues. 

Implantado em 2007, o Programa Decolar foi embasado na metodologia “Caminhos para Desenvolver o 
Potencial e Talento” (Cedet), desenvolvida pela PhD Zenita Guenther, cujo trabalho é realizado há mais de 20 
anos pelo Centro de Desenvolvimento do Potencial e Talento de Lavras (MG). A educadora estuda o assunto 
há mais de 40 anos e tem trabalhos e pesquisas publicados, com reconhecimento nacional e internacional.
O Programa Decolar conta hoje com 225 alunos e trabalha nas áreas de: Criatividade, Habilidades e 
Expressão; Ciências, Investigação e Tecnologia; Comunicação; Organização e Humanidades.
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Parceria Univap e Prefeitura de São José dos Campos
Atendimento aos pets e animais silvestres

A Clínica Veterinária Escola de Pequenos Animais (CVET) da 
Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Univap, em funcionamento 
desde março, passa, a partir do dia 18 de agosto, a atender animais 
encaminhados pela Prefeitura de São José dos Campos.

O convênio de prestação de serviços foi celebrado dia 17 de 
agosto, em um evento realizado nas instalações da Univap, no 
Campus Urbanova (Bloco 9), com discursos do Reitor da 

Universidade, Prof. Dr. Milton Beltrame Júnior; do Prefeito Felício Ramuth; da Secretária de Saúde, 
Dra. Margarete Correia; e do Vereador Fernando Petit.

Estiveram também presentes várias autoridades do município, funcionários da universidade, 
representantes de organizações sociais de proteção aos animais, tutores, imprensa da Prefeitura, 
Jornal O Vale, Life Informa, Record TV, Revista Urbanova e TV Câmara.

Os atendimentos direcionados pela Prefeitura, cujo convênio foi 
estabelecido por intermédio do Pregão Presencial nº 
008/SMS/21 – Edital nº 181/SMS/2021, deverão ser agendados 
por intermédio da central 156, sempre às segundas-feiras, a 
partir das 8 horas. No entanto, os serviços são direcionados 
apenas para atender os animais das famílias com renda per 
capta de até ¼ do salário mínimo (R$ 275,00). 

Os atendimentos via universidade são abertos a todos os tutores de animais do município, também 
com agendamento antecipado, pelo telefone (12) 3947-1259, de segunda a sexta-feira, das 8h às 
18h, mediante a cobrança de taxas pelos serviços prestados.

A Clínica Veterinária Escola de Pequenos Animais da Univap é uma unidade construída com 
recursos exclusivos da própria Universidade e também administrada por ela. O projeto foi 
desenvolvido com a finalidade de dar suporte ao Curso de Medicina Veterinária da Instituição, que 
cumpre a tríplice função: o ensino, a pesquisa e a extensão.

No local há consultórios para atendimento clínico de vários 
animais, simultaneamente, dentre eles, um (1) específico para 
felinos, um (1) para atendimento de animais com suspeita de 
doenças infecciosas e mais dois (2) centros cirúrgicos com 
transmissão simultânea das cirurgias para salas de aula, para 
que os estudantes de medicina veterinária, que não estiverem 
auxiliando os procedimentos, possam acompanhar cada 
passo dentro do ambiente cirúrgico.

A Clínica Veterinária possui excelente infraestrutura e profissionais especializados. No local são realizados 
os atendimentos clínicos, cirúrgicos e laboratoriais, com a necessidade de agendamento prévio. 

Na CVET da Univap ainda não são realizados atendimentos de urgência e emergência.

Defesa de Tese de Doutorado em Engenharia Biomédica
Adequação de Equipamento para o Diagnóstico de Câncer de Mama

O Pesquisador e Professor Helton Gírio Matos defendeu, no 
dia 3 de setembro, em videoconferência, a sua Tese de 
Doutorado, intitulada “Detector Ionizográfico para 
Diagnóstico de Câncer de Mama”, que esteve sob a 
orientação do Prof. Dr. Marco Antonio Ramirez Ramos, no 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia 
Biomédica da Univap.

A Tese de Doutorado foi aprovada com distinção pela Banca 
Examinadora, composta pelos especialistas da área, Profa. 
Dra. Lúcia ZVieira (Presidente); Dr. Marco Antonio Ramirez 
Ramos; Prof. Dr. Alessandro Corrêa Mendes; Prof. Dr. Julian 
Andres Salamanca Bernal (Universidade Distrital – 
Bogotá/Colombia) e Prof. Dr. Harilton da Silva Araújo 
(Universidade Estadual do Piauí).

O estudo apresentado à Banca Examinadora comprova que o “Detector Ionizográfico” realiza 
tomografia por emissão de pósitrons (PET), produzindo informações metabólicas e diagnóstico 
preciso do câncer de mama quanto à sua malignidade. Para comprovar a efetividade do 
equipamento foi feita uma avaliação comparativa entre o Detector Ionizográfico com o aparelho de 
Tomografia por emissão de Pósitrons/Tomografia Computadorizada (PET/CT) para análise de dados 
metabólicos. A referida pesquisa foi realizada em três pacientes que apresentaram o câncer de 
mama documentado por exame histopatológico. A partir dos resultados, foi possível comprovar a 
eficácia do novo aparelho, que possibilita uma opção de diagnóstico de malignidade preciso e de 
baixo custo. O Detector Ionizográfico pode ser hibridizado com alguma tecnologia de imagens 
anatômicas, como por exemplo, o Ultrassom. Com essa metodologia é possível que os diagnósticos 
sejam mais precisos e a intervenção mais rápida,  aumentando as chances de cura.

A ideia de desenvolver um equipamento que pudesse com maior precisão diagnosticar o câncer de 
mama partiu do médico piauiense, Dr. Ary Oliveira Pires, especializado em Medicina Nuclear. Após 
trocar ideias com o pesquisador Helton, que na ocasião já estava matriculado no Programa de 
Doutorado junto ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da Universidade, desde 2016, 
resolveram aprofundar conhecimentos para revolucionar o modus operandi nesse tipo de diagnóstico.

Em 2014, Dr. Ary já havia entrado com o pedido de registro de patente da ideia inicial, mas precisava 
de uma parceria com alguém que obtivesse conhecimentos na área de Tecnologia da Informação 
(TI), para melhorar a eficácia do projeto inicial e a performance, agregar mais sensores e, assim, 
comprovar a real eficiência do equipamento portátil. Foi a partir daí que surgiu a sociedade na 
patente entre o Dr. Ary e o Prof. Helton.

Helton Gírio Matos é Graduado em Processamento de Dados pela Associação de Ensino Superior 
do Piauí (AESPI); é Especializado em Desenvolvimento para Web, na Universidade Federal do Piauí 
(UFPI); possui Mestrado Profissional em Computação, na Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Recife; é Coordenador do curso de Sistemas de Informação e do Núcleo de Tecnologia 
Educacional, no Centro de Ensino Unificado do Piauí.

Projeto Orientação Profissional – Colégios Univap
Participação de Docentes da Universidade

Em prosseguimento das atividades do Projeto de Orientação Profissional do Colégios Univap, os alunos 
da Unidade Centro participaram de um encontro no dia 9 de setembro, com profissionais das diversas 
áreas do conhecimento, entre elas, as engenharias, educação, advocacia, psicologia, comunicação e 
ciências sociais aplicadas.
O encontro, realizado no Teatro Univap, seguindo todas as medidas de segurança sanitária, teve por obje-
tivo apresentar alguns cursos de graduação da Univap e ampliar o conhecimento dos estudantes do 
Ensino Técnico/ Médio, a respeito das possibilidades de mercado de trabalho e áreas de atuação.

Estiveram presentes, na ocasião, a Diretora da Faculdade de Educação e Artes (FEA), Profa. Dra. Ana 
Enedi Prince Silva, que apresentou o curso de História, acompanhada dos coordenadores de cursos da 
FEA: Profa. Dra. Christiana V. de A. Strauss (Psicologia); Prof. Dr. Denilson Nogueira de Moraes (Quími-
ca); Prof. Mestre Elessandro Vaguino de Lima (Educação Física); Profa. Dra. Flávia Villaça Morais (Ciên-
cias Biológicas). A Faculdade de Direito (FD) foi representada pelo Diretor, Prof. Dr. Edgard Solano; pela 
Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC), o Diretor, Prof. Mestre Celso Antônio 
Meneguetti; e pela Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU), no dia 8 de setembro, a 
Profa. Dra. Erika Peterson, docente e pesquisadora nas áreas das engenharias.

Doação de Equipamento de Ozônio ao CRAS

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres 
(CRAS) da Univap recebeu a doação de um moderno 
equipamento gerador de ozônio da Empresa Ozone 
& Life de São José dos Campos/SP.
A doação foi recebida a partir de uma parceria firmada 
em setembro deste ano, entre a empresa fabricante 
desse tipo de equipamento e a Univap.

A Ozone & Life nasceu sob a expertise do Dr. Wilfredo Irrazabal Urruchi, especialista respeitado quando 
o assunto é ozônio. Graduado em Ciências Físicas e com doutorado no ITA, é professor e autor de livros 
sobre a utilização do ozônio, o que possibilitou a criação da referida empresa.

Além da doação do equipamento, a empresa forneceu também insumos, como por exemplo o óleo 
ozonizado para uso no tratamento de animais silvestres no CRAS, que abriga atualmente cerca de 300 
animais da fauna brasileira, resgatados em situações diversas e que necessitam de cuidados intensivos.

A ozonioterapia é uma medicina de alta eficiência e baixo 
custo. O tratamento estimula e ativa resposta 
imunológica, favorece o reparo do organismo, aumenta 
as defesas do corpo, melhora a circulação geral, diminui 
o estresse oxidativo, apoia a função desintoxicante do 
fígado, age como anti-inflamatório e germicida, produz 
efeito analgésico, acelera a cicatrização de feridas, entre 
muitos outros benefícios.

Com a utilização desse equipamento e desse tratamento 
no CRAS, os animais atendidos terão seus cuidados 
otimizados, reduzindo a necessidade de utilização de 
medicamentos por tempo prolongado e, 
consequentemente, diminuindo o tempo em que 
necessitam estar sob cuidados humanos.

II Congresso Nacional de Educação da Faculdade de Educação e Artes
“Educação Como Prática de Liberdade”

A Faculdade de Educação e Artes (FEA) da Univap realiza virtualmente, de 3 a 5 de novembro de 2021, 
o II Congresso Nacional de Educação (II CONEFEA).

O tema central do Congresso, “Educação Como Prática de Liberdade”, tem como objetivo debater, 
socializar, refletir e propor conhecimentos frente à realidade da educação brasileira, decorrente dos 
desafios e mudanças do cenário contemporâneo. 

A formação de professores(as) ganha centralidade frente à uma proposta de educação embasada em 
práticas libertadoras, reflexivas e que sinalizem para ações pedagógicas de qualidade e inclusivas, em 
um sistema de ensino desafiador. 

Questões relativas às políticas públicas, pesquisa, currículo, avaliação, práticas educacionais são 
abordadas, tendo o aluno como sujeito ativo do processo de ensino e aprendizagem, em espaços 
diversificados, os quais serão contextualizados como conhecimentos relevantes que instiguem e 
promovam novas possibilidades educativas.

A produção científica em educação indica para a continuidade da trajetória reflexiva junto à comunidade 
educacional, no perene sonho da construção de uma educação emancipatória, libertadora, do 
conhecimento cientificamente construído, pelo estabelecimento de parcerias entre o sujeito que ensina e 
o sujeito que aprende, permeadas pelo respeito mútuo e reflexão conjunta.

O Congresso se destina à participação de estudantes de graduação e pós-graduação, professores (as) e 
profissionais de todas as redes de ensino nas diversas áreas afins da Educação.

A inscrição no Congresso é individual e intransferível e dará direito a submissão de 2 (dois) resumos de 
trabalhos científicos e participação nas palestras, minicursos e workshops, limitados ao número de vagas.
A respeito dos eixos temáticos, programação completa, taxa de inscrição e outras informações, poderão 
ser obtidas no site: www.univap.br/conefea - E-mail: conefea@univap.br.

Projeto de Arquitetura: TAIPA_vilion_Univap

A ex-aluna do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo 
(FEAU) Univap, Victoria Ordonez, graduada em 2019, tem se destacado em sua carreira profissional e 
elevado o nome da Universidade aonde quer que vá.

Além da premiação em terceiro lugar na proposta de um totem 
interativo  durante a realização da 6ª Edição do Hackatour 

Cataratas, em 2020, em conjunto com estudantes do Instituto 
Federal de São Paulo (IFSP) e da Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana, em setembro deste ano, o Grupo 
de Trabalho em que fez parte em parceria com estudantes de 
outras Universidades Brasileiras e da Rússia, junto à 

Universidade Beuth Hochschule für Technik Berlin, com a qual a 
Univap mantém convênio desde o ano passado (agosto), foi 

classificado em primeiro lugar na apresentação de um projeto.

De acordo com a ex-aluna da Univap, duas semanas intensas de muitas palestras, workshops e 
mentorias resultaram em uma série de ricas apresentações de projetos tecnológicos e sustentáveis, 
inclusive do seu Grupo de Trabalho, que foi um dos premiados durante a realização do ARS21 Virtual 
Summer School da Beuth University of Applied Sciences Berlin.

O projeto, intitulado TAIPA_vilion_Univap, utiliza materiais locais e sustentáveis (entre eles a taipa de 
pilão), localizado em frente ao Bloco 6 no Campus Urbanova, em São José dos Campos. Fizeram parte 
integrante do Grupo de Trabalho: Anastasia Surova (arquiteta MArkhl/Russia); Caroline Letieri (estudante 
Engenharia Ambiental e Sanitária UERJ/Brasil); Lucas Viapiana (estudante Engenharia Civil 
UERJ/Brasil); Thatiana Lima (estudante Engenharia Civil UERJ/Brasil) e Victoria Ordonez (Arquiteta 
Univap/Brasil e atual mestranda em Patrimônio Arquitetônico e Cultural na Hochshule Anhalt University of 
Applied Sciences em Dessau, na Alemanha).

O Projeto

Para a implantação do Pavilhão, foi escolhido pelo grupo o jardim, que se encontra em frente ao Bloco 6, 
no Campus Urbanova, onde está localizado o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Univap.
O projeto é composto por uma sala para exposições e apresentações, uma sala técnica, banheiros, uma 
sala para estudos e workshops, uma cafeteria com espaço interno e externo e um belo jardim que integra 
o pavilhão com o Campus. 

Os três materiais principais do TAIPA_vilion_Univap são:

(1) Taipa de Pilão: Método de construção que consiste em comprimir a terra em camadas em formas de 
madeira. Possui ótimo isolamento térmico e acústico, baixo custo, além de proporcionar pouco risco de 
incêndio e redução de impactos no meio ambiente.

(2) Cobogós: foi criado na década de 1920 em Recife, Brasil. Entre seus efeitos, filtra a luz solar direta nos 
ambientes, regulando a temperatura; cria belos designs feitos de luz e sombra; delimita os espaços de 
forma mais sutil, o que não prejudica a integração dos cômodos; adequa-se a todos os estilos de 
decoração.

(3) Bambus: Espécie Bambusa Vulgaris Vittata. É utilizado para estrutura, cercas ou coberturas, móveis, 
esteiras ou tecidos. É também comparável à compressão do concreto e ao aço com resistência à tração. 
O material é sustentável e eficiente, de baixo impacto no meio ambiente, além de ser renovável e flexível.

Além dos materiais sustentáveis e de baixo impacto ambiental, foram implementadas tecnologias como 
painéis de captação de energia solar, sistema de coleta da água das chuvas, sistema de resfriamento do 
solo, telhado verde e janelas de isolamento triplo.

Aluna em Destaque: Nathanne Cristina Vilela Rost
Defesa de Tese de Doutorado em Física e Astronomia

Com o título “Iron Oxide Nanoparticles Synthesis Optimized by Design of Experiments and Magnetic 
Particle Imaging Performance of Magnetoliposomes”, sob a orientação do Prof. Dr. Leandro José Raniero 
(Univap) e Prof. Dr. Carlos M. Rinaldi-Ramos (University of Florida/USA), a aluna Nathanne Cristina 
Vilela Rost defendeu, no dia 25 de agosto de 2021, a Tese de Doutorado junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Física e Astronomia, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da Univap.

Nathanne, que iniciou sua vida acadêmica na Univap em 2012, matriculada no Curso de Engenharia 
Química, na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU), aproveitou durante todo 
período que esteve na Universidade todas as possibilidades de aperfeiçoamento do conhecimento.

Inicialmente foi voluntária de Iniciação Científica (IC) no curso de graduação; depois conseguiu uma 
bolsa de Estudo de IC pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), 
entre 2012-2015; recebeu o Prêmio de Melhor Trabalho de IC da Univap em 2013; também foi 
premiada em 2013 no XVII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, entre os cinco 
melhores trabalhos apresentados na área de Nanociência e Nanotecnologia Aplicada; em 2014, seu 
trabalho de IC ficou entre os três melhores apresentados na Univap, por intermédio do PIBIC/CNPq; 
foi selecionada e conquistou uma bolsa de estudo graduação-sanduíche do Santander 
Universidades, por intermédio do Programa Fórmula Santander, para estudar na Universidade do 
Porto, em Portugal, de setembro de 2015 a fevereiro de 2016; ao retornar ao Brasil, em 2016, 
conquistou uma bolsa de IC pela Fapesp. Entrou direto no Doutorado, tendo em vista as inúmeras 
publicações de artigos científicos em revistas indexadas, participações em congressos, prêmios, 
entre outras atividades acadêmicas, com uma bolsa de estudo concedida pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes/MEC), junto ao Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Física e Astronomia com foco em Física da Matéria Condensada, 
no período de 2017 a 2021. Nesse meio tempo, obteve novamente da Capes/MEC uma bolsa pelo 
Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior, para estudar na University of Florida, USA 
(2018-2019); em 2020, no XX Encontro Latino Americano de Pós-Graduação na Univap, seu 
trabalho foi o segundo melhor apresentado na área das Engenharias. E, finalmente, em agosto deste 
ano, concluiu seu doutorado na Univap, tendo sua tese aprovada pelos membros da banca 
examinadora: Prof. Dr. Marco Antonio Ramirez Ramos (Presidente); Prof. Dr. Leandro José Raniero; 
Prof. Dr. Carlos M. Rinaldi-Ramos (University of Florida); Prof. Dr. Oli Dors Junior; Profa. Dra. Ana 
Maria do Espírito Santo (Unifesp) e Prof. Dr. Eric Gary Fuller (University of Florida).

Agenda de Atividades Acadêmicas - 2021
Semanas | Jornadas | Feiras | Simpósios | Encontros | Palestras | Minicursos

Processo Seletivo | Congressos | Outros

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

II Congresso Nacional de Educação da Faculdade de Educação 
e Artes da Univap - www.univap.br/conefea (II CONEFEA) Inscreva-se, já!

Cultura FCSAC

Dia do Administrador (FCSAC)

Dia Nacional da TV (FCSAC)

Dia do Rádio (FCSAC)

Dia do Professor (Institucional) 15 de outubro

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

25 de setembro

18 de setembro

9 de setembro

Dia do Nutricionista (FCS)

Dia do Médico Veterinário (FCS)

Dia do Contador (FCSAC)

Dia do Fisioterapeuta (FCS)

31 de agosto

9 de setembro

22 de setembro

De1º de outubro
a 28 de novembro

13 de outubro

19 e 20 de outubro

Dia do Radialista (FCSAC)

Dia da Consciência Negra (FEA) 20 de novembro

6 de novembro

25 de outubro

Encontros de Iniciação Científica da Univap  |  Feira de Profissões Univap
(XXV INIC – XXI EPG – IV CONPAT – XV INIC JR – XI INID)
Informações: (12) 3947-1237

II Congresso Nacional de Educação da Faculdade de Educação e Artes da Univap
(II CONEFEA)  |  Informações: www.univap.br/conefea

Dia do Biomédico (FCS)

Expo FCSAC

21 a 22 de outubro

3 a 5 de novembro

20 de novembro

22 a 26 de novembro

Dia do Cirurgião Dentista (FCS)

06 de novembroDia do Radialista (FCSAC)

20 de novembro

Até 28 de novembro

Dia da Consciência Negra (FEA)

5 de dezembroProva do Vestibular 2022  |  Horário: das 9h às 12h – Via Internet

Vestibular 2022 – Inscrições a partir do dia 1º de outubro
Taxa: R$ 20,00 | Prova: 5 de dezembro – das 9h às 12h – Via Internet
Matrículas: de 13 a 20 de dezembro/2021

Vestibular 2022 – Inscrições 
Taxa: R$ 20,00 | Prova: 5 de dezembro – das 9h às 12h – Via Internet

Fotos: Claudio Vieira/PMSJC

História Sobre São José dos Campos
Revista O Vale – 254 Anos

Os docentes e pesquisadores da Univap, Profa. Dra. Valéria Zanetti (História) e Prof. Mestre Fábio 
de Almeida (Arquitetura), contribuíram com a reportagem publicada na Revista O Vale em 
comemoração aos 254 anos de São José dos Campos.

A Profa. Valéria fala mais sobre a fase sanatorial do município e o Prof. Fábio sobre o patrimônio 
arquitetônico e a transformação nos padrões construtivos e urbanísticos a partir do século 20.

Profa. Dra. Valéria Zanetti 
(História/FEA)

Prof. Mestre Fábio de Almeida
(Arquitetura/FEAU)

Revista Online - Confira as páginas 96 a 98

Clique aqui
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A Profa. Delcimar recebe convidados no 9º Encontro 
de Psicopedagogia em fevereiro de 2018 

Público presente no 9º Encontro de Psicopedagogia Clínica 
e Institucional no Campus Urbanova

II Colóquio Psicopedagógico da Univap "Meu aluno não 
aprende: medicar ou tratar?”, dia 27 de setembro/2018

Vista parcial do Público presente no II Colóquio 
Psicopedagógico da Univap, dia 27 de setembro/2018

10º Encontro de Psicopedagogia, em março de 2019, 
no Campus Urbanova

Vista parcial do público presente no 10º Encontro de 
Psicopedagogia

Oficina de Química

Oficina de História

Prof. Dr. Milton, Reitor da Univap

Prefeito Felício Ramuth

Diretora da FCS, Profa. Dra. Sônia, o Reitor e autoridades

Oficina de Biologia

O Prof. Dr. Leandro, orientador da tese e Nathanne Rost

Fotos: Divulgação
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A coordenadora do Curso Ciências Biológicas/FEA, Profa. Dra. Flávia; 
as Médicas Veterinárias, Hanna, Mariana e o Dr. Wilfredo Urruchi

Fotos: Divulgação

Fachada Principal Fachada Posterior

Sala de Apresentações Cafeteria

Inscreva-se, já!

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
Produtora de Textos:
Alessa Ribeiro - MTb n° 91.040

História Ciências Sociais Aplicadas e 
Comunicação

Psicologia Química

Direito Engenharias Ciências Biológicas Educação Física

Retorno às Aulas Presenciais
Retomada Consciente 

A Instituição definiu o retorno presencial escalonado a partir de 30 de agosto, privilegiando os 
estágios e aulas práticas em todas as Faculdades, adotando os protocolos sanitários determinados 
pelos órgãos públicos. A Univap acredita que o período de incertezas, por conta da pandemia do 
Covid-19, esteja terminando e torce para que tudo volte à normalidade o mais rápido possível, para 
que possamos ter de novo a Universidade completamente aberta e disponível para toda forma de 
convivência acadêmica.

Faculdade de Ciências da Saúde (FCS)

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC)

Faculdade de Educação e Artes (FEA)

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU)

Programas “Univap Vai à Escola” e
“Visitas à Universidade”

A Univap reinicia suas atividades presenciais e comunica que está retomando o atendimento de 
pedidos de Escolas/Colégios, por intermédio do Programa “Univap Vai à Escola” e de visitas 
individuais ou em grupos, pelo Programa “Visitas à Universidade”.

Programa Univap Vai à Escola

A Escola/Colégio solicita à Universidade a presença de 
professores das diversas áreas do conhecimento para 
ministrar palestras aos estudantes na instituição de ensino. 
Após avaliação e disponibilidade, a Univap entrará em 
contato para acerto de detalhes. Informamos que os 
docentes da Universidade estão orientados a seguir todos 
os protocolos de segurança sanitária.

Programa Visitas à Universidade

Recebe pequenos grupos nas Faculdades/Cursos, com 
agendamento prévio, devido ao momento atual de 
pandemia da Covid-19 e para segurança de todos os 
envolvidos. As Escolas/Colégios ou pessoas da 
comunidade deverão entrar em contato antecipado com a 
Univap, no link:
https://materiais.univap.br/agende-sua-visita-univap-2021

Informações detalhadas podem ser obtidas no e-mail:
sylvialeds@univap.br ou telefone (12) 3947-1080,

das 8h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira. 

Alunos do Curso de Enfermagem na EE Profa. Malba Thereza F. Campaner

Visitas à Universidade - Centro de Estudos da Natureza - Campus Urbanova
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1. Administração
2. Arquitetura e Urbanismo
3. Artes e Mídias Digitais
4. Artes Visuais
5. Biomedicina
6. Ciências Biológicas
7. Ciências Contábeis
8. Design de Moda
9. Direito
10. Educação Física
11. Enfermagem
12. Engenharia Aeronáutica e Espaço
13. Engenharia Ambiental e Sanitária
14. Engenharia Biomédica
15. Engenharia Civil
16. Engenharia da Computação
17. Engenharia de Produção

18. Engenharia Elétrica
19. Engenharia Mecânica
20. Engenharia Química
21. Estética
22. Fisioterapia
23. Gastronomia
24. História
25. Jornalismo
26. Medicina Veterinária
27. Nutrição
28. Odontologia
29. Pedagogia
30. Psicologia
31. Publicidade e Propaganda
32. Química
33. Rádio e TV
34. Serviço Social

Cursos Oferecidos


