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Visita à Universidad De La Serena – Chile

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado) em Física e Astronomia do 
Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D) da Univap, Prof. Dr. Arian Ojeda González, realizou 
uma visita de trabalho, no período de 16 a 23 de abril, à Universidad De La Serena, no Chile.

Na ocasião, O Prof. Arian ministrou um seminário em que apresentou as pesquisas do grupo de 
Física e Astronomia da Univap, os inúmeros equipamentos e Laboratórios que a Instituição possui, 
bem como os resultados mais recentes das pesquisas desenvolvidas na Universidade.

Esse Seminário, ministrado em espanhol, foi o primeiro realizado presencialmente no Departamento 
de Física da Universidad De La Serena, pós-pandemia Covid-19. 

As pesquisas apresentadas durante o Seminário procuram novos métodos para estudar lâminas de 
corrente bidimensional em dados de Distúrbios Interplanetários coletados por espaçonaves.

A viagem foi financiada pelo projeto sob a sua coordenação, por intermédio do processo 
431396/2018-3, Chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018 - Universal/Faixa A. 

O trabalho desenvolvido no Chile está vinculado com a área de concentração Física Espacial e a 
linha de pesquisa Física da relação Sol-Terra (clima espacial), que o pesquisador desenvolve no 
Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, em conjunto com o Prof. Dr. Pablo Rubén 
Muñoz Gutberlet, da Universidad De La Serena/Chile.

Visita de Escolas e Colégios à Universidade

A Pró-Reitoria de Graduação enviou, no início deste ano, carta às Escolas públicas e particulares da 
região convidando os alunos e professores para visitarem, a partir de março de 2022, 
presencialmente, as instalações da Universidade.

A carta-convite foi muito bem recebida pelas instituições de ensino e os pedidos começaram a 
chegar. A Univap, até o momento, recebeu a visita das seguintes instituições: 

Convênio entre a Univap e a
Associação Vida Plena com Parkinson (AVPP)

Um convênio entre a Univap e a Associação Vida Plena com Parkinson (AVPP) foi firmado no início 
deste ano, com o objetivo de desenvolver um plano de ação com etapas relacionadas a um 
programa de extensão universitária extracurricular e de pesquisa quanto ao diagnóstico, tratamento, 
impacto biopsicossocial e de conscientização da comunidade sobre a Doença de Parkinson (DP). 

Os trabalhos serão realizados por professores e alunos dos cursos da Faculdade de Educação e Artes 
(FEA), da Faculdade da Terceira Idade (FTI) e das Ligas da Saúde da Faculdade de Ciências da 
Saúde (FCS). A ideia é concretizar ações socioeducacionais numa perspectiva multiprofissional, com 
vistas à saúde e qualidade de vida da pessoa com DP e ao processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes, de maneira que o indivíduo com Parkinson possa ser cuidado em todas as especificidades 
dessa doença, que, apesar de ter sido descrita há mais de 200 anos, ainda é pouco estudada.

Participarão das atividades os alunos regularmente matriculados nos Cursos de Biomedicina, 
Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Serviço Social (FCS); Psicologia (FEA) e 
ainda da FTI, a partir do apontamento de cada coordenador de curso, por meio de seu Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) e do Plano de Ensino de disciplinas com carga-horária de atividades 
extensionistas, que poderão ser vinculadas a este programa. A partir de cada semestre letivo, 
exercerão atividades vinculadas à disciplina referida no que tange à execução do programa.

Univap 30 Anos

A Universidade do Vale do Paraíba (Univap) celebrou 
seus 30 anos de criação no dia 1º de abril, na Capela 
Ecumênica Universitária, no Campus Urbanova, a 
partir das 19 horas.

Os anfitriões da Universidade, o Reitor, Prof. Dr. Milton 
Beltrame Júnior e o Vice-Reitor, Prof. Dr. Sérgio 
Bacha, receberam o Presidente da Fundação 
Valeparaibana de Ensino (FVE), mantenedora da 
Univap, Prof. Dr. Eduardo Jorge de Brito Bastos; o 

Vereador e Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, Robertinho da Padaria; o 
Padre Geraldo Alves da Silva (Paróquia Santo Agostinho); e o Pastor Gerson Costa de Araújo (Igreja 
Presbiteriana de Jacareí), convidados a discursar sobre o amor à educação e o processo de 
amadurecimento na Universidade. O deputado federal e ex-prefeito de São José dos Campos, 
Eduardo Cury, também reconheceu o papel fundamental da Univap na formação de profissionais no 
município e comentou a importância de manter na memória as pessoas que lá atrás ajudaram a 
construir a Universidade. Estiveram também presentes ao evento várias autoridades e ex-alunos da 
Universidade, dentre eles, o Eng. Sérgio Porto.

Com a presença da Orquestra Comunitária de São José dos 
Campos, sob a regência do Maestro e Diretor Artístico Bartolomeu 
Vaz, o evento foi um marco, porque além de celebrar os 30 anos 
de criação da Univap, abre a temporada de apresentações da 
Orquestra em 2022. Após a apresentação, a plateia aplaudiu de 
pé e com entusiasmo os componentes do grupo pela belíssima 
execução de músicas eruditas e do hino nacional.

Equipes da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e 
Comunicação (FCSAC) - TV Univap e do Curso de Gastronomia, 
respectivamente, ficaram responsáveis pelo cerimonial, gravação 
do evento e coquetel servido no Salão de Festas da Capela. 
Nesse Salão também foram expostos fotografias e documentos 
desde a criação da Instituição, que estão sob a guarda do Centro 
de História & Memória da Univap (Cehvap).

A Univap, localizada em São José dos Campos, é uma Universidade Comunitária. Isso significa que 
todos os recursos oriundos de mensalidades ou projetos aprovados pelas agências de fomento (Capes, 
CNPq, Finep, Fapesp) que entram dentro da Instituição, devem ser empregados exclusivamente para 
sua manutenção, ampliação de laboratórios, salas de aula e aquisição de equipamentos. 

A Universidade oferece atualmente mais de 30 cursos de graduação, três (3) Programas de Mestrado 
Acadêmico, um (1) de Mestrado Profissional e três (3) de Doutorado, além de dezenas de cursos de 
Especialização, Atualização e Extensão.

A história da Univap inicia-se em 1954, com a criação do Curso de Direito. Hoje conta com cinco (5) 
Faculdades nas áreas de: Ciências da Saúde; Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação; Educação 
e Artes; Direito; Engenharias, Arquitetura e Urbanismo.

A Universidade ainda possui o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D); o Observatório de 
Astronomia e Física Espacial; Incubadora de Empresas; Parque Tecnológico; TV Universitária; Centro 
de Estudos da Natureza, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres; Clínica Escola de Psicologia; 
Clínica Veterinária Escola de Pequenos Animais, entre outros espaços abertos à comunidade.

Há programas que buscam auxiliar estudantes por intermédio de bolsas de estudo, entre eles, a 
Bolsa Atleta; Institucional; e o desconto fidelidade, além do financiamento estudantil FIES e o ProUni, 
do governo federal. 

É também parceira do Santander Universidades desde 2012, idealizador de inúmeros programas de 
intercâmbio, como por exemplo, o Santander Graduação; Superamos Juntos; Ibero-americanas, 
entre outros.

Realiza no decorrer do ano atendimentos à população nas áreas da assistência jurídica e 
odontológica.  Mantém parcerias com o SUS e com a Unimed do município para que pacientes sejam 
atendidos na área da Fisioterapia, no Campus Urbanova, a maior infraestrutura da Universidade, que 
possui mais de 5 milhões de metros quadrados área.

Oferece anualmente, de forma gratuita, as Oficinas Práticas Profissionais (OPP) direcionadas aos 
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, a fim de facilitar a escolha da futura 
profissão. Mantém um programa de educação ambiental e de treinamento especializado para a 
captura de animais peçonhentos.

Na parte acadêmica, além das tradicionais semanas das respectivas faculdades, realiza em outubro os 
Encontros Latino-Americanos de Iniciação Científica, que em 2021 completaram a sua 25ª edição. 
Esses encontros possibilitam um grande intercâmbio de estudantes do ensino médio, graduação e de 
pós-graduação, oriundos de várias universidades, representantes de vários estados brasileiros e de 
países vizinhos. Paralelamente a esses eventos, foram inclusos os Encontros Nacionais de Iniciação 
à Docência e de Extensão Universitária.

A Univap ainda possui a Faculdade da Terceira Idade; Casa de Hóspedes, destinada a pesquisadores 
visitantes ou alunos de Pós-Graduação Stricto Sensu que vêm de outros estados aqui estudar; o 
Restaurante-Escola; micro-ônibus internos que circulam pela Universidade; uma Galeria de Artes e a 
Capela Ecumênica Universitária.

Conheça a história da Univap:

Clique aqui

Confira o Seminário:

Clique aqui

Data Nome da Escola/Colégio Nº de alunos e professores 
21/03 EE Bairro do Cedro – Paraibuna 45 alunos + 2 professores 
25/03 EE Profa. Ilza Irma Moeller Cóppio – SJCampos 32 alunos  + 2 professores 
06/04 Ecompo - SJCampos 40 alunos + 1 professor 
07/04 EE Prof. Waldemar Salgado – Santa Branca 40 alunos + 2 professores 
08/04 EE Prof. Waldemar Salgado – Santa Branca 40 alunos + 2 professores 
11/04 EE Prof. Waldemar Salgado – Santa Branca 40 alunos + 2 professores 
14/04 Colégio Cemi – Taubaté 28 alunos + 2 professores 
06/05 EE Prof. Nelson Nascimento Monteiro - SJCampos 40 alunos + 2 professores 
11/05 EE Dr. Ruy Rodrigues Dória - SJCampos 46 alunos + 2 professores 
30/05 EE Prof. José Félix – Município de Potim 28 alunos + 2 professores 
03/06 EE Bairro do Cedro – Paraibuna 42 alunos + 2 professores 
10/06 EE Prof. Nelson Nascimento Monteiro - SJCampos 40 alunos + 2 professores 
10/06 EE Olímpio Catão – SJCampos – Ensino 

Fundamental 
40 alunos + 2 professores 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pR_b7SiBCTk
https://www.youtube.com/watch?v=Dg12OXMv_Ec


Convênio entre a Univap e a
Associação Vida Plena com Parkinson (AVPP)

Um convênio entre a Univap e a Associação Vida Plena com Parkinson (AVPP) foi firmado no início 
deste ano, com o objetivo de desenvolver um plano de ação com etapas relacionadas a um 
programa de extensão universitária extracurricular e de pesquisa quanto ao diagnóstico, tratamento, 
impacto biopsicossocial e de conscientização da comunidade sobre a Doença de Parkinson (DP). 

Os trabalhos serão realizados por professores e alunos dos cursos da Faculdade de Educação e Artes 
(FEA), da Faculdade da Terceira Idade (FTI) e das Ligas da Saúde da Faculdade de Ciências da 
Saúde (FCS). A ideia é concretizar ações socioeducacionais numa perspectiva multiprofissional, com 
vistas à saúde e qualidade de vida da pessoa com DP e ao processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes, de maneira que o indivíduo com Parkinson possa ser cuidado em todas as especificidades 
dessa doença, que, apesar de ter sido descrita há mais de 200 anos, ainda é pouco estudada.

Participarão das atividades os alunos regularmente matriculados nos Cursos de Biomedicina, 
Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Serviço Social (FCS); Psicologia (FEA) e 
ainda da FTI, a partir do apontamento de cada coordenador de curso, por meio de seu Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) e do Plano de Ensino de disciplinas com carga-horária de atividades 
extensionistas, que poderão ser vinculadas a este programa. A partir de cada semestre letivo, 
exercerão atividades vinculadas à disciplina referida no que tange à execução do programa.

Bolsa de Estudo ao Aluno do
Curso de Medicina Veterinária da Univap

O aluno do Curso de Medicina Veterinária 
da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS), 
Lucas Fernandes Costa, do 9º Período 
Semestral (Matutino), obteve a primeira 
Bolsa de Estudo de Iniciação Científica 
concedida a um aluno deste Curso da 
Univap, por intermédio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp).

O trabalho de Iniciação Científica que está 
sendo desenvolvido sob a orientação do 
Prof. Dr. Henri Donnarumma Levy 
Bentubo, intitulado: “Avaliação da cobertura vacinal contra doenças infecciosas neurotrópicas em 
equinos do Vale do Paraíba”, possibilitará o levantamento de dados sobre a prevenção e controle de 
enfermidades zoonóticas importantes, tanto para a saúde animal como dos seres humanos, bem 
como, permitirá estimar o potencial risco de saúde e também de investimentos em 
equideocultura/atividades equestres para a referida região.

A duração inicial da Bolsa de Iniciação Científica é de até 12 meses, com início sempre no dia 
primeiro do mês, podendo ser renovada, em condições excepcionais e muito bem definidas e 
justificadas, dependendo da análise de mérito. O desempenho do bolsista é avaliado 
semestralmente e a continuidade da concessão depende sempre da análise do Relatório Científico 
de progresso apresentado e de seu histórico escolar atualizado. 

O Curso de Medicina Veterinária (Bacharelado) da Univap foi criado por intermédio da Resolução nº 
34 do Conselho Universitário (CONSUN), em 15 de dezembro de 2016. A primeira turma iniciou suas 
atividades acadêmicas no Campus Urbanova, em 1º de fevereiro de 2018.

Sob a responsabilidade da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Univap, o Curso é oferecido no 
período da manhã, com a duração de 4.230 horas, totalizando 10 períodos semestrais, ou seja, cinco anos.

O objetivo é formar profissionais completos, com conhecimentos e competências necessárias para 
desenvolver ações e promover resultados nas mais diversas áreas de atuação, que incluem a 
preocupação com a saúde e o bem-estar animal, humano e ambiental.

Alunos da Univap Visitam a
Feira Hospitalar em São Paulo

Os alunos do Curso de Engenharia Biomédica da 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e 
Urbanismo (FEAU), no dia 18 de maio, 
acompanhados pela Coordenadora, Profa. Dra. 
Patrícia Marcondes, visitaram presencialmente a 
27ª edição da Feira Hospitalar, realizada de 17 a 
20 de maio, no São Paulo Expo, pavilhão mais 
moderno da América Latina, que está localizado 
próximo ao metrô Jabaquara e ao Aeroporto de 
Congonhas, na capital.

Sob o tema “Back to the Basics: Recuperando o fundamental e assimilando a inovação”, o encontro 
contou com mais de 1.000 marcas expositoras, vindas de mais de 30 países, que ocuparam cerca de 
100 mil m² e receberam, de acordo com os organizadores, cerca de 50 mil visitantes, entre eles, 
gestores hospitalares, estudantes, distribuidores, médicos, enfermeiros, fornecedores e outros.

Exposição "Eu, espelho"

Os alunos do 5º período semestral (3º ano) do 
Curso de Artes Visuais da Faculdade de 
Educação e Artes (FEA) realizaram, no dia 25 de 
maio, a partir das 19 horas, uma exposição 
intitulada “Eu, Espelho”, na Galeria de Artes 
Ivonne Weis, no Campus Urbanova.

Sob a coordenação da Profa. Mestra Maria 
Angélica Gomes Maia, foram expostas 11 obras 
desenvolvidas pelos alunos com variadas 
técnicas. Cada uma delas apresenta a perspectiva 

que o aluno tem sobre o atual mundo diverso e plural, cuja inspiração é resultado dos estudos e 
análises sobre as mudanças que ocorreram durante a Semana de Arte Moderna, realizada no 
Theatro Municipal de São Paulo, nos dias 13 a 18 de fevereiro de 1922.

A exposição marca a volta presencial dos alunos à Faculdade, e por intermédio desse trabalho 
mostraram o quanto estão preparados e potentes para atuarem nas diversas áreas escolhidas.

As visitas à exposição são por intermédio das representantes da turma de Artes Visuais, Maria 
Eduarda: (12) 98135-2466 e Juliane Spera: (12) 99224-6116.

Curso de Psicologia da
Faculdade de Educação e Artes (FEA)

Nota 5 do MEC
 

A Univap recebeu presencialmente a visita de uma Comissão do MEC para o Reconhecimento do 
Curso de Psicologia da Faculdade de Educação e Artes (FEA).

A visita presencial foi realizada de 9 a 12 de maio, quando foram analisadas as três dimensões do 
Curso oferecido pela Univap, entre eles, a Organização Didático-Pedagógica; o Corpo Docente e as 
Instalações. Após avaliação geral, o Curso obteve o conceito máximo: com a nota 5.

O Curso de Psicologia (Bacharelado e Licenciatura) é oferecido na Faculdade de Educação e Artes 
(FEA) da Univap, com formação na área das Ciências Humanas e duração de dez (10) períodos 
semestrais (5 anos), totalizando 4.180 horas ou 4.860 horas se acrescentado à Licenciatura. É 
oferecido nos períodos matutino e noturno. Tem alta qualificação teórico-metodológica 
científica-humanista, democrática e laica e embasada nos Direitos Humanos. Para atuar como 
professor de Psicologia, o licenciado deverá estar apto a criar ações de docência e gestão escolar 
que contribuam para a compreensão da subjetividade na perspectiva da cultura e da sociedade, e, 
dessa maneira, desenvolver conteúdos, conhecimentos e estratégias que possibilitem o estudo da 
complexidade da formação do ser humano, de acordo com os parâmetros curriculares e a proposta 
pedagógica de cada etapa da formação escolar. O interessado em Psicologia desenvolverá no 
decorrer de seus estudos o domínio básico de conhecimentos psicológicos, em articulação com 
outros campos de saberes, e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos que demandam 
investigação, análise, avaliação, prevenção e intervenção em processos psicológicos e 
psicossociais e promoção da qualidade de vida. Assim sendo, a Universidade oferece uma formação 
atualizada, mantendo os alunos sempre motivados, capazes de pensar criticamente, de analisar 
eticamente e de procurar soluções às demandas psicológicas individuais e aos problemas da 
sociedade, além de assumir responsabilidades sociais e reconhecer a pessoa em sua integralidade.

Univap Apoia a Orquestra Comunitária
de São José dos Campos

Foi assinado no dia 28 de março, no gabinete da 
Reitoria da Univap, um termo de parceria entre o 
Instituto para o Apoio e a Formação Artística 
Musical (AFAM) em São José dos Campos e a 
Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE), 
mantenedora da Universidade do Vale do Paraíba 
(Univap), que possibilita que os ensaios da 
Orquestra Comunitária sejam realizados no 
Mezanino da Capela Ecumênica da Universidade, 
no Campus Urbanova.

Estiveram presentes, na ocasião, o maestro e diretor 
artístico, Bartolomeu Vaz, e o tesoureiro, Elias Cruz, que 
foram recebidos pelo Reitor, Prof. Dr. Milton Beltrame 
Júnior, e pelo Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão, Prof. 
Dr. Sérgio Bacha.

Os ensaios serão realizados todas as segundas-feiras, 
das 18h às 22h, exceto quando houver utilização 
previamente agendada do espaço ou durante as férias 
coletivas na Univap.

A Orquestra Comunitária é composta em média por cerca de 50 integrantes, sendo 40 músicos 
estudantes ou amadores e 10 profissionais monitores.

Os alunos da Univap e outros interessados em participar da Orquestra deverão entrar em contato 
com o Instituto AFAM, por intermédio do site: https://institutoafam.com.br.

Prevenção Odontológica aos
Moradores da Vila Nair

Os alunos do 7º período semestral do Curso de Odontologia da 
Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Univap, sob a 
supervisão da Profa. Dra. Camila Porto de Deco, realizaram, nos 
dias 10 e 17 de março, atividades de prevenção odontológica 
aos moradores residentes da Vila Nair e adjacências, atendidos 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Nair.

Nos dois dias de trabalho realizados pelos alunos da Univap, 
como atividade extensionista, cerca de 230 pessoas receberam 
orientações sobre os principais sinais e modos de prevenção ao 
câncer de boca, além de dicas para evitar e combater a halitose. 
Já as crianças receberam kits de higiene bucal, contendo: 
escova, pasta de dentes e um jogo educativo.

Os trabalhos realizados pelos estudantes da Univap junto às UBSs são o resultado de uma parceria 
estabelecida entre a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) e a Secretaria Municipal de Saúde da 
Prefeitura de São José dos Campos.

Fonte: Curso de Odontologia/FCS

Curso de Estética da
Faculdade de Ciências da Saúde (FCS)

Nota 5 do MEC

A Univap recebeu virtualmente a visita de uma Comissão do MEC para o Reconhecimento do Curso 
de Estética da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS).

A visita virtual foi realizada de 25 a 27 de abril, quando foram analisadas as três dimensões do Curso 
oferecido pela Univap: a Organização Didático-Pedagógica; o Corpo Docente e as Instalações. Após 
avaliação geral, o Curso obteve o conceito máximo: nota 5.

A Univap implantou, em 2016, o primeiro Curso de Bacharelado em Estética na Região do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O Curso, oferecido no período da manhã, na Faculdade 
de Ciências da Saúde (FCS), no Campus Urbanova, em São José dos Campos, tem a duração de 
sete (7) períodos semestrais (três anos e meio), totalizando a carga horária de 2.877 horas.

O esteticista é um profissional especializado em beleza, qualidade de vida e bem-estar. Ele atua no 
tratamento e embelezamento corporal, facial e capilar, seu trabalho é em centros de estética, salões 
de beleza, SPAs, e em clínicas e hospitais, no auxílio de nutricionistas, dermatologistas, 
fisioterapeutas e cirurgiões. Ele poderá também auxiliar pacientes em tratamentos pós-cirúrgicos, no 
tratamento paliativo de pacientes oncológicos e em vítimas de queimaduras. 

O mercado de trabalho nessa área é muito promissor e cresceu muito nos últimos anos, aliado aos 
avanços tecnológicos que têm impulsionado cada vez mais o aquecimento desse setor. Outro fator 
que colabora muito com os profissionais da área é o aumento da expectativa de vida das pessoas e 
de tratamentos estéticos para retardar os efeitos do envelhecimento.

Na Univap, além da infraestrutura oferecida, os alunos são preparados para atuar de forma 
autônoma ou multiprofissional. Com aulas teóricas e práticas, torna-se um promotor da qualidade de 
vida e da saúde, com domínio total sobre a utilização correta de produtos, procedimentos, 
equipamentos e uso das novas tecnologias cosmético-dermatológicas.

O Prof. Henri, o aluno Lucas Costa e a coordenadora do curso, Profa. Dra. Heloísa Orsini

O Reitor, o Maestro, o Tesoureiro e o Vice-reitor, com as técnicas 
educacionais Vanessa e Gláucia, no Gabinete da Reitoria da Univap

Curso de Psicologia

Nota
Máxima
MEC

https://institutoafam.com.br/


Feira de Profissões no Colégio Inspire
 

A Univap foi convidada, por intermédio da Pró-Reitoria de Graduação, para participar da “Feira de 

Profissões: Inspire seu Futuro Profissional”, realizada nas instalações do Colégio, no dia 26 de 
março, das 9h às 12h.

O evento foi organizado e destinado aos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do 
Ensino Médio, envolvendo oficinas práticas, palestras com diferentes profissionais nas diversas 
áreas do conhecimento e estandes de divulgação dos cursos de graduação.

A Univap prestigiou o evento com a participação dos Diretores das Faculdades de:  Direito (FD), Prof. 
Dr. Edgard Solano; Educação e Artes (FEA), Profa. Dra. Ana Enedi Prince, Profa. Mestra Maria 
Amélia S. A. Almeida e o Técnico Educacional, Natanael Francis Silva; Ciências Sociais Aplicadas e 
Comunicação (FCSAC), Prof. Mestre Celso A. Meneguetti e Profa. Dra. Vânia Braz; Faculdade de 
Ciências da Saúde (FCS), Enfermeira e Profa. Mestra Paula Fernanda de O. Santos; Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU), Prof. Alessandro Corrêa Mendes e Profa. Dra. 
Patrícia Marcondes; bem como os alunos do Curso de Engenharia Biomédica, que ofereceram 
atividades práticas profissionais aos participantes.

Visita ao Presidente 
da Câmara Municipal
de São José dos Campos 

O Reitor da Univap, Prof. Dr. Milton Beltrame Júnior, e o 
Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão, Prof. Dr. Sérgio 
Reginaldo Bacha, dando continuidade às visitas 
programadas aos diversos segmentos da sociedade, 
estiveram, no dia 11 de abril, na Câmara Municipal de São 
José dos Campos, em um encontro com o Presidente da 
Casa de Leis, Roberto da Penha Ramos (Robertinho da 
Padaria), tratando de assuntos relativos ao crescimento da 
Universidade e às potencialidades do município. 

Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA)

Representantes do Empregador (Indicados)
e dos Empregados (Eleitos)

A Presidência da Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE) realizou, dia 11 de março, a cerimônia 
de posse dos representantes do Empregador (Indicados) e representantes dos Empregados 
(Eleitos) do Sistema FVE de Educação, que compõem a gestão 2022/2023 da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA).

A cerimônia foi conduzida pelo secretário da CIPA/Urbanova – Gestão 2022-2023, Stephen Goulart 
Chimenti, no Auditório do Bloco 5, Campus Urbanova.

A CIPA tem como objetivo principal trabalhar na prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 
trabalho. Contribui para que o ambiente laboral esteja de acordo com as exigências estabelecidas 
em legislação para a execução das atividades. Esse grupo multidisciplinar reúne-se mensalmente 
para debater assuntos relacionados à área de Segurança do Trabalho.

São integrantes da CIPA os seguintes funcionários:

VII Seminário do Programa de Pós-graduação em 
Planejamento Urbano e Regional

Entre os dias 7 e 11 de março de 2022, foi 
realizado o VII Seminário do Programa de 
Pós-graduação em Planejamento Urbano e 
Regional da Univap (PPGPLUR/Univap), 
sobre a temática: “Desenvolvimento 
econômico em contextos regionais e 
urbanos”, com palestra ministrada pelo Prof. 
Ivo Marcos Theis, da Fundação Universidade 
Regional de Blumenau (FURB).

O VII seminário buscou construir um espaço de discussão e diálogo entre as diversas pesquisas 
realizadas no âmbito do Planejamento Urbano e Regional e áreas afins no Brasil, com o objetivo de 
debater as experiências de estudos teóricos e empíricos.

As linhas de pesquisa propostas no evento foram: 1. Planejamento, políticas públicas e estruturação do 
espaço urbano e regional; 2. Planejamento, população e meio ambiente; 3. Planejamento, espaço e cultura.

Participaram da abertura do evento a Profa. Dra. Lúcia Vieira (Diretora do Instituto de Pesquisa & 
Desenvolvimento), Profa. Dra. Adriane Aparecida Moreira de Souza (Coordenadora do Doutorado) e 
Profa. Dra. Maria Aparecida Chaves R. Papali (Coordenadora do Mestrado), além de professores do 
Programa e alunos.

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
Aulas Magnas

Com a finalidade de iniciar as atividades do primeiro semestre de 2022 dos Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado), oferecidos no Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento (IP&D) da Univap, foram realizadas, via Plataforma Zoom Educacional, dias 3 e 4 
de março, as Aulas Magnas, proferidas pelo Prof. Dr. Joaquim Miguel Oliveira e Profa. Dra. Daniela 
Luz, respectivamente.

No dia 3, o Dr. Joaquim ministrou a palestra sobre a temática “Biomateriais para Aplicações na 
Regeneração do Tecido Musculoesquelético: Do Laboratório para o Paciente”. Já no dia 4 de março, 
a Profa. Dra. Daniela Luz ministrou a palestra sobre “Vacinas: Conceitos e Tecnologias”.

Teses de Doutorados Concorrem
ao Prêmio Capes 2022

A 17ª edição tem parceria com a
Fundação Carlos Chagas e a Dimensions Sciences

Para concorrer ao Prêmio Capes Tese 2022, 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  Planejamento Urbano e Regional realizaram uma avaliação interna 
para selecionar as melhores teses de doutorado defendidas em 2021 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 17ª Edição do Prêmio 
Capes de Tese - de acordo com as normas estabelecidas no Edital nº 11/2022, publicado no dia 17 
de fevereiro de 2022. A seleção vai reconhecer os melhores trabalhos de conclusão de doutorado, 
defendidos no Brasil em 2021, um em cada área do conhecimento reconhecida pela Fundação. Até 
49 teses serão escolhidas na primeira etapa da seleção. Entre essas, três receberão o Grande 
Prêmio CAPES de Tese, relacionado a cada grande área: Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias, 
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinar (Materiais e Biotecnologia), e Ciências 
Humanas, Linguística, Letras e Artes e Ciências Sociais Aplicadas.

As inscrições foram encerradas dia 22 de abril. O resultado do Prêmio tem divulgação prevista para 
agosto.  Os vencedores do Grande Prêmio serão conhecidos em dezembro.

As Teses selecionadas pelas comissões dos Programas do IP&D/Univap foram: 
Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia (PPGFA) – intitulada: “IRON OXIDE 
NANOPARTICLES SYNTHESIS OPTIMIZED BY DESIGN OF EXPERIMENTS AND MAGNETIC 
PARTICLE IMAGING PERFORMANCE OF MAGNETOLIPOSOMES”, de autoria da Dra. Nathanne 
Cristina Vilela Rost, orientada pelo Prof. Dr. Leandro José Raniero e coorientada pelo Prof. Dr. 
Carlos M. Rinaldi-Ramos da “University of Florida”.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB) – intitulada: “AÇÃO DA TERAPIA 
FOTODINÂMICA COM CURCUMINA NA INTERAÇÃO DE MACRÓFAGOS E AMASTIGOTAS DE L. 
braziliensis e L. major”, de autoria de André Henrique Correa Pereira e orientada pela Profa. Dra. 
Juliana Ferreira Strixino.

Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PPGPUR) – intitulada: 
“PLANEJAMENTO INSURGENTE, JUSTIÇA SOCIOESPACIAL E O DIREITO À CIDADE: 
PRÁTICAS DE RESISTÊNCIA NO TERRITÓRIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DESFAVELIZAÇÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO PAULO, NO SÉCULO XXI”, de autoria de 
Jairo Salvador de Souza e orientada pelo Prof. Dr. Paulo Romano Reschilian.

Fontes: IP&D/Univap e Redação CCS/Capes – Brasília/DF
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Agenda de Atividades Acadêmicas - 2022
Semanas | Jornadas | Feiras | Simpósios | Encontros | Palestras | Minicursos

Processo Seletivo | Congressos | Outros

Semana Jurídica (FD)

Dia do Professor 15 de outubro

De 8 a 13 de agosto

Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento à Docência e à Tutoria
(Institucional)

3ª Edição - Oficinas Práticas Profissionais (OPP) - Evento Institucional

Organização: Pró-Reitoria de Graduação
Informações: opp@univap.br
Horário de realização: das 14h às 17h 
Direcionadas aos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, Médio/Técnico e 
Cursinhos Pré-vestibulares de Escolas Públicas e Particulares

Em breve abertura das inscrições e programação

Cultura FCSAC

De 25 a 30 de julho

23 de setembro

17 e 18 de outubro

Dia da Consciência Negra (FEA) 20 de novembro

Dia do Biomédico (FCS)

Dia do Radialista (FCSAC) 6 de novembro

23ª Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (XXIII SEAU - FEAU) De 17 a 19 de outubro

XXVI Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica (Institucional)
XXVI INIC | XXII EPG | XVI INIC JÚNIOR | XII INID | V CONPAT | II ENEXUN 20 e 21 de outubro

20 de novembro

 CAMPUS URBANOVA  
 INDICADOS ELEITOS  

TITULAR 

Claudilene Ribeiro Simões 
(presidente) 

Ana Paula 
(vice-presidente)  

Adriana Pinheiro M Lemos Cris�na Pacheco Soares  
Rodolfo Cesar Nogueira Patricia Marcondes dos Santos  
Karen da Silva Gimenes Giovani de Freitas  

Juliana Aparecida Poltronieri Debora Helen  

SUPLENTE 

Vanessa Custodio Ursula Ke�y  
Carlos Augusto Marcondes Carlos Alexandre  
Aline Aparecida Dias Santos Cleiton Luiz  

Tércio Ueda Yaoki� José Eduardo Honório  
    
 CAMPUS AQUARIUS  
 INDICADOS ELEITOS  

TITULAR 

Rogério Aparecido da Rocha 
(presidente) 

Paulo Henrique da Silva  
(vice-presidente)  

Vanessa Cris�na Ibraim de 
Azevedo Eronice Maria do Nascimento  

SUPLENTE Joaquim Augusto Pereira Cruz Wagner Felipe de Souza  
    

 CAMPUS PARAIBUNA  
 INDICADOS ELEITOS  

TITULAR 
Kelly Cris�na dos Santos 

(presidente) 
Ana Claudia Santos  
(vice-presidente)  

Suzete A. Leite Gonçalves Thaisa Diniz   
SUPLENTE Donize� A. de Andrade Cynthia Aparecida  

    

 CAMPUS VILLA BRANCA  
 INDICADOS ELEITOS  

TITULAR Wellington Rogério da Silva 
(presidente) 

Sandra Regina C. Silva  
(vice-presidente)  

SUPLENTE Amanda do N. Morgado  Luiz Célio Silvestre  
    

 CAMPUS CASTEJÓN  
 INDICADOS ELEITOS  

TITULAR Alessandra Mar�ns  
(presidente) 

Rodolfo Aparecido 
 (vice-presidente)  

SUPLENTE Rafael Rodolfo de Souza Julio Cesar Procópio  
 

Saiba mais:

Clique aqui

Equipe de indicados e eleitos do Campus Urbanova com o Presidente da FVE

https://www.youtube.com/channel/UC5JviNWtXQ5XIVPpY0k0_DA/videos
https://www.univap.br/universidade/graduacao/feau.html
https://www.inicepg.univap.br/home
https://www.univap.br/universidade/instituto-de-pesquisa/ppgpm.html

