
II Semana Valeparaibana de Estudos:
Meio ambiente, Sindemia Alimentar e Racismo Estrutural

A Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos e Universidade do Vale do 
Paraíba (Univap), por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão, realizaram, nos dias 15 e 16 de 
setembro, a II Semana Valeparaibana de Estudos: Meio ambiente, Sindemia Alimentar e Racismo 
Estrutural - Desafios e corresponsabilidades rumo a uma Ecologia Integral, capaz de abarcar a 
complexidade das relações entre o meio ambiente, a sindemia alimentar e o racismo estrutural.

A cerimônia de abertura da II Semana foi realizada dia 15 de setembro, pela Profa. Maria Beatriz 
Marcondes Helene, como cerimonialista oficial do evento, a partir das 19h15, com transmissão via 
canal da Mitra Diocesana no Youtube. Participaram também da solenidade de abertura o Vice-Reitor 
da Univap e Pró-Reitor de Extensão, Prof. Dr. Sérgio Reginaldo Bacha, e o Representante da 
Diocese, Padre Célio Antonio Almeida.

No dia 15, o evento obteve 310 reproduções e no dia 16, 346 reproduções. O debate do Simpósio 
procurou compreender qual relação há entre a produção de alimento, a fome, a má alimentação, o 
racismo e o meio ambiente. Que soluções propor? Para responder a essas questões, duas 
mesas-redondas foram realizadas: uma com foco conceitual e outra com foco na realidade, 
sobretudo a do Vale do Paraíba.

Participaram como especialistas convidados no dia 15: Aline Martins de Carvalho, Dra. Elisabeth 
Aparecida Pinto, Haidi Jarschel e a Profa. Dra. Lidiane Maria Maciel.

No dia 16, participaram: Ana Beatriz Pacito Almeida, Profa. Dra. Maria Aparecida Papali, Profa. Dra. 
Valdirene Aparecida da Silva e Profa. Mestra Viviana Mendes Lima.

Fontes : https://www1.univap.br/marketing/site/dialogo/Dialogo327.pdf/MitraDiocesana
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Equipe do Curso de Enfermagem Vai à Escola

Nos dias 15 e 16 de setembro, alguns alunos do Curso 
de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde 
(FCS) da Univap estiveram na Escola Estadual Profa. 
Malba Thereza Ferraz Campaner, no Jardim Oriente, 
em São José dos Campos, para ministrar palestra e 
treinamento sobre as alterações na puberdade, 
higiene pessoal, prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis e gravidez na adolescência.
As atividades realizadas fazem parte das disciplinas 
“Práticas de Ensino e Práticas Assistenciais em 
Enfermagem”.

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. 

Engenharia de Produção
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Univap

O Curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo 
(FEAU) tem por objetivo desenvolver no estudante a capacidade de identificar questões e problemas 
relevantes no contexto em que vivem e de propor e avaliar intervenções eficientes que fomentem o 
desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, considerando os aspectos sociais, ambientais, 
econômicos e políticos. O profissional da Engenharia de Produção estará preparado para atuar em 

Processos Industriais e Gestão Empresarial-Industrial.  O Curso 
também prepara seus alunos para serem capazes de exercer 
profissionalmente as suas atribuições, principalmente nas áreas de 
Gerência de Produção; Qualidade; Gestão Econômica; Ergonomia e 
Segurança do Trabalho; Engenharia do Produto; Pesquisa 
Operacional; Estratégia e Organizações; Gestão da Tecnologia; 
Sistema de Informação e Gestão Ambiental.
O Curso de Bacharelado é oferecido nos períodos da manhã e da 
noite, no Campus Urbanova, totalizando 10 semestres, ou seja, 3.840 
horas/aula.
A Faculdade possui mais de 40 laboratórios e muitos são utilizados no 
Curso de Engenharia de Produção para o desenvolvimento das 
habilidades do futuro profissional.

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

Visitas à Universidade – Centro de Estudos da Natureza – Campus Urbanova

Telefones de contato: (12) 3947-1004 – Coordenação ou 3947-1006 – Secretaria
E-mail: feau@univap.br

Fotos: Divulgação

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
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Ciclo de Seminários LEER/USP e
Faculdade de Educação e Arte/FEA – Univap

Impactos da Pandemia no Século XXI - Certezas e Incertezas

O Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, 
Racismo e Discriminação (LEER) da 
Universidade de São Paulo (USP), em parceria 
com a Diretoria da Faculdade de Educação e 
Artes (FEA) da Univap, tem realizado desde 
maio um ciclo de seminários para discutir os 
impactos da pandemia no século XXI, que conta 
com a participação de diversos intelectuais e 
pesquisadores da área da Saúde. No dia 24 de 
maio, a temática do Seminário 1 foi “A Ressignificação da Morte”, debate mediado por Marcos P. 
Toledo Ferraz. Em seguida, os temas foram: Seminário 2 (28/06) “Os Impactos da Pandemia no 
Tecido Social”; Seminário 3 (16/08) “Endemias e Pandemias – História e Memória”; Seminário 4 
(30/08) “Endemias e Pandemias – O passado como Referência; Seminário 5 (13/09) “Arte, Literatura 
e Cultura: representações das Epidemias e Pandemias”; Seminário 6 (27/09) “Reflexos da Pandemia 
na Educação: Comprometimentos para o Futuro”, sob a Coordenação da Diretora da Faculdade de 
Educação e Artes (FEA) da Univap, Profa. Dra. Ana Enedi Prince Silva, e com a participação das 
Profa. Sonia Maria Magalhães (Universidade Federal de Goiás), Profa. Sonia Maria Gabriel (Rede 
Pública de Ensino), Profa. Mestra Maria Angélica Gomes Maia (Univap); Seminário 7 (18/10) – No 
Mundo dos Enfermos: Estranhos e Estranhamentos; Seminário 8 (22/11) – Grupos Vulneráveis à 
Covid-19: Direitos Silenciosos e Identidades Deterioradas.

Todos os Seminários foram ou serão transmitidos às 16 horas, pela Plataforma Zoom Educacional – 
ID 978 6249 1644 – Senha de Acesso: 024320.

Reitor da Univap Integra a Nova Diretoria do CRUB
Conselho de Reitores de Universidades Brasileiras

O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) elegeu a sua nova diretoria para o biênio 
2021-2023. A eleição ocorreu dia 29 de setembro, via plataforma digital, durante a 95ª Assembleia Geral 
Extraordinária e Eletiva. O Reitor da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), Prof. Dr. Milton Beltrame 
Júnior, foi eleito titular do Conselho Fiscal do CRUB.

Também, pela primeira vez, uma mulher foi eleita para a Presidência, 
desde a sua fundação em 1966. A escolhida por aclamação foi a Reitora 
Lia Maria Herzer Quintana, do Centro Universitário da Região da 
Campanha (URCAMP).

A nova Presidência e sua diretoria ficarão à frente da Instituição de 
outubro de 2021 a setembro de 2023, cujos membros são: o 1º 
Vice-Presidente, Waldemiro Gremski, representando as IES 
comunitárias; a 2ª Vice-Presidente, Margarida de Aquino, representando 
as federais; na 3ª Vice-Presidência, Rodrigo Bruno Zanin, pelas públicas 
estaduais e municipais; e na 4ª Vice-Presidência, Beatriz Maria 
Eckert-Hoff, representando as IES particulares.

Criado em 30 de abril de 1966, o CRUB é hoje a única entidade a congregar todos os segmentos da 
Educação Superior no Brasil, representa todos os reitores e reitoras do país, e é um importante articulador 
dos diálogos na esfera pública. Na época de sua criação, o Conselho visava articular e consolidar o Ensino 
Superior no Brasil; pensar estrategicamente o sistema universitário no seu todo e propor medidas para o seu 
pleno desenvolvimento; promover o intercâmbio e a cooperação entre todas as universidades; e que todas 
as instituições de Ensino Superior contribuíssem eficazmente para o desenvolvimento nacional.

Nova Diretoria do CRUB
Presidência: Reitora Lia Maria Herzer Quintana (Urcamp – Comunitária)
1ª Vice-Presidência: Reitor Waldemiro Gremski (PUCPR – Comunitária)
2ª Vice-Presidência: Reitora Margarida de Aquino (UFAC – Federal)
3ª Vice-Presidência: Reitor Rodrigo Bruno Zanin (UNEMAT – Estadual/Municipal)
4ª Vice-Presidência: Reitora Beatriz Maria Eckert-Hoff (UDF – Particular)
1ª Tesouraria: Reitor Pedro Falcão (UPE – Estadual/Municipal)
2ª Tesouraria: Reitora Luciane Ceretta (UNESC – Comunitária)
1ª Secretaria: Reitora Luciane Lúcio Pinheiro (UNISA – Particular)
2ª Secretaria: Reitor Marcelo Brito Carneiro Leão (UFRPE – Federal)

Suplentes
Reitor Paulo Fossatti (UNILASALLE – Comunitária)
Reitor Felipe Sartori Sigollo (Universidades Brasil – Particular)
Reitor Evandro do Nascimento Silva (UEFS – Estadual/Municipal)

Conselho Fiscal
Reitor Marco Antônio Soares de Souza (Universidade de Vassouras)
Reitor Márcio Araújo Oliverio (Universidade Metodista)
Reitor Milton Beltrame Júnior (UNIVAP)
Reitora Carmen Lúcia de Lima Helfer (UNISC)
Reitora Beatriz Balena (UVA)
Reitor José Marinoni (UCDB)

Fontes: CRUB/Jornal Minuano online

Equipes de Foguetes Universitários 2021
1º Encontro de Integração e Resultados Preliminares

Foi realizado no dia 6 de outubro, pela plataforma 
Zoom Educacional, o Primeiro Encontro de 
Integração e Resultados Preliminares das Equipes 
de Foguetes Universitários em 2021, com 
apresentações de alguns projetos às autoridades da 
AEB (Agência Espacial Brasileira) e a convidados.

No ano de 2020, a AEB, juntamente com a 
FUNCATE (Fundação de Ciência, Aplicações e 
Tecnologia Espaciais), abriu um edital de apoio às equipes universitárias no âmbito do Programa 
E2T (Espaço, Educação e Tecnologia). O objetivo era selecionar as melhores equipes do país para 
que recebessem apoio da Agência no desenvolvimento de projetos de foguetes em duas categorias: 
propulsão sólida e propulsão híbrida.

A equipe Bravo Aerospace, do Laboratório de Jato Propulsão/FEAU, concorreu na categoria 
"Propulsão Híbrida", sendo uma das escolhidas e recebendo o financiamento por parte da FUNCATE, 
no ano de 2021, para o desenvolvimento do projeto "Foguete Bipropelente Híbrido Oberon-II". 

Ao longo do ano de 2021, a equipe da Univap tem feito diversas apresentações do andamento do 
projeto para a Agência Espacial Brasileira e profissionais por ela escolhidos como especialistas; e no 
evento citado, o projeto da equipe, juntamente com os de algumas outras universidades, foi 
escolhido como referência para apresentação para outros times. 

O projeto Oberon-II é um foguete universitário que será capaz de lançar em 1 km de apogeu uma 
carga educacional, e representa a capacidade tecnológica da Univap no desenvolvimento desses 
tipos de veículos.

Fonte: Engenharia Aeronáutica e Espaço/FEAU/Univap

Dia Internacional da Pessoa Idosa

Com a finalidade de celebrar o Dia Internacional da Pessoa 
Idosa, o Parque Vicentina Aranha, em parceria com a 
Faculdade da Terceira Idade (FTI) da Univap, organizaram no 
Parque Vicentina Aranha, no dia 1º de outubro, o evento: 
Utopia e Distopia: a cidade que temos e a cidade que 
queremos para envelhecer.

Com palestra proferida pela Profa. Dra. Débora Guedes, Coordenadora 
da Faculdade da Terceira Idade da Univap, a ideia foi debater sobre a 
importância de preservar o respeito e a dignidade das pessoas da 
terceira idade de acordo com a resolução 46/91 da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que estabeleceu o dia 1º de outubro como o “Dia 
Internacional da Pessoa Idosa”.
Participaram do evento, além da Profa. Débora Guedes, as psicólogas 
Paula Ferreira, Danuza Machado e Aline Costa.

Fonte: FTI/Univap

Resultados do Planetário Virtual em 2021

O Observatório de Astronomia e Física Espacial 
da Univap, em parceria com o Projeto Céu 
Profundo, vem realizando desde abril deste ano, 
pelas redes sociais do Instagram, Twitch e 
Facebook, sessões sobre a Astronomia, com 
objetivo de estabelecer uma ponte entre o 
mundo acadêmico e a população.

Até o final de setembro, as sessões totalizaram pelo Youtube 28 lives com 4.171 visualizações (e 1.174 
horas de reprodução) e pelo Facebook foram 36 lives com 1.601 visualizações.

As transmissões, com uma hora de duração, seguem sendo exibidas às terças-feiras, às 20 horas, com 
a participação de astrônomos profissionais de instituições científicas e amadores, que em conjunto 
buscam divulgar a educação científica.

Os interessados podem acompanhar as sessões pelo Facebook: 
observatoriodeastronomiaefisicaespacialunivap ou pelo YouTube e Twitch: Céu Profundo; 

Instagram: @ceuprofundo.

O Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap foi inaugurado dia 14 de outubro de 2011. A 
equipe é formada por pesquisadores e alunos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Física 
e Astronomia, com grande experiência em pesquisa, extensão e divulgação científica. Já o Projeto Céu 
Profundo é uma iniciativa colaborativa de divulgação e educação científica, idealizada e mantida pelos 
astrônomos independentes Wandeclayt Melo, Natália Palivanas e Mariella Patti.

Fonte: Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap

Coordenadora do Curso de Enfermagem
Publica Artigo Científico

A Profa. Dra. Ivany Machado de Carvalho Baptista, 
Coordenadora do Curso de Enfermagem da Faculdade de 
Ciências da Saúde (FCS) da Univap, contribuiu na organização 
do Guia de Enfermagem na Assistência à Covid-19 – Aspectos 
Relevantes, publicado pelo Conselho Federal de Enfermagem 
(Cofen) e pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 
(Coren).

A docente da Univap é autora do artigo “Enfrentamento à 
Covid-19: Pacientes em Posição Prona e Profissionais pelo Uso 
de EPIs”, do referido Guia que foi lançado no dia 29 de setembro, 
durante a realização do 23º Congresso Brasileiro dos Conselhos 
de Enfermagem, no Centro de Convenções Sul, em 
Florianópolis, Santa Catarina.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação



IV Simpósio Múltiplos Olhares
Uma reflexão com vários profissionais

sobre a pluralidade do envelhecer

A Faculdade da Terceira Idade (FTI) da Univap, em continuidade às atividades acadêmicas do ano 
letivo, realizou, de 6 a 8 de outubro, o IV Simpósio Múltiplos Olhares.
O evento on-line, pelo Facebook, foi direcionado aos alunos da Faculdade, da graduação em geral, 
aos profissionais da área e à comunidade.
Participaram do Simpósio a Coordenadora da FTI, Profa. Dra. Débora Guedes; a Educadora Social 
da FTI, Patrícia Mendes; e os convidados, que contribuíram para o sucesso do evento, dentre eles: 
a Diretora Geral da Empresa Geratividade, Carolina Godoy; a Promotora de Justiça de Direitos 
Humanos da Capital de São Paulo e Coautora do Projeto Mediação para Idosos em Situação de 
Risco, Dra. Mônica Lodder Oliveira, que ministrou a palestra “Direitos Humanos, Envelhecimento, 
Família e Cuidados”; a Jornalista e Autora da Coluna AGELESS do Uol, Especialista em Wellness, 
Silvia Ruiz, que falou sobre o tema “50 são os novos 50”; o Professor, Filósofo e Coordenador 
Pedagógico, Paulo Spinelli, sobre “A velhice como um processo da juventude”; e o Jornalista, Músico 
e Escritor, Carlos Abranches, “Música para fazer sonhar”.

Fonte: FTI

23ª Semana de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo
(23ª SEAU)

A Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) promoveu, entre os dias 18 e 20 de 
outubro, a 23ª edição da Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (23ª SEAU), de forma 
remota e utilizando a Plataforma Zoom Educacional.

Cerca de 800 pessoas em média, por dia, prestigiaram o evento, organizado com uma série de 
palestras e minicursos voltados para estudantes, profissionais e outros interessados.

O objetivo da Semana é estimular o aperfeiçoamento do aluno para o mercado de trabalho, 
integrando alunos, profissionais e empresas de diversas áreas do conhecimento, trazendo 
tendências de mercado e de mudanças no perfil do profissional.

Durante o evento foram realizadas 28 palestras, com a participação de renomados especialistas, e 
produzidos dois minicursos com as temáticas: “Modelagem Avançada e Impressão 3D com Hand 
On, a Solução de Problemas Reais”, ministrada pelo Prof. Dr. Alessandro Correia Mendes, nos dias 
18 e 19; “Conectividade entre Equipamentos Médicos Hospitalares”, com André Fabiano, no dia 20.

Fonte: FEAU

Cultura FCSAC
Nossa cultura, nossos saberes:

da cachaça à moda, do empreendedorismo à comunicação

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC), organizou de 18 a 20 de outubro, 
o evento: Cultura FCSAC, transmitido pela Plataforma Zoom Educacional, das 19h às 22h30. O evento 
direcionado aos alunos da Faculdade, tem por objetivo trazer para dentro do espaço acadêmico 
discussões que enalteçam a cultura, o conhecimento e a inovação.

No dia 18, o convidado foi o jornalista, escritor e editor-chefe do Jornal O Vale, Guilhermo Codazzi, para 
falar sobre as edições especiais do OVALE LAB, uma parceria estabelecida entre o Curso de 
Jornalismo da FCSAC/Univap e o Jornal O Vale. Acompanhou sua palestra a Gestora de Marketing 
Janaína Borghi, também membro da equipe do Jornal. Esse primeiro encontro abordou a Inovação e 
Desenvolvimento de Soluções Criativas da Comunicação, dando ênfase aos projetos que estão sendo 
desenvolvidos e convidando os demais cursos da FCSAC a participarem do OVALELAB.com. Codazzi 
construiu sua carreira ao longo de 20 anos de redação, como repórter especial dedicado ao jornalismo 
investigativo e exercendo uma série de funções, participando inclusive da criação e implementação de 
novos jornais e projetos. Janaína é comunicadora com especialização em Marketing. Atuou em 
agências de publicidade da região, elaborando estratégias de branding e presença digital. 

Na mesma noite, a partir das 20h40, a convidada foi Daniela Suto e sua equipe multidisciplinar. Com 
mais de 20 anos de experiência generalista na área de Recursos Humanos, atuando em empresas 
nacionais e multinacionais de médio e grande porte, com foco em DHO e hunting de profissionais, 
que falou sobre “Seu poder é a geotecnologia?”. 

No dia 19, sobre a temática: “Pensando em jornalismo agroecológico e gastronômico”, foram 
convidadas Helen Santos (Globo Rural) e Nádia Pontes (DW). Helen integra a equipe de repórteres 
fixos do Programa Globo Rural. É responsável pelo desenvolvimento de pautas, desde a concepção, 
passando pela gravação e edição. Trabalha frequentemente com temas relacionados à 
sustentabilidade no agronegócio brasileiro. Nádia Pontes, jornalista multimídia especializada em 
meio ambiente e ciência. Colaboradora de veículos da imprensa nacional e internacional. Mestre em 
Ciência Ambiental do Instituto de Ambiente e Energia da Universidade de São Paulo (IEE, USP). 
Grantee do Rainforest Journalism Fund e Pulitzer Center, Berlin Science Communication Awards.

Às 21 horas, Jean Luc Orsoni (Alliance Francesa) falou sobre “Estratégias de MKT da Alliance 
Francesa do Vale do Paraíba durante a crise”. Jean é Cônsul honorário da França em São José dos 
Campos, Mogi das Cruzes e Taubaté e também diretor da Alliance Francesa do Vale do Paraíba. 
Secretário de Governo – Prefeitura de Bastia. Formando em Licenciatura, Ciências da Educação e 
Master de Comunicação (2003) pela Universidade da Córsega.

No último dia do evento (20), a partir das 19h, a convidada foi a jornalista Elisa Veeck (CNN Brasil), 
que falou sobre “Os Desafios do Jornalismo Multitelas”. Ex-aluna da Univap, foi âncora da TV 
Vanguarda e hoje está na CNN Brasil.  

Em seguida, a partir das 20 horas, Leandro Nagata (Empresário de A&B), falou sobre “A cachaça no 
contexto regional”. Nagata é bartender, barista, mixologista, sommelier, Mestre Alambiqueiro, Master 
Blender e docente do Senac Taubaté.

E para encerrar, o convidado foi Gilberto Gandelman (CEO da Proeletronic) que abordou a temática: 
“Marketing – Valor ou Custo – Como criar valor à empresa através dos pilares do Marketing?” Além 
de CEO da Proeletroonic, é sócio da School of Rock de São José dos Campos. Sólida experiência 
em projetos de engenharia, industriais e novos produtos/mercados. Formado em Engenharia pela 
PUC/RJ; Mestrado em Engenharia Aeronáutica pela Israel Instituto of Technology; MBA em 
Advanced Management Program – ESADE Business School – Barcelona e MBA em Gestão 
Estratégia e Econômica de Projetos pela FGV/SP.

Da Univap para a Sorbonne Paris North University

Após defender a sua Tese de Doutorado junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, 
no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da 
Univap, dia 25 de agosto, a ex-aluna da Univap, 
Nathanne Cristina Vilela Rost, embarca nos próximos 
meses para a Université Sorbonne Paris Nord, 
França/Paris, para cursar o Pós-Doc e trabalhar em um 
projeto de Nanotecnologia.

A Sorbonne Paris North University (Université Sorbonne 
Paris Nord) é uma das universidades que sucederam a 
Sorbonne após a divisão da Universidade de Paris em 
treze universidades autônomas em 1968, é uma 
universidade multidisciplinar, localizada ao norte de 
Paris, nos municípios de Villetaneuse, Saint-Denis, La 
Plaine Saint-Denis, Bobigny e d'Argenteuil.

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 todas as 
possibilidades de aperfeiçoamento do conhecimento, durante todo período que esteve na 
Universidade.

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; Foi premiada, ainda 
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 apresentado na área 
das Engenharias foi o segundo melhor. E, finalmente, em agosto deste ano, concluiu seu doutorado 
na Univap, com a defesa de Tese, intitulada: “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), junto ao Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, no 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da Univap.

Dia dos Professores

O Dia do Professor é comemorado no Brasil anualmente em 15 de outubro. A data foi criada para 
homenagear esses profissionais que dedicam suas vidas à transmissão do conhecimento e ao 
desenvolvimento da educação no nosso país. O dia 15 de outubro foi escolhido para essa comemoração, 
pois nessa data, em 1827, Dom Pedro I, Imperador do Brasil, decretou uma Lei Imperial responsável pela 
criação do Ensino Elementar no Brasil (de que chamou “Escola de Primeiras Letras”), e por intermédio 
desse decreto todas as cidades deveriam ter suas escolas de primeiro grau. O decreto também continha 
o salário dos professores, as matérias básicas e até como os professores deveriam ser contratados.

Celebração na Universidade

Tendo em vista as medidas de segurança contra a Covid-19, cada Faculdade teve autonomia para decidir 
como homenagear seus professores. Na Univap são cinco Faculdades, entre elas: Faculdade de Ciências 
da Saúde (FCS); Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC); Faculdade de 
Direito (FD); Faculdade de Educação e Artes (FEA); Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo 
(FEAU). Nem todas elas conseguiram reunir seus docentes, mas independentemente das 
comemorações, a Reitoria providenciou uma pequena lembrança, distribuída a todos eles.

Fonte: https://www.calendarr.com/brasil

Na FEAU, a alegria de poder estarem reunidos no café da 
manhã em homenagem a todos

Na FCS atividade laboral, auriculoterapia, limpeza de pele, 
aferição da pressão arterial e café da manhã

Na FEA café da manhã recheado de palavras de carinho e 
estímulo aos docentes

Fotos: Divulgação Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação



Rosa Kliass - A Poeta da Paisagem

A arquiteta Maria Cecília B. Gorski foi convidada pelo Prof. Mestre Roberto Grossmann para 
ministrar, no dia 20 de outubro, a partir das 13 horas, uma palestra aos alunos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo, dentro da programação da disciplina "Tópicos Especiais: Paisagismo 
Brasileiro", evento também inserido na programação da 23ª SEAU.

A organização da referida palestra foi realizada em conjunto à Universidade de Beuth 
Hochschule/Berlim (Alemanha), com a qual a Univap possui parceria desde 2020, e transmitida pela 
Plataforma Zoom Educacional, com tradução simultânea. 

A temática da palestra proferida por Maria Cecília foi sobre a trajetória da Arquiteta e Paisagista Rosa 
Kliass – conhecida como a poeta da paisagem. 

Rosa Grena Kliass, natural de São Roque, interior de São Paulo, nasceu em 15 de outubro de 1932. 
Formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo em 1955, 
onde também concluiu a Pós-Graduação, em 1989. Foi muito influenciada pelo Prof. Roberto Coelho 
Cardoso ao optar pelo paisagismo como área de atuação, sendo ganhadora de inúmeros prêmios 
nesta área. Consagrou-se também como consultora de diversos órgãos estatais, e é autora de vários 
trabalhos publicados no Brasil e exterior, entre eles, o livro Parques Urbanos de São Paulo.

A palestrante convidada, Maria Cecília Gorski, é Mestra em Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie (2008), atua nas áreas de desenvolvimento de projetos de 
lazer e paisagismo desde 1977. É Sócia Diretora da empresa Barbieri & Gorski Arquitetos 
Associados e membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas 
(ABAP), da qual é associada desde 1980. Já recebeu prêmios e menções honrosas e foi expositora 
nas áreas de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em paisagismo.

Fontes: escavador.com/Curso de Arquitetura e Urbanismo (FEAU/Univap)/Wikipedia

Dia do Cirurgião-Dentista
Curso de Odontologia da Univap e a Prevenção do Câncer Bucal

No dia 25 de outubro comemora-se o Dia do 
Cirurgião-dentista e para marcar essa data tão 
importante o Curso de Odontologia da Faculdade de 
Ciências da Saúde (FCS), sob coordenação do Prof. 
Dr. Antonio Carlos Victor Canettieri, organizou a 
Campanha de Prevenção do Câncer Bucal.

O evento divulgado com antecedência nas redes 
sociais, internamente no Campus Urbanova e meios 
de comunicação, teve por objetivo alertar a 

comunidade em geral os fatores de risco para o 
desenvolvimento deste tipo de câncer e a importância de 
cuidar bem da saúde da boca.

A atividade foi realizada com os alunos do quinto período 
semestral do curso, por intermédio da disciplina de Estomatologia, 
sob a supervisão da Profa. Dra. Camila Porto de Deco. 
Na ocasião foram realizadas avaliações clínicas e orientação aos 
pacientes, evento registrado inclusive pela equipe da TV Record.

Fonte: Curso de Odontologia/FCS

Outubro Rosa
Faculdade de Ciências da Saúde e o 
Trabalho de Prevenção

A Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Univap, 
convidou todos os funcionários, a participarem do 
“D” - 27 de outubro - da “Campanha do Outubro 
Rosa”, dentro do Campus Urbanova.

Como estamos ainda na época da pandemia e para não aglomerar as pessoas em ambientes 
fechados, a Faculdade solicitou que os funcionários de todos os setores da Instituição usassem no 
dia “D” uma roupa ou acessório rosa, fizessem um registro fotográfico e postassem nas redes sociais 
com uma frase indicando o “setor na luta contra o câncer de mama”.

A FCS celebrou o “Outubro Rosa” durante todo mês com ações desenvolvidas pelos sete cursos. 
Distribuiu laços cor de rosa, símbolo da campanha e por intermédio de uma parceria estabelecida 
com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, conseguiu a título de empréstimo um grande 
laço rosa inflável que ficou exposto em frente ao Bloco 7, um dos prédios da FCS, para que alunos, 
professores e funcionários pudessem tirar fotos. 

As ações desenvolvidas por professores e alunos dos Cursos, foram: Biomedicina (bem-estar e saúde 
com auriculoterapia e óleos essenciais); Enfermagem (live sobre prevenção ao câncer de mama e 
ação de orientação no Centro de Práticas Supervisionadas – CPS - Campus Urbanova); Estética 
(oncologia estética); Fisioterapia (orientação sobre o câncer de mama); Nutrição (educação nutricional 
sobre a alimentação na prevenção do câncer de mama com distribuição de receitas no CPS); 
Odontologia (esclarecimentos sobre assunto e entrega de panfletos) e o Serviço Social (orientação e 
exibição de vídeo sobre os direitos da mulher e também em situação de câncer de mama).

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as 
mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de 
mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

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

Processo Seletivo | Congressos | Outros

Inscreva-se, já!

Dia do Radialista (FCSAC)

Dia da Consciência Negra (FEA) 20 de novembro

6 de novembroDia do Biomédico (FCS)

Expo FCSAC

20 de novembro

22 a 26 de novembro

06 de novembroDia do Radialista (FCSAC)

20 de novembro

Até 28 de novembro

Dia da Consciência Negra (FEA)
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