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LANÇAMENTO DO LIVRO: A EXPERIÊNCIA DA
EMPRESA JUNIOR UNIFIA – CICLO 2014-2015

Na última quinta-feira, dia 23 de março de 2017 , após muito trabalho e conhecimento, o Centro
Universitário Amparense Unifia teve a grata satisfação em realizar o Lançamento do Livro A Experiência
da da Empresa Junior Unifia - Ciclo 2014-2015, que traz as experiências fantásticas de como gerir
uma empresa, atuar no mercado de forma competitiva e, incentivar a sociedade a atuar de forma
consciente e assertiva. O evento foi realizado no auditório da Rádio Cultura de Amparo, e na ocasião,
estiveram presentes o Diretor da Rádio Cultura de Amparo o Sr. Marcelo Dalari, o parceiro Unifia Pastor
Ezequiel, membros de Empresas Parceiras do Unifia, membro do CRA o Sr. Elcio Itida, professores e exprofessores da Instituição, professores atuantes na Empresa Junior Prof. Ivan Jacomassi Junior, Prof.
Sérgio Caria Souza, Profa. Raquel Pinton Geraldino Daolio, Profa. Marlene Silva, Prof. Alexandro Natali,
Prof. Luiz Carlos Pereira, Prof. Reginaldo Armelin, Prof. Paulo Alexandre Pinheiro Soares, bem como os
alunos componentes do livro e dos cursos de Administração e Ciências Contábeis Liliane Ap. Mariano
Teixeira, Roberta Ap. de Souza, Pinto Lima, Fábio Aparecido de Oliveira, Daiana Carolina P. dos Santos,
Laís de Campos Rosa, Michele de Cássia da Silva, Ana Beatriz Ferreira, Paulo Roberto Tafner Junior, além
do Pró-reitor Administrativo da IES Prof. Fábio Gomes de Araujo, da equipe de marketing Unifia e demais
convidados.
Foi uma noite de autógrafos que pode evidenciar o papel do educador. Entendemos que a interação
dinâmica com a sociedade, alunos e corpo docente junto ao mercado de trabalho define e molda cidadãos
conscientes de seus deveres e consequentemente, traça objetivos assertivos. Com o crescimento da
competitividade, destarca-se no ambiente profissional é um diferencial e abrange uma série de
compromissos com a realidade.
Assim, o Centro Universitário Amparense Unifia busca formar profissionais especialistas nas diferentes
áreas do conhecimento, habilitando-os para a inserção nos setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira, além de estimular a criação cultural e o desenvolvimento
científico e do pensamento reflexivo.
Nesse sentido, o incentivo ao trabalho de pesquisa e de investigação científica fica a cada dia mais evidente
nas divulgações dos trabalhos acadêmicos, constituindo um patrimônio rico em conhecimento, expertise,
além de desenvolver, estimular e difundir as ciências, as artes e a tecnologia.
Agradecemos a participação de todos nesse importante Projeto junto à Empresa Junior Unifia, que a cada
ano está crescendo e desenvolvendo novas formas de apoiar a sociedade e seu corpo discente.
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