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IX Semana da Faculdade de Educação e Artes

A Faculdade de Educação e Artes (FEA) realizou, de 2 a 6 de maio, a IX SemFea, que teve como 
temática principal “Educação: As Diferentes Linguagens no Mundo Contemporâneo”.

A abertura oficial do evento aconteceu no Auditório do Bloco 5, no 
Campus Urbanova, a partir das 19h, com a Mesa Redonda “Uso e 
abuso das imagens como formas do conhecimento”, com a 
participação do historiador Dr. Fábio Monteiro e pelo editor-chefe do 
Jornal O Vale, Guilhermo Codazzi.

Durante toda a semana, as coordenadorias dos cursos de Artes e Mídias Digitais; Artes Visuais; 
Ciências Biológicas; Educação Física; História; Pedagogia; Psicologia; e Química, com apoio de seus 
alunos, organizaram e prepararam inúmeras atividades e puderam contar com a presença de 
renomados profissionais das diversas áreas, com objetivo de trocar informações e aprimorar o 
conhecimento de todos os participantes.

Os convidados Fábio e Codazzi na abertura oficial do evento

Vista parcial do Auditório (Bloco 5) durante a Abertura oficial Palestra sobre Artes Oficina de retalhos do curso de Artes Visuais

Em Ciências Biológicas, palestra sobre aranhas Atividades do curso de Educação Física Palestra no curso de Pedagogia

Lançamento do livro “Escravidão e Pós-Abolição no Vale do Paraíba Paulista” Atividades no laboratório do curso de Química A equipe do curso de Psicologia



14ª Maratona de Programação &
11ª Maratona de Programação Júnior

Evento On-line

Os professores dos cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica da Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) e dos Colégios Univap de São José dos Campos e de 
Jacareí realizaram, no primeiro semestre deste ano (14 de maio), de forma remota devido à 
pandemia, a 14ª Maratona de Programação (Graduação) e a 11ª Maratona de Programação Jr. 
(Ensino Médio/Técnico). 

Participaram das competições promovidas os alunos dos cursos de Graduação (onze equipes) e do 
Ensino Médio (setenta e cinco equipes). 

As maratonas estimulam a criatividade dos alunos, a capacidade de trabalhar em equipe, a busca 
por novas soluções de softwares e a habilidade de resolver problemas sob pressão.

O evento é uma iniciativa dos professores dos cursos, com objetivo de proporcionar maior 
convivência entre os estudantes da área da informática, de forma a prepará-los e selecioná-los para 
participação futura das competições regionais classificatórias e para as finais mundiais do concurso 
de programação do International Collegiate Programming Contest (ACM).

Os times são compostos de grupos de alunos que procuram resolver, durante determinado tempo, o maior 
número possível de problemas. Esses alunos têm à sua disposição apenas um computador e material 
impresso (livros, listagens, manuais) para vencer a batalha contra o relógio e os problemas propostos.

A organização das duas competições foi coordenada pelo Prof. Dr. Valdir Gil Pillat e as provas foram 
elaboradas pelo Prof. Me. Wagner Santos Clementino de Jesus. O evento contou com o apoio dos 
professores dos cursos de Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica da FEAU e dos professores 
dos Colégios Univap, além do apoio das equipes da Univap Virtual, da FVE/Univap e da Globant.

Saiba mais

Classificação Alunos 

1º lugar
 

Fransistemas2022 
Giovanni Jamberso Gonçalves, Eliaquim dos Santos 
Lima,  Francisco Igor Nunes Soares  

2º lugar
 

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

3º lugar
 

PNM 
João Victor Lira Santiago, João Pedro Fonseca 
Gomes, Mateus Silva Lima  

 

14ª Maratona de Programação (Graduação)

11ª Maratona de Programação (Ensino Médio/Técnico)

Prof. Wagner, Giovanni, Eliaquim, Francisco e Prof. Valdir

Prof. Alberson, Davi, João, Filipe e Prof. Valdir

Classificação Alunos 

1º lugar
 

Édipo's Team 
Davi Corrá de Faria, João Lucas de Sousa Portella,
Filipe Pires Barbosa 

2º lugar
 

Ocult day 
Gabriel da Silva Calaça, Ricardo Rossato Lataro 
Rodrigues, Roberto Rivoli Gomes Junior 

3º lugar
 

Garotos de Programa 
Alexandre Mello Ribeiro, Pedro Cunha Nogueira,
Leila Stodolnika de Oliveira 

 

O evento está disponível no Canal do Youtube: https://youtu.be/xF-xZuaYdLI

https://youtu.be/xF-xZuaYdLI
http://web.univap.br/maratona_programacao


Faculdade de Educação e Artes (FEA)
50 Anos do Curso de Pedagogia

50 Anos do Curso de História

A Direção da Faculdade de Educação e Artes (FEA), as 
Coordenadorias dos Cursos de Pedagogia e de História, 
além de alunos e professores celebraram, neste ano, os 
50 Anos de criação das duas importantes áreas do 
conhecimento da Univap.

São 50 Anos trabalhando na formação de profissionais 
educadores que hoje atuam em importantes instituições 
de ensino.

Nas duas ocasiões, participaram alunos, professores, diretores e ex-alunos que contaram um pouco 
de suas trajetórias e atuais profissões nas áreas da educação.

A data de aniversário dos 50 Anos do Curso de Pedagogia foi celebrada no dia 23 de maio, já a 
comemoração dos 50 Anos do Curso de História se deu no último dia 17 de outubro.

A organização dos festejos das duas datas contou com o apoio incondicional das atuais alunas e de 
professores dos Cursos. 

As ex-alunas do Curso de Pedagogia Profa. Maria Luiza Flaúsino Cursino (graduada em 1972), 
Profa. Jacqueline Baumgratz (1989), Profa. Maria Beatriz Sales de Oliveira (1992), atual Dirigente 
Regional de Ensino, e a Profa. Maria Antonieta Marchini Bindão (1994), proprietária de uma 
instituição de Educação Infantil, participaram das festividades e contaram um pouco, cada uma 
delas, de suas trajetórias profissionais. Durante a celebração, fez parte da programação uma 
apresentação musical regida pelo maestro Cesar Augusto Custódio e a declamação de poesias pelas 
atuais alunas do Curso.

O Centro de História & Memória (Cehvap) da Univap preparou, para celebrar o marco histórico, uma 
retrospectiva relatando toda trajetória do Curso, desde a implantação em 1967, a formação da 
primeira turma em 1971 e as diversas parcerias que foram ocorrendo no decorrer dos anos.

Diversos ex-alunos do Curso de História também prestigiaram as comemorações de aniversário, 
entre eles Nádia Cskinjai Del Monte Kodjio, Edna Regina Martelo, Rodolfo Benedito dos Santos, 
Maria Helena Alves da Silva, Matheus Henrique Obristi Castilho, Iago de Almeida Oliveira, Alice 
Junqueira Mota, Natanael Francis Silva, Maria Aparecida Chaves R. Papali e a atual diretora da 
Faculdade de Educação e Artes (FEA) da Univap, Profa. Dra. Ana Enedi Prince. 

Os profissionais contaram um pouco sobre a vida acadêmica que tiveram na época em que 
estudaram, a importância do Curso em suas vidas, a trajetória e a ascensão de suas carreiras 
educacionais, levando em consideração que o projeto pedagógico voltado para a Licenciatura 
possibilita a formação do docente em amplas frentes, abrangendo a docência, a pesquisa e a atuação 
em centros de memória e de arquivos públicos e privados. Paródias envolvendo fatos históricos 
também fizeram parte da programação apresentada pelo ex-aluno Rafael Cavalheri Peres.



1º Encontro Regional do Grêmio Estudantil Polo 13
Atividade Realizada no Campus Urbanova da Univap

Com objetivo de formar estudantes para a implementação da comissão e de ações de Direitos 
Humanos nas escolas, conforme resolução nº 18 de 08/03/2022 - Estatuto Padrão do Grêmio 
Estudantil e Orientações da COPED/ SEDUC -, foi realizado, na Universidade do Vale do Paraíba 
(Univap), em 8 de junho de 2022, das 8h às 12h, o 1º Encontro Regional do Grêmio Estudantil do Polo 
13 (Diretorias de Ensino Região de Caraguatatuba, Jacareí, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, 
Taubaté e São José dos Campos). 

A abertura do evento foi realizada na Capela Universitária com a palestra do Dr. João Luiz Custódio 
da Silveira, juiz e docente.

Engenharia de Produção – Conceito 4

A Univap recebeu virtualmente a visita de uma Comissão do MEC para Reconhecimento do Curso 
de Engenharia de Produção da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU).

A visita virtual foi realizada de 8 a 10 de junho, quando foram analisadas as três dimensões do Curso 
oferecido pela Univap, conforme instrumento de avaliação do MEC:  Organização Didático-Pedagógica; 
Corpo Docente; e Instalações. Após avaliação geral, o Curso obteve o Conceito 4. 

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) vai de 1 a 5 e é um indicador prévio da situação dos cursos 
de graduação no país. Os conceitos 1 e 2 indicam um índice “Insatisfatório”, enquanto os índices 3, 
4 e 5 são considerados “Satisfatórios” perante o MEC.

Para calcular o conceito do curso, são consideradas quatro dimensões: a nota do Enade (Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes); o IDD (Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e 
Esperado), que mede o valor agregado pelo curso e o desenvolvimento dos estudantes concluintes; o 
perfil dos professores que ministram aulas no curso, extraídos do Censo da Educação Superior; e o olhar 
do estudante sobre seu aprendizado, extraído do questionário do estudante do Enade. 

O curso de Engenharia de Produção tem por objetivo desenvolver no estudante a capacidade de 
identificar questões e problemas relevantes no contexto em que vive 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 de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo possui mais de 40 laboratórios e muitos são 
utilizados no curso de Engenharia de Produção para o desenvolvimento das habilidades do futuro 
profissional.

Fonte: portal.inep.gov.br

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



Programa Altas Horas

Cerca de 45 alunos acompanhados por dois professores da Faculdade de Ciências Sociais 
Aplicadas e Comunicação (FCSAC) estiveram nos estúdios de gravação da Rede Globo, em São 
Paulo, no dia 9 de junho, para acompanhar as gravações do Programa Altas Horas, comandado por 
Serginho Groisman.

O programa conta com a presença de convidados para um bate-papo com plateia e música ao vivo.

Coordenador do Curso de Biomedicina
é Homenageado

 
O Prof. Dr. Leoberto de Lima, biomédico e atual 
coordenador do Curso de Biomedicina da Faculdade de 
Ciências da Saúde (FCS), foi homenageado durante o XVII 
Congresso Brasileiro de Biomedicina, realizado dia 16 de 
junho, no Centro de Convenções de Goiânia, em Goiás.

Na ocasião, o Prof. Leoberto recebeu a condecoração do 
Conselho Federal de Biomedicina “Biomédico do Ano 
2021/2022”, pelos inestimáveis e valorosos serviços 
prestados em prol da Biomedicina e da sociedade 
brasileira.

Visitas de Escolas e Colégios à Univap

Simulação de Coletivas de Imprensa e Entrevistas
Curso de Busca e Salvamento do DECEA

Controladores de tráfego aéreo e pilotos da Força Aérea 
Brasileira (FAB) participaram de um treinamento de coletivas de 
imprensa e entrevistas simuladas em programas de Rádio e TV, 
em junho de 2022, nas instalações da Faculdade de Ciências 
Sociais Aplicadas e Comunicação (FCSAC), no Campus 
Urbanova, que envolveu a participação de 32 alunos dos Cursos 
de Rádio e TV e de Jornalismo, além da equipe de apoio da TV 
Universitária Univap.

Participaram das simulações 18 Oficiais da Aeronáutica 
pertencentes ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), de acordo com o cronograma do Curso de Busca e 
Salvamento, desenvolvido pelo órgão federal.

O DECEA é a organização responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro, provedora dos 
serviços de navegação que viabilizam os voos e a ordenação dos fluxos de tráfego no País.

Data Escola/Colégio Nº de Alunos A�vidades/Local 
Semestrais Projeto Decolar 24 + 2 professores FCSAC* 
Junho EE Prof. Joaquim de 

Moura Candelária 
35 + 2 professores FCSAC e na Escola* 

20 de junho Colégio Poliedro 32 + 2 professores Exatas (FEAU + FEA)* 
20 de junho Colégio Poliedro 30 + 2 professores Biológicas (FCS + FEA/CEN) * 
22 de junho Colégio Poliedro 30 + 2 professores Humanidades (FD + FCSAC +FEA) * 
31 de agosto Escola Moppe – 

Educação 
Infan�l/Fundamental 

36 + 2 professoras Geral – Conhecendo o Bairro 
Urbanova 

10 de 
outubro 

Colégio Embraer 40 + 2 professores FCSAC* 

13 de 
outubro 

Colégio Embraer 40 + 2 professores FCSAC* 

21 de 
outubro 

Colégio Planck 74 + 3 professores FEA – Centro de Estudos da Natureza 
(CEN)*  

 FCS (Faculdade de Ciências da Saúde); FCSAC (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Comunicação);
FD (Faculdade de Direito); FEA (Faculdade de Educação e Artes); FEAU (Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo).



Festival Brasileiro de Minifoguetes
7ª Edição

 

A Univap sediou a 7ª Edição do Festival Brasileiro de Minifoguetes (FBMF), realizado no Campus 
Urbanova, de 16 a 19 de junho.

O FBMF é um dos maiores eventos de foguetemodelismo 
da América Latina, sendo o mais tradicional evento no País 
e, hoje, o segundo maior do continente. 

O evento atraiu equipes novas e veteranas, além de 
entusiastas que participaram de minicursos, palestras e 
puderam assistir aos lançamentos.

Participaram do Festival 12 equipes, sendo nove universitárias, uma Escola de Ensino Fundamental 
e Médio e duas empresas que desenvolvem kits de minifoguetes educativos. Na ocasião, foram 
distribuídos brindes pela Agência Espacial Brasileira e pela Funcate, apoiadoras do evento.

Durante os quatro dias de evento, mais de 150 pessoas estiveram presentes no Campus Urbanova 
da Univap, entre elas, alunos, professores, palestrantes, espectadores, convidados e membros da 
comissão organizadora. 

A equipe Bravo, que representa a Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) da Univap, 
foi premiada com dois troféus: 1º Lugar na categoria H200 
(Apogeu-Alvo de 200m) e 2° Lugar na categoria H300 
(Apogeu-Alvo de 300m). 

Fonte: Equipe Bravo/FEAU/Univap

Festa Junina

A tradicional Festa Junina da 
Univap foi realizada no Campus 
Urbanova, no dia 24 de junho, 
até às 23 horas. Muito 
movimento, alegria e comidas 
típicas!

A Univap Sedia o 2º Fórum Brasileiro
de Podiatria Clínica

Por solicitação da Coordenação da Pós-Graduação Lato Sensu da Univap, foi realizado nos dias 24 
e 25 de junho, nas instalações do Centro de Planejamento e Desenvolvimento da Educação 
(Ceplade), no Bloco 8, no Campus Urbanova, o 2º Fórum Brasileiro de Podiatria Clínica – “A 
Enfermagem em Podiatria: Da Promoção à Reabilitação em Saúde”.

O evento foi organizado pela Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia e envolveu a 
realização de palestras, minicursos e exposição de produtos da área.



Parceria com a Johnson & Johnson do Brasil

A diretoria e os coordenadores de cursos da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo 
(FEAU) tiveram uma reunião presencial com a equipe de Recursos Humanos da Johnson & Johnson 
do Brasil – Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Ltda., em julho deste ano, com a 
finalidade de disponibilizar a todos os estudantes da Faculdade treinamento e orientações na área 
de soft skills (habilidades comportamentais), que envolvem resiliência; colaboração; flexibilidade; 
trabalhar sob pressão; comunicação eficaz; orientação para resultados; liderança de equipe; e a 
construção de perfil alinhado com as expectativas de empresas.

De acordo com a equipe da J&J, a empresa deseja aumentar o número de estagiários em seu 
quadro de funcionários com vaga destinadas não apenas a estudantes de Engenharia Química.

Aluno do 1º Ano do Curso de
Jornalismo Lança Livro

O aluno Gabriel Moreira de Melo (sob pseudônimo de 
Gabriel Blois Moreira), do 1º ano do Curso de Jornalismo 
da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e 
Comunicação (FCSAC), lançou, no início do segundo 
semestre (4 de julho), o livro de sua autoria intitulado: 
“Igualdade de Mérito”.

O livro retrata a história de Antônio Vieira Machado, que 
vai de um grande apoiador do governo para líder de uma 
revolução que jura derrubar Delima, ditador e fundador do 
Delimismo.

“Igualdade de Mérito” inicia-se como uma distopia nacional ambientada no Brasil dos anos 1950, 
porém um golpe dado em 1944, durante a era Vargas, muda completamente o rumo da narrativa, 
tornando o Brasil extremamente avançado tecnologicamente, com tecnologias utópicas até mesmo 
para hoje, além do baixo índice de violência e do fim da desigualdade social, criando um país de 
plena igualdade, perenidade e aceitação, lema do partido Delimista. 

Antônio, em diversos momentos da 
história, se vê dividido entre seu lado 
revolucionário, buscando por um país 
menos autoritário, e seu lado 
apaixonado por Alice, uma jovem linda 
e sentimental por quem ele daria a 
vida. Ele se vê obrigado a escolher um 
dos lados: o amor ou a revolução. 

“Igualdade de Mérito” conta com uma trilha sonora imersiva para o leitor que pode se sentir no Brasil 
distópico (ou não) de 1958.

Informações: (12) 98186-6936
E-mail: gabrielbloisdemelo@gmail.com

XIX Semana de Planejamento e
Aperfeiçoamento à Docência e à Tutoria

De 25 a 29 de julho de 2022

A Pró-Reitoria de Graduação em conjunto com a Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) e o apoio das Equipes da Univap 
Virtual e do Setor de Marketing organizaram, de 25 a 29 de julho 
de 2022, a XIX Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento à 
Docência e à Tutoria (SPADT), com a finalidade de contribuir para 
a melhoria contínua da prática pedagógica docente nos cursos 
que a instituição promove. O evento semestral tem procurado 
oferecer aos docentes oficinas e palestras que envolvam temas 
diferenciados e que atendam aos interesses e às necessidades 
evidenciadas por intermédio da autoavaliação institucional 
realizada pela CPA.

As atividades dessa edição da Semana foram realizadas de maneira híbrida, sendo que todo 
material disponível ficou armazenado no Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA).

O reitor da Universidade, Prof. Dr. Milton Beltrame Júnior, fez a 
abertura oficial do evento, presencialmente, no dia 25, no Auditório 
do Ceplade (Bloco 8), no Campus Urbanova. Logo em seguida, teve 
início a programação com a palestra Avaliação da Aprendizagem: 
Melodia, Harmonia e Ritmo, ministrada pela Profa. Mestra Juliana 
Aparecida de Oliveira P. Ferreira – pedagoga, pós-graduada em 
Educação Musical, orientadora de Ensino da Rede Municipal de 
Ensino em São José dos Campos, musicista e Mestra em Educação 
(Universidade de Taubaté – Unitau) e pelo Prof. Esp. Alexandre 
Mazza Rodrigues, docente da Faculdade de Educação e Artes 
(FEA) da Univap.

No dia 26, a coordenadora do Curso de Estética da 
Faculdade de Ciências da Saúde (FCS), Profa. Dra. Juliana 
Ferreira Strixino, ministrou uma palestra sobre a Visita 
Virtual do MEC: Como se Preparar? - tendo por mediadora, 
a coordenadora do Curso de Fisioterapia (FCS), Profa. Dra. 
Alessandra de Almeida Fagundes. A atividade mostrou aos 
envolvidos as ações necessárias para atender a Comissão 
do MEC, a documentação, a organização das pastas em 

drive quando as visitas são virtuais, as reuniões prévias, o envolvimento do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), os instrumentos de avaliação, e quais são as vantagens e desvantagens desse 
processo. Nas Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, a visita in loco é um dos componentes 
da avaliação externa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC). Mediante a pandemia, a tradicional vinda dos 
avaliadores às IES tornou-se de forma virtual.

No mesmo dia, no período da noite, das 19h às 20h30, a Profa. Dra. Maria Teodora F.L. Gonçalves, 
presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), juntamente com o Prof. Dr. Paulo Roxo Barja, 
e tendo como moderador o Prof. Dr. Luiz Carlos Andrade de Aquino, ambos membros da Comissão, 
ministraram a palestra: CPA: trazendo dados, transformando em propostas e socializando 
informações. A CPA é uma comissão interna da instituição que trabalha na autoavaliação 
institucional. A referida Comissão é formada por 
representantes do corpo docente (professores), discente 
(estudantes), técnico-administrativo (funcionários) e 
sociedade civil organizada. O objetivo da CPA é identificar 
as fragilidades e potencialidades da Instituição a fim de 
qualificar os processos educativos com transparência, 
socializando as informações e recolhendo sugestões para 
subsidiar as tomadas de decisões.

No dia 28, a designer instrucional da Univap Virtual Camila Monteiro Rodrigues, tendo como 
moderadora a Profa. Dra. Silene Fernandes Bicudo, apresentou, presencialmente, a Oficina AVEA: 
Ferramenta Glossário. O Glossário é uma ferramenta do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem 
(AVEA) que permite atividades de produção coletiva do conhecimento por meio da inserção e busca 
de conceitos e recursos. A referida atividade possibilita a disseminação de conteúdo tanto pelo 
docente quanto pelo discente. É possível acompanhar e avaliar a aprendizagem postando uma nota 

para cada item adicionado pelo estudante. Embora o foco não 
seja comunicação e interação, é possível ler e adicionar 
comentários aos itens. É favorável a reflexão sobre o conteúdo 
da disciplina, já que pode ser utilizada para estratégias de 
recordação e organização. De fácil configuração e utilização, 
proporciona uma experiência diferenciada de aprendizagem 
baseada na participação ativa dos estudantes.

Ainda no dia 28, das 19h às 20h30, a Profa. Dra. Andreza Ribeiro Simioni, tendo como moderadora 
a Profa. Dra. Lívia Gonsalves Toledo, apresentou as formas adequadas para construir na Plataforma 
Lattes um currículo, atualizar dados e buscar informações 
sobre outros pesquisadores, por intermédio da palestra 
Desvendando os mistérios do lattes: o que, onde e como 
lançar minhas informações corretamente. O objetivo 
também foi mostrar que todas as atividades artísticas, 
técnicas e acadêmicas devem ser certificadas e são 
produtos que devem constar no Currículo Lattes de todo 
educador. 

No último dia 29, a Comissão de Conscientização e 
Combate a Qualquer Forma de Preconceito Étnico-Racial 
Carolina Maria De Jesus, da Univap, promoveu uma 
dinâmica com os participantes da Semana, envolvendo 
pautas relativas à temática proposta.

O Prof. Dr. Milton, Reitor da Univap, deseja a 
todos uma boa Semana

Profa. Juliana P. Ferreira, apresenta "Avaliação
da Aprendizagem: Melodia, Harmonia e Ritmo"

A Profa. Dra. Juliana Strixino (Estética) fala sobre a Visita 
Virtual do MEC

Apresentação pela Presidente da CPA, Profa. Dra. Maria 
Teodora e outros membros do grupo sobre os trabalhos da 
Comissão Própria de Avaliação

Equipe da Univap Virtual, Camila M. Rodrigues e a 
Profa. Silene Bicudo apresentaram a Oficina AVEA: 
Ferramenta Glossário

Dinâmica desenvolvida pela Comissão de Conscientização 
e Combate a Qualquer Forma de Preconceito Étnico-Racial 
'Carolina Maria De Jesus'

Como construir na Plataforma Lattes um currículo, atualizar
dados e buscar informações, ministrada pela Profa. 
Dra. Andreza Simioni



A Importância da Saúde Bucal
de Adultos e Crianças

No decorrer do ano, os alunos do Curso de Odontologia, atualmente sob a coordenação do Prof. Dr. 
Antônio Carlos Victor Canettieri, da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS), desenvolvem uma série 
de ações com intuito de levar conhecimento e de dar orientações sobre a importância da saúde bucal 
às pessoas em instituições assistenciais, religiosas, escolares, universitárias, enfim, para a 
população de maneira geral. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Curso de Odontologia 
estiveram sob a supervisão da Profa. Dra. Camila Porto de Deco.

No final do primeiro semestre deste ano, uma das atividades foi desenvolvida aos alunos da 
Faculdade da Terceira Idade (FTI) no Campus Castejón da Univap.

Em agosto, uma pesquisa fez o levantamento do risco de cárie em vários alunos da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Profa. Otacília Madureira de Moura, localizada na Vila Nair. Para sanar o 
problema, foram desenvolvidas atividades preventivas, com palestra, aplicação de flúor e 
orientações para a correta higienização bucal.

Fonte: Curso de Odontologia/FCS

Semana de Profissões do Colégio Planck

A Univap foi convidada pelo Colégio Planck para participar da Semana de Profissões direcionada 
aos alunos do Ensino Fundamental e Médio.

O evento foi organizado dia 16 de agosto, das 15h às 18h, nas instalações do Colégio, onde a 
Univap apresentou seus cursos, entregou brindes e docentes dos Cursos de Artes Visuais e Mídias 
Digitais da Faculdade de Educação e Artes (FEA), ministraram palestras.

Palestra aos Alunos da
EE Prof. Joaquim Andrade Meirelles

A Profa. Dra. Nara Oliveira Yokoyama, coordenadora do Curso de Engenharia Civil da Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e Urbanismo (FEAU), foi convidada a ministrar uma palestra sobre a 
profissão, dia 19 de agosto, das 13h30 às 14h30, aos alunos da Escola Estadual Prof. Joaquim 
Andrade Meirelles – Jardim Satélite.

O convite foi feito para atender às atividades do Projeto de Vida, envolvendo a disciplina de Matemática. 

Doutora pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), na área de Mecânica dos Sólidos e 
Estruturas, com graduação em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Maranhão (2005). 
Trabalhou na Força Aérea Brasileira por oito anos, atuando como chefe do setor de Manutenção, 
sendo responsável por uma Estação de Tratamento de Esgoto, Subestação de Energia, Manutenção 
Predial e Viária, além de comandar uma equipe com mais de 100 funcionários, entre servidores civis 
e militares. É professora na Universidade Vale do Paraíba (Univap) desde agosto de 2013 e atual 
coordenadora do Curso de Engenharia Civil, ministrando diversas disciplinas da área de estruturas.



Visita Técnica à Fábrica da Penetron do Brasil

Os alunos Simoni de Almeida 
Pinotti, Indira Teixeira Bessa B. de 
Oliveira e Kennedy Wallace dos 
Santos, do Programa de Mestrado 
Profissional em Processamento de 
Materiais, acompanhados pelos os 
docentes da Univap Prof. Dr. Liu 
Yao Cho (diretor da Faculdade de 
Engenharias, Arquitetura e 
Urbanismo), Profa. Dra. Ivone 

Regina de Oliveira, Prof. Dr. Fernando Ortega e Profa. Dra. Nara Yikoyama, realizaram uma visita 
técnica à Penetron do Brasil, no município de Lorena, interior de São Paulo, dia 1º de agosto de 2022.

A Penetron Brasil é uma empresa do grupo americano Penetron Internacional, com sede em Nova 
Iorque (EUA), que está presente no mercado americano desde o final da década de 70. Mantém, 
desde 2007, uma fábrica em Lorena/SP.

A empresa atende a mais de 100 países com fábrica local, distribuidores e representantes. Fabrica 
produtos especiais para a construção e fornece suporte técnico especializado. Dentre esses 
produtos, destaca-se a linha de cristalização integral para proteção e impermeabilização de 
estruturas. A produção conta, ainda, com produtos para reparo estrutural, reparo rápido de pisos, 
seladores de superfície, sistemas de injeção, proteção química, waterstops hidroexpansivos, além 
de outros produtos.

Cine Outdoor Experience
Uma arena 100% interativa que uniu cinema, cultura,

esportes ao ar livre e muita diversão!

A Univap foi a única Instituição de Ensino Superior (IES) convidada a participar do Cine Outdoor 
Experience, realizado nas instalações do Shopping Jardim Oriente, entre os dias 25 a 27 de agosto.
O projeto foi realizado com apoio financeiro da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da 
Cidadania, por intermédio da lei de incentivo à cultura, sob o patrocínio da Decathlon, o co-patrocínio 
da NTK Náutica e a idealização da CP – Inteligência de Negócios e Conteúdo. 

Esse foi o primeiro projeto de profissionalização, esportes, cultura e experiência ao ar livre realizado em 
São José dos Campos. O objetivo foi inspirar adolescentes e jovens estudantes por intermédio das 
atividades e esportes ao ar livre; ser um instrumento de conscientização ambiental; reunir tribos urbanas; 
e ser um canal de relacionamento, geração de conteúdo exclusivo, informação e cultura Outdoor.

O propósito foi o de apresentar aos jovens, por meio de uma arena interativa, as diversas 
possibilidades de trabalho com a exibição de filmes, documentários, produções audiovisuais; 
palestras e de dezenas de conteúdos nas estações: Terra (trekking e caminhada; técnicas verticais; 
fotografia da natureza; turismo de experiência); Água (mergulho recreativo; rafting; stand up surf; 
windsurf); Fogo (Biologia, Educação Física, Saúde e outras áreas educacionais da Univap, inclusive 
equipes da TV Universitária); Ar (balonismo; voo livre; parapentismo e paraquedismo).

O evento reuniu cerca de 1.200 alunos de diversas escolas da região e mais de outros 2.300 
visitantes nas 36 horas de conteúdos disponibilizados gratuitamente em um ginásio do 
Shopping da zona sul do município.

Para o idealizador do Projeto Cine Outdoor Experience, Rogério Ribeiro, a escolha de São José dos 
Campos se deu por conta da localização, pois o município está no coração das oportunidades ao ar 
livre – é cercado por montanhas, perto do Litoral Norte e palco da aeronáutica, além de contar com 
um suporte acadêmico de peso, tornando possível e forte a empregabilidade nessa área, enfatizou 
o idealizador do evento. A ideia é mostrar aos jovens, por meio de uma arena interativa com 
atividades e exibições audiovisuais, as possibilidades que existem para entrada no mercado de 
trabalho relacionado à cultura de vida ao ar livre.

Os organizadores elegeram São José dos Campos como cidade sede, devido à sua importância 
para a cultura ao ar livre. Eles afirmaram que a cidade é estratégica para práticas esportivas que 
envolvam elementos da natureza, como água, ar, fogo e terra.

A Univap esteve presente na Estação Fogo, trazendo informações sobre cursos correlatos aos 
conteúdos oferecidos pelo Cine Outdoor. Estiveram presentes, profissionais das áreas de 
Biomedicina, Enfermagem, Estética, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e 
Serviço Social, que apresentaram elementos correspondentes aos cursos.

O evento aconteceu no Shopping Oriente, na região sul de São José dos Campos, e contou, segundo 
os organizadores, com aproximadamente 4.000 participantes, durante os três dias de realização.
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