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Marcus Vinicius Mathias nasceu em Catanduva, interior de São Paulo em 05 de abril 
de 1956, mudou-se para o município de São Paulo em 1973, em busca de uma 
escolarização de qualidade.  
Sempre muito aplicado nos estudos, após começar o curso de Psicologia foi 
convidado pelo professor Di Genio a trabalhar como bedel no colégio que havia 
estudado e, a partir daí deu inicio a sua carreira e onde permanece há 36 anos, 
hoje no cargo de diretor.  
Porém o que alavancou sua carreira foi a identificação que sempre o aproximou dos 
adolescentes que o respeitavam e o tinham e alta conta, além do apoio da família.  
Depois de formar-se Psicólogo, fez pós-graduação em psicopedagogia e mestrado 
em educação. Seu trabalho de orientador junto aos adolescentes passou a ser sua 
especialidade, pois, além da formação e preparo, tratava-se de verdadeira vocação, 
verdadeiro desígnio Divino e, talvez por essa razão os resultados alcançados eram 
visíveis. Ajudou muitos jovens a direcionar suas vidas, a passar pelas 
transformações da adolescência e a se transformarem em adultos preparados para 
a vida.  
Realiza, há muitos anos, palestras para pais e professores ensinando-os a como 
trabalhar com os jovens.  
Autor de vários livros sobre adolescentes, entre eles: “O mundo de um Educador”, 
“Um Educador no Mundo”, “Histórias de Adolescentes-crônicas de um educador”, 
“Novas Histórias de Adolescentes”, “Momentos relatados - A arte de ouvir de um 
educador”, “Coleção Durma com esse Barulho - Adolescência, Adolescência e 
Namoro”, “Adolescência e Família”, “Adolescência - Drogas e Violência”.  
Em 2002 foi convidado pelo professor Di Genio para assumir a direção da UNIP 
(Universidade Paulista), cargo que direcionou sua carreira para os universitários o 
que, dada a sua experiência anterior junto aos jovens, não tardaria a ser mais um 
sucesso.  
Inicialmente começou com a direção do campus Chácara Santo Antonio, tendo 
posteriormente acumulado a direção do campus Paraíso. Em 2011 o professor Di 
Genio convidou-o para novos desafios, desta vez com o cargo de supervisão da 
reitoria, para que assim, pudesse percorrer todos os campi da UNIP, analisar o 
trabalho desenvolvido e transmitir sua experiência, dar sua contribuição para o 
crescimento das pessoas e é isso que para o professor Marcus Vinicius é o que faz 
verdadeiramente valer a pena.  
Por tudo quanto exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares na aprovação 
de tão importante honraria.  
 


