COMEMORAÇÃO
DOS 15 ANOS

O UniBrasil Centro Universitário celebrou, no
dia 22 de abril, os 15 anos da Instituição com
uma solenidade que contou com a presença da
comunidade acadêmica e de convidados que fizeram
parte de sua história e criação. Na oportunidade, foi
realizada a entrega de título de professor emérito
ao professor Sergio Ferraz de Lima.
Sobre o projeto das então Faculdades
Integradas do Brasil, o presidente do Complexo
de Ensino Superior do Brasil, professor
Clèmerson Merlin Clève, destacou os pontos
motivadores: “Nós queríamos colocar as bases
de um projeto acadêmico que seria depois
construído por todos os integrantes dessa
comunidade. Um projeto capaz de contribuir
para a transformação do Brasil numa sociedade
verdadeiramente civilizada, mais justa e mais
igualitária que pudesse, de alguma maneira,
realizar o valor mais importante da nossa
ordem condicional, que é o valor da dignidade
da pessoa humana”, explicou.
Sobre a construção do campus, Clève
esclareceu o desejo de campus horizontal.
“Quando todos imaginavam que o futuro
seria construir campi verticais no centro
da cidade, nós queríamos um ambiente
diferente, numa região mais periférica
que pudesse sentir o pulsar da melhoria
em função da fundação de uma instituição
de ensino superior e, desta forma,
24

ter uma instituição que pudesse fazer
verdadeiramente a diferença. E não foi por
acaso que nós viemos para esse lugar.
Qualquer análise econômica mais racional
indicaria que esse não seria o local adequado
para nós. Mas era exatamente aqui que nós
queríamos inserir essa instituição, numa
comunidade mais ampla, e formar quadros
capazes de fazer a diferença. A ideia do
campus horizontal era justamente para que
as pessoas pudessem caminhar e estudar
embaixo das árvores, sentir o calor do sol.
E conseguimos. Portanto, acredito que esse
projeto foi também vitorioso”, relembrou.
Essa instituição é fundada por professores
e, é também, gerida por docentes e agentes
comprometidos com o ensino e suportada
por seus próprios recursos. Somos uma
Instituição privada, gerida privadamente,
mas com compromissos públicos evidentes.
Somos hoje um Centro Universitário,
mercê do trabalho, da dedicação de todos
os professores, gestores e diretores.
Caminhamos para nos transformarmos em
uma Universidade. Nós temos uma vocação
acadêmica,
somos
uma
Universidade
adolescente mas que quer se transformar em
uma Instituição adulta”, salientou.

Em uma noite tão especial, em que celebra 15 anos,
o UniBrasil não poderia deixar de homenagear
profissionais que foram determinantes com as
causas da Instituição e elevaram seu nome dentro
de todo o território brasileiro. Profissionais que
tiveram o compromisso na formação de pessoas,
preparando-as para assumir a plenitude da
condição humana pela geração e experimentação
de saberes, ideias e valores, comprometidos com
a realidade brasileira.

Publicidade e Propaganda, Bruno Raff, recebeu
uma câmara Canon T5.

O professor da Escola de Negócios, Wander
José de Souza, conta que foi um dos primeiros
professores do UniBrasil e fala da importância
em participar desse momento, com emoção.
“A Instituição pra mim é aquela filha que está
completando 15 anos e está começando a
debutar. É o que há de melhor pra mim. Quero
ficar mais tempo, fazer história. Sou suspeito
em falar, vi o UniBrasil nascer e crescer.
Trabalhei em muitos projetos. Que venham
muitos anos mais”, comemora.

O primeiro lugar na categoria vídeo foi
conquistado pela acadêmica de Biomedicina,
Jenifer Kogim Primon, que recebeu uma GoPro
Hero3. Segundo ela o vídeo foi feito para
eternizar os bons momentos que ela, assim
como todos os estudantes, vive durante a
graduação. “São inúmeras felicidades durante
todos os anos de curso, e terá um momento que
isso chegará ao fim, o vídeo veio para registrar
essas boas lembranças. Eu tive o retorno de
alguns egressos dizendo que ao assistirem
meu vídeo sentiram saudade, e é exatamente
essa a ideia: registrar um pouco da nossa rotina
e eternizar essas boas lembranças”, conta.

Em continuidade às comemorações, a Instituição
realizou com a comunidade acadêmica um
concurso de foto e vídeo. Intitulado “Qual o seu
olhar?”, o concurso passou pela avaliação de um
júri popular, que selecionou dez vídeos e dez
fotos. Após esta seleção, um júri técnico avaliou
o melhor trabalho de cada categoria. Como
primeiro lugar na categoria foto, o estudante de

Segundo Bruno, a inspiração para registrar
a foto foi a importância de se propagar o
conhecimento. “O titulo que coloquei na foto foi
´o conhecimento une´, e eu acho exatamente
isso, pois desta forma você consegue unir as
pessoas e compartilhar a sabedoria de cada
um, isso é fundamental para nossa vida”.

Na ocasião, aconteceu também o lançamento do
livro “UniBrasil: aos 15 anos”, uma obra sobre a
história da Instituição.
Finalizando a solenidade, um coquetel ao som
do Quarteto de Cordas da EMBAP.
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