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Especialista recomenda pesquisa e indica quais são

os principais fatores que devem ser observados
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ASSISTÊNCIA
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Núcleo de Prática Jurídica

completa oito anos
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Crescimento da instituição promove também oCrescimento da instituição promove também oCrescimento da instituição promove também oCrescimento da instituição promove também oCrescimento da instituição promove também o
crescimento educacional da região.crescimento educacional da região.crescimento educacional da região.crescimento educacional da região.crescimento educacional da região.
Escola e Faculdade Padre Anchieta participam do
planejamento da prefeitura de Cajamar, contribuindo
para o crescimento educacional do município.
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Melhoria dos conhecimentos é peça-chave para sucesso

profissional.
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AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO

• Dia 04 - III Colóquio - Faculdade de Ciências da Saúde

• Dia 22 - AMPRO (Associação e Marketing Promocional) - Faculdade de Comunicação

• Dia 25 - Oficina de Capacitação - Apresentação do Trabalho - Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais -

Secretaria de Pós-Graduação e Extensão Universitária

• Dia 30 - Simpósio de Educação Física - Faculdade de Ciências da Saúde

SETEMBROSETEMBROSETEMBROSETEMBROSETEMBRO

• Dia 01 - Ciclo de Palestras de Nutrição - Faculdade de Ciências da Saúde

OUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBROOUTUBRO

• Dia 06 - Workshop - Comemoração do Dia do Terapeuta Ocupacional  - Faculdade de Ciências da Saúde

• De 08 a 11 - XV Semana de Estudos Universitários - Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração

• Dia 16  - Dia Mundial da Alimentação - Faculdade de Ciências da Saúde

• Dias 19 e 20 - II Jornada de Enfermagem - Faculdade de Ciências da Saúde

• Dias 26 e 27 - II Simpósio de Fisioterapia - Faculdade de Ciências da Saúde

Mais informações nas secretarias (veja telefones ao lado)

O SEU SUCESSO COMEÇA AQUI

PABX (campus central): 4527-3444

PABX (campus Prof. Pedro C. Fornari):
4588-4444

Secretaria dos cursos de Biologia,
Letras, Materiais, Matemática e
Gestão Ambiental: 4527-3456

Secretaria dos cursos de Farmácia,
Psicologia, Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Enfermagem, Nutrição
e Processos Químicos: 4527-3457

Secretaria dos cursos de
Administração de Empresas,
Economia e Contabilidade:
4588-4452

Secretaria dos cursos de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas,
Automação Industrial, Direito,
Educação Física, Engenharia de
Produção, Engenharia Civil,
Logística, Marketing, Pedagogia,
Publicidade e Propaganda e
Sistemas de Informação:
4588-4447/4588-4446

Secretaria do curso de Direito:
4588-4451/4588-4445

Secretaria de Pós-Graduação e
Extensão Universitária: 4588-4448

Serviço Social:  4527-3446

Núcleo de Prática Jurídica - Assitência
Judiciária Gratuita:
4527-3449

Mediação em Direito de Família:
4527-3447

Núcleo de Prática Jurídica - Juizado
Especial Cível: 4527-3448

Centro de Psicologia Aplicada:
4527-3452
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TELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEISTELEFONES ÚTEIS
É com satisfação e orgulho que apresentamos o jornal UNIANCHIETA EM FOCO, que se propõe a ser mais

um canal para informar, comunicar e promover a interação com os nossos alunos e ex-alunos. A sua publicação

será mensal, distribuída gratuitamente a todo o corpo discente, docente e aos funcionários. Em cada edição

serão tratados assuntos de interesse da comunidade acadêmica, sendo também reservado um espaço para as

manifestações dos interessados em interagir conosco.

Ao longo dos seus 66 anos de existência, a Sociedade Padre Anchieta de Ensino, entidade mantenedora do

Centro Universitário Padre Anchieta, tem investido continuamente no ensino superior de Jundiaí e região. Fundou

em 1966 a primeira faculdade da cidade - a Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração

de Empresas Padre Anchieta, e desde então o seu crescimento tornou-se uma constante, apresentando planos

ainda mais ousados e desafiadores para os próximos anos.

Dos cursos de pós-graduação, que promovem a especialização profissional, ao Núcleo de Empregabilidade

e Relações Empresariais, que abrirá oportunidades de trabalho aos nossos alunos, o UniAnchieta mantém a sua

vocação e preocupação de oferecer ensino com qualidade, para que você conquiste o seu sucesso.

Se você deseja participar das próximas edições do UNIANCHIETA EM FOCO, envie e-mail com os seus

comentários para o endereço publicidade@anchieta.br, que ele será reproduzido na página A Voz do Aluno, que

pretendemos publicar já na próxima edição, depende de você!

Leia, se intere e participe cada vez mais das atividades do UniAnchieta.

Prof. Leo Ferreira Arantes

Marketing
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ANCHIETA E PREFEITURA DE CAJAMAR:
UNIÃO CONTRIBUI PARA O CRESCIMENTO

EDUCACIONAL DA CIDADE

Fachada da instituição

 Messias Cândido da Silva - Prefeito do Município de
Cajamar,  idealizador do projeto

Ao longo dos seus 66 anos de existência, as

Escolas e Faculdades Padre Anchieta semearam a

cultura da qualidade e cresceram colhendo uma

história de seriedade, solidez  e credibilidade.

Com apoio  nessas  bases ,  sempre

acompanhando o  c resc imento  reg ional  e

atendendo às necessidades de sua  população, é

que, a partir de 2008, toda essa competência e

vocação na área educacional do Anchieta serão

disponibilizadas para a comunidade de Cajamar.

Parte do prédio próprio - situado na Rua

Lázaro Dalcin, 256, no Centro - está pronta para

receber os alunos no próximo ano letivo.

Cajamar investe em EducaçãoCajamar investe em EducaçãoCajamar investe em EducaçãoCajamar investe em EducaçãoCajamar investe em Educação

Cinco novas escolas já foram entregues nos

últimos quatro anos, e mais cinco estão em fase

de projeto e licitação para serem entregues até o

final de 2008. Foram criados o Estatuto do

Magistério o Plano de Carreira, e os profissionais

“É com muita alegria que vemos“É com muita alegria que vemos“É com muita alegria que vemos“É com muita alegria que vemos“É com muita alegria que vemos

a chegada das Faculdades Padrea chegada das Faculdades Padrea chegada das Faculdades Padrea chegada das Faculdades Padrea chegada das Faculdades Padre

AnchieAnchieAnchieAnchieAnchieta em Cajamarta em Cajamarta em Cajamarta em Cajamarta em Cajamar.  Sint.  Sint.  Sint.  Sint.  Sinto-meo-meo-meo-meo-me

gratificado por haver me empenhadogratificado por haver me empenhadogratificado por haver me empenhadogratificado por haver me empenhadogratificado por haver me empenhado

nesta importante conquista denesta importante conquista denesta importante conquista denesta importante conquista denesta importante conquista de

nossa municipalidade.nossa municipalidade.nossa municipalidade.nossa municipalidade.nossa municipalidade.

Hoje transportamos,Hoje transportamos,Hoje transportamos,Hoje transportamos,Hoje transportamos,

gratuitamente,  mais de milgratuitamente,  mais de milgratuitamente,  mais de milgratuitamente,  mais de milgratuitamente,  mais de mil

estudantes universitários paraestudantes universitários paraestudantes universitários paraestudantes universitários paraestudantes universitários para

diversas faculdades da região.diversas faculdades da região.diversas faculdades da região.diversas faculdades da região.diversas faculdades da região.

Agimos assim por acreditar naAgimos assim por acreditar naAgimos assim por acreditar naAgimos assim por acreditar naAgimos assim por acreditar na

Educação como sendo a principalEducação como sendo a principalEducação como sendo a principalEducação como sendo a principalEducação como sendo a principal

ferramenta para a solução deferramenta para a solução deferramenta para a solução deferramenta para a solução deferramenta para a solução de

nossos problemas sociais.  Ao ladonossos problemas sociais.  Ao ladonossos problemas sociais.  Ao ladonossos problemas sociais.  Ao ladonossos problemas sociais.  Ao lado

da Saúde, nossa administraçãoda Saúde, nossa administraçãoda Saúde, nossa administraçãoda Saúde, nossa administraçãoda Saúde, nossa administração

prioriza a Educação e busca oprioriza a Educação e busca oprioriza a Educação e busca oprioriza a Educação e busca oprioriza a Educação e busca o

desenvolvimento com geração dedesenvolvimento com geração dedesenvolvimento com geração dedesenvolvimento com geração dedesenvolvimento com geração de

emprego e renda para a comunidadeemprego e renda para a comunidadeemprego e renda para a comunidadeemprego e renda para a comunidadeemprego e renda para a comunidade

cajamarense.ca jamarense.ca jamarense.ca jamarense.ca jamarense.

Desejamos que as FaculdadesDesejamos que as FaculdadesDesejamos que as FaculdadesDesejamos que as FaculdadesDesejamos que as Faculdades

Padre Anchieta,  um dos principaisPadre Anchieta,  um dos principaisPadre Anchieta,  um dos principaisPadre Anchieta,  um dos principaisPadre Anchieta,  um dos principais

instrumentos do desenvolvimento deinstrumentos do desenvolvimento deinstrumentos do desenvolvimento deinstrumentos do desenvolvimento deinstrumentos do desenvolvimento de

Jundiaí  e região, alcance o mesmoJundiaí  e região, alcance o mesmoJundiaí  e região, alcance o mesmoJundiaí  e região, alcance o mesmoJundiaí  e região, alcance o mesmo

êxitêxitêxitêxitêxito em Cajamaro em Cajamaro em Cajamaro em Cajamaro em Cajamar.  Muit.  Muit.  Muit.  Muit.  Muito obrigadoo obrigadoo obrigadoo obrigadoo obrigado

por esta oportunidade e parabénspor esta oportunidade e parabénspor esta oportunidade e parabénspor esta oportunidade e parabénspor esta oportunidade e parabéns

pelo trabalho informativo”pelo trabalho informativo”pelo trabalho informativo”pelo trabalho informativo”pelo trabalho informativo”

Sala de aula Laboratório de Informática

do ensino passam constantemente por cursos de

capacitação. Mais do que construir prédios, a atual

administração cajamarense implantou uma nova

filosofia pedagógica que vem sendo cumprida à

risca, inclusive com a elaboração do primeiro Plano

Decenal de Educação da história do município. Mais

de 200 computadores já foram adquiridos para os

laboratórios de informática das escolas da rede mu-

nicipal de ensino. A cada dia, mais de 16 mil

refeições são distribuídas aos alunos, inclusive no

período noturno e na EJA (Educação de Jovens e

Adultos).

A  c idade at ravessa um dos  mais

significativos momentos em seu crescimento

empresarial, com importantes investimentos em

sua infra-estrutura. Basta citar as recém-chegadas

Marabraz, Semp-Toshiba, Penski, Mattel e Bic. O

potencial logístico de Cajamar, aliado ao trabalho

do atual governo, está trazendo uma nova e

progressista etapa na vida do município.

Prefeitura de Cajamar
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ESPECIALIZAÇÃO AMPLIA
OPORTUNIDADES NO MERCADO
Melhoria dos conhecimentos é peça-chave para sucesso profissionalMelhoria dos conhecimentos é peça-chave para sucesso profissionalMelhoria dos conhecimentos é peça-chave para sucesso profissionalMelhoria dos conhecimentos é peça-chave para sucesso profissionalMelhoria dos conhecimentos é peça-chave para sucesso profissional

Em um mercado cada

vez mais competitivo, diploma

de graduação não é

suficiente para garantir a

vaga de emprego. Hoje em

dia, um certificado de

especialização é peça

importante para o indivíduo

se qualificar mais, enriquecer

o currículo e ampliar as

oportunidades de galgar

novos degraus na busca pelo

sucesso profissional.

O UniAnchieta foi a

primeira instituição de ensino

a oferecer cursos de pós-

graduação em Jundiaí, em

1982. Hoje possui 28 turmas

na cidade, além de outras

duas no município de Itu.

São 17 cursos diferentes nas

áreas de Ecologia, Saúde,

Direito, Psicologia, Letras,

Tecnologia, Educação,

Engenharia, além de outras

sete especializações de MBA.

O curso de pós-

graduação ou especialização

aprofunda conhecimento e

dá instrumentos para que os

alunos possam lidar com o

conteúdo no mercado de

trabalho. “São aulas mais

práticas que mostram a

realidade e as mudanças do

mercado em áreas

específicas, o que amplia os

conhecimentos do aluno”,

explica a Professora Doutora

Andréa Temponi dos Santos,

coordenadora Geral do

Centro de Pós-Graduação,

Pesquisa e Extensão –

UniAnchieta.

No caminho do aperfeiçoamento profissional estão

palavras como Lato Sensu, Stricto Sensu, Especialização

e MBA. Mas, o que significam estas palavras?

Pós-Graduação é o grau de ensino superior para

aqueles que já concluíram curso de graduação

(licenciatura e bacharelado), seqüencial ou tecnológico,

e que visa aperfeiçoar pessoal docente para o ensino de

nível superior.

Os cursos são divididos em duas modalidades: Lato

sensu e Stricto sensu.

LALALALALATTTTTO SENSUO SENSUO SENSUO SENSUO SENSU (significado: em sentido largo, amplo)

são as Especializações e os MBAs (Master in Business

Administration). Os cursos desta modalidade

correspondem à especialização ou aperfeiçoamento e

têm como objetivo principal dar continuidade à formação

acadêmica ou profissional. Com caráter de educação

continuada e duração máxima de dois anos, têm carga

horária mínima de 360 horas, não computados o tempo

de estudo individual ou em grupo sem assistência docente

e aquele destinado à elaboração de monografia ou

trabalho de conclusão de curso.

STRICTO SENSUSTRICTO SENSUSTRICTO SENSUSTRICTO SENSUSTRICTO SENSU (significado: em sentido restrito)

São os Mestrados e Doutorados. Os cursos têm foco

não só na formação de docentes, mas, principalmente,

na formação de pesquisadores ou cientistas.

.

SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO

Cursos de Pós-Graduação UniAnchieta

Duração: 18 meses

Endereço: Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 - Km 55,5 da Via

Anhanguera - Jundiaí – São Paulo

Informações: 0800 771 0944
www.anchieta.br

Muitos acreditam que o

velho e bom diploma, que

representava o passaporte

para um futuro seguro e

tranqüilo, deixou de ser

suficiente. “Quem estava à

sombra da estabilidade tem

de se movimentar em busca

de empregabilidade. Para as

empresas, as lacunas

preenchidas por pontuais

ações de treinamento e

desenvolvimento agora

requerem educação

continuada”, explica a

coordenadora.

As aulas dos cursos de

especialização no

UniAnchieta acontecem uma

vez por semana, com

duração total de 360 horas.

Por conta da demanda do

mercado de trabalho, a

cada ano a universidade

incorpora novos cursos à

grade curricular.

A melhoria salarial está

entre os objetivos de quem

investe em pós e que, em

alguns casos, acaba

conseguindo. “Não é regra,

mas, normalmente, o

profissional tem um poder de

barganha maior”, diz Andréa

Temponi. Ela afirma que boa

parte dos alunos engorda o

contracheque quando a

empresa vê, na prática, que

o funcionário quer se

desenvolver.

Professora Doutora Andréa Temponi dos Santos, Coordenadora Geral do
Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – UniAnchieta

ENTENDA AS
 DIFERENÇAS
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COMO ESCOLHER UMA BOA UNIVERSIDADE?
Especialist a recomenda pesquisa e

indica quais são os princip ais fatores
que devem ser observados

Elaine Gaspari Ventura da Silva - Escolher uma faculdade não é uma tarefa simples

O ingresso do estudante no

ensino superior é marcado por

incertezas. Além das dificuldades

próprias da escolha de uma

carreira, o futuro universitário ainda

tem de optar por uma entre as várias

instituições que oferecem cursos de

graduação. No Brasil, são mais de

duas mil instituições, entre

universidades federais, estaduais,

municipais e privadas. Antes de

tomar uma decisão, é importante ter

alguns cuidados. O interessado deve

procurar saber se as instituições são

credenciadas pelo Ministério da

Educação (MEC) e se os cursos são

autorizados.

A psicóloga Elaine Gaspari

Ventura da Silva, que desenvolve

trabalhos de Orientação

Educacional em escolas de ensino

médio, afirma: “A escolha da

profissão, e conseqüentemente da

instituição de ensino em que o aluno

irá estudar, é considerada uma das

decisões mais importantes da vida,

pois dá contorno e grande

significado à constituição da

identidade.”

Elaine ainda comenta:

“Escolher uma carreira e uma

faculdade parece tarefa simples e

racional, mas não é. Envolve todo um

processo de tomada de decisão. É

preciso levantar alternativas e

pensar nas conseqüências, para

não tomar atitudes indesejadas”,

acrescenta. Alguns pontos principais

que podem ajudar na hora da

escolha são relacionados pela

psicóloga:

Qualidade do corpoQualidade do corpoQualidade do corpoQualidade do corpoQualidade do corpo

docentedocentedocentedocentedocente - Verifique a qualificação

do corpo docente. Quanto mais

elevadas a titulação e a experiência

profissional dos professores, mais

bem preparados estarão para as

atividades de ensino, de orientação

de pesquisas e preparação para o

mercado de trabalho.

Investimento f inanceiroInvestimento f inanceiroInvestimento f inanceiroInvestimento f inanceiroInvestimento f inanceiro -

Não esqueça de conferir o valor das

mensalidades e administre seu

orçamento, para não ter dificuldades

financeiras durante o período de

duração do curso.

Instalações físicas Instalações físicas Instalações físicas Instalações físicas Instalações físicas  - Visite

a sua futura faculdade. Conheça as

instalações, como salas de aula,

biblioteca, laboratórios e também as

áreas comuns. Se na universidade

existe preocupação com as

instalações, isso é um sinal de que

também há preocupação com a

qualidade do ensino.

“Escolher uma profissão significa fazer projeto de futuro, e essa escolha faz parte

do projeto de vida de uma pessoa.  Mais do que descobrir a vocação, é hora de

olhar o próprio passado e o presente, de conhecer as profissões e a realidade so-

cial, política, econômica e cultural que dá base a essa decisão, a esse pensar no

futuro: o que se pretende ser, o que se pretende fazer e que mundo gostaria de

construir, como intervir nesse mundo que está aí”.

Aceitação no mercado deAceitação no mercado deAceitação no mercado deAceitação no mercado deAceitação no mercado de

trabalhotrabalhotrabalhotrabalhotrabalho -  Ter o diploma de um

curso superior será um grande

diferencial no início de sua carreira,

mas para sua ascensão profissional

é preciso dar continuidade aos

estudos. Portanto, dê preferência a

instituições que oferecem cursos de

pós-graduação.

Se você deseja participar das próximas edições doSe você deseja participar das próximas edições doSe você deseja participar das próximas edições doSe você deseja participar das próximas edições doSe você deseja participar das próximas edições do
UNIANCHIETUNIANCHIETUNIANCHIETUNIANCHIETUNIANCHIETA EM FOCOA EM FOCOA EM FOCOA EM FOCOA EM FOCO, en, en, en, en, envie e-mail com os seus comentários paravie e-mail com os seus comentários paravie e-mail com os seus comentários paravie e-mail com os seus comentários paravie e-mail com os seus comentários para
o endereço publicidade@anco endereço publicidade@anco endereço publicidade@anco endereço publicidade@anco endereço publicidade@anchiehiehiehiehieta.brta.brta.brta.brta.br. Ele será repr. Ele será repr. Ele será repr. Ele será repr. Ele será reproduzido na páginaoduzido na páginaoduzido na páginaoduzido na páginaoduzido na página
A VOZ DO ALUNOA VOZ DO ALUNOA VOZ DO ALUNOA VOZ DO ALUNOA VOZ DO ALUNO, que pretendemos publicar já na próxima edição,, que pretendemos publicar já na próxima edição,, que pretendemos publicar já na próxima edição,, que pretendemos publicar já na próxima edição,, que pretendemos publicar já na próxima edição,

depende de você!depende de você!depende de você!depende de você!depende de você!
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Palavra do Professor

AMORIM: PAIXÃO PELO DIREITO

Dr. Antonio Gomes de Amorim, professor da Faculdade de Direito há 38 anos

Para efetuar a rematrícula, o aluno deverá realizar o pagamento do boleto bancário e assinar o requerimento de matrícula, na tesouraria da instituição.

O requerimento deverá ser assinado até o dia 03 de agosto.até o dia 03 de agosto.até o dia 03 de agosto.até o dia 03 de agosto.até o dia 03 de agosto.

O Departamento de Serviço Social, que funciona no Campus Central, estará aberto ao atendimento de 2º. a 6º. feira, das 7h30min às 21h.

Até o dia 29 de junho o aluno poderá realizar o pagamento com abatimento; após esse período será cobrado o valor integral.

O aluno deverá realizar sua rematrícula no campus onde freqüenta o curso.

Campus Central - Rua Bom Jesus de Pirapora, 100:Campus Central - Rua Bom Jesus de Pirapora, 100:Campus Central - Rua Bom Jesus de Pirapora, 100:Campus Central - Rua Bom Jesus de Pirapora, 100:Campus Central - Rua Bom Jesus de Pirapora, 100: alunos dos cursos de Ciências, Farmácia, Letras, Psicologia, Matemática, Fisioterapia,

Terapia Ocupacional, Enfermagem, Nutrição, Gerenciamento Ambiental, Processos Químicos e Materiais.

Campus PrCampus PrCampus PrCampus PrCampus Prof. Pof. Pof. Pof. Pof. Pedredredredredro C. Fo C. Fo C. Fo C. Fo C. Fornari - Aornari - Aornari - Aornari - Aornari - Avvvvv. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. A. A. A. A. Adonirdonirdonirdonirdoniro Ladeira, 94 • Km 55,5 Via Anhangüera:o Ladeira, 94 • Km 55,5 Via Anhangüera:o Ladeira, 94 • Km 55,5 Via Anhangüera:o Ladeira, 94 • Km 55,5 Via Anhangüera:o Ladeira, 94 • Km 55,5 Via Anhangüera: alunos dos cursos de Administração, Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Engenharia de Produção, Engenharia

Civil, Logística, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação.

REMATRÍCULAS

Há 38 anos

lecionando nas Faculdades

Padre Anchieta, o

desembargador aposentado

Dr. Antonio Gomes de Amorim,

ou “amorzim”, como é

carinhosamente lembrado

por alguns alunos, é a história

viva da evolução do ensino

de Direito em Jundiaí.

Quem conhece a

paixão dele pela área jamais

poderia imaginá-lo em outra

profissão. No entanto, em

1955 chegou a cursar, por

um ano, Engenharia no ITA

(Instituto Tecnológico da

Aeronáutica). Mas o dom de

fazer justiça e poder ajudar

ao próximo falou mais alto e,

em 1956, iniciou o curso na

Faculdade Paulista de Direito

da PUC, onde se formou em

1960.

Ao longo da carreira,

atuou como advogado e

ingressou na magistratura.

Em 1970, se deparou

com mais um desafio:

lecionar Direito Penal no

recém criado curso de Direito

das Faculdades Padre

Anchieta. Vencidos os

obstáculos, ele fala com

orgulho do que construiu em

sala de aula. “Gosto de

lecionar, do ambiente da

escola, porque convivo com

a juventude. Aprendo com

eles, mas também transmito

mais do que o conhecimento

teórico da matéria”,  diz

Amorim. “É bom poder

ensinar o conhecimento e a

vivência na área jurídica, a

importância do profissional

se dedicar”,  acrescenta

orgulhoso.

O curso de Direito

figura entre os primeiros

cursos universitários da

região de Jundiaí. “Quando

começamos, as instalações

no prédio da (rua) Bom

Jesus de Pirapora eram

acanhadas, t ínhamos

poucos recursos. Hoje o

Anchieta deu um salto, tem

um campus excelente, a

melhora é incalculável”,

analisa o professor doutor

Amorim, lembrando das

transformações também do

corpo discente. “A faixa

etária dos alunos era mais

alta, muitos eram até mais

velhos do que os professores,

eram mais tranqüilos. Hoje a

maior parte é jovem e,

alguns, irreverentes”.

viu os antigos profissionais se

aperfeiçoarem e, hoje, está

ao lado de mestres e

doutores, pessoas que, além

da experiência profissional,

buscaram aprimoramento

pedagógico.

Em meio a um cenário

nacional de denúncias

envolvendo juristas, o

desembargador dá uma

lição de coragem aos futuros

advogados: “Não esmore-

çam, maus profissionais

existem em qualquer

profissão. Não se deixem

afetar pela má impressão

que alguns profissionais da

área jurídica deixam na

população, por

desconhecimento de um ou

outro ou por maus

elementos”.  E f inaliza

mandando um recado:

“Estudem, tenham

conhecimento e sejam

honestos, esta profissão é

muito bonita”.

“É uma carreira“É uma carreira“É uma carreira“É uma carreira“É uma carreira

muito bonita, na qualmuito bonita, na qualmuito bonita, na qualmuito bonita, na qualmuito bonita, na qual

se tem independência,se tem independência,se tem independência,se tem independência,se tem independência,

só devemos obediênciasó devemos obediênciasó devemos obediênciasó devemos obediênciasó devemos obediência

à consciência e à lei.à consciência e à lei.à consciência e à lei.à consciência e à lei.à consciência e à lei.

Seu patrão é a lei e aSeu patrão é a lei e aSeu patrão é a lei e aSeu patrão é a lei e aSeu patrão é a lei e a

comunidade quecomunidade quecomunidade quecomunidade quecomunidade que

precisa da justiça”precisa da justiça”precisa da justiça”precisa da justiça”precisa da justiça”

Nesses quase 40

anos, o professor também
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ASSISTÊNCIA JURIDICA GRATUITA DO
UNIANCHIETA COMPLETA OITO ANOS

O cidadão jundiaiense que não

tem condições de pagar pelos serviços

de um advogado tem um importante

aliado na cidade. O Núcleo de

Prática Jurídica do Centro

Universitário Padre Anchieta oferece

atendimento gratuito à população

carente há oito anos.

Iniciado em 11 de Agosto de

1999, o serviço é prestado por alunos

de 4º e 5º anos da Faculdade de

Direito,  sob a supervisão de

professores. O ingresso das ações

judiciais fica sob a responsabilidade

de quatro advogados contratados por

meio de parceria com a Prefeitura de

Jundiaí.

O objetivo do Estágio

Supervisionado do UniAnchieta é

preparar os estudantes para o

exercício da profissão. “É como a

residência médica”, explica o

desembargador Cláudio Levada, que

coordena o Núcleo de Prática Jurídica.

“De um lado, prepara melhor o aluno

para o mercado, de outro, dá para a

sociedade um retorno comunitário e

social importante”, acrescenta.

Diariamente, o núcleo atende,

em média, 30 pessoas com problemas

nas áreas Trabalhista, Cível e Criminal.

No entanto, segundo o coordenador

Cláudio Levada, o Direito de Família é

responsável por 90% da demanda:

“São pedidos que vão de separação,

divórcio, verificação de paternidade

até processos relativos à pensão

alimentícia”.

Para ter direito ao serviço

judiciário gratuito do UniAnchieta, o

interessado deve ter renda máxima de

três salários mínimos – o equivalente

a R$ 1.230,00, e não pode ter

qualquer tipo de imóvel em seu nome.

OPINIÃO DOS ALUNOS

Fachada do Núcleo de Prática Jurídica

As alunas do 4º ano de Direito, Gisele Renata Alves Silva e Paula
Sibon, dividem não só a mesma sala de aula, mas também a mesma opinião:
“O Núcleo é muito bom tanto para o aluno quanto para a comunidade.
Nós temos a chance de conhecer a rotina da profissão e de viver um
pouco do que nos aguarda depois da formatura. Temos a oportunidade de
estar em contato com advogados experientes e isso é muito proveitoso.
Para a comunidade, especialmente a carente, o Núcleo oferece um ótimo
atendimento jurídico.”

OPINIÃO DA COMUNIDADE

Gisele R.  Alves Silva e Paula Sibon - alunas do 4º ano de Direito do UniAnchieta

Desempregada, Cleonice Soares Santos, 27, é mãe de dois filhos (6
anos e 1 ano e 9 meses) e há dois meses não recebe a pensão de alimentos
de seu ex-marido. “Sem o Núcleo eu não saberia onde procurar ajuda”.

Cleonice Soares Santos - 27 anos

Serviço:
ASSISTÊNCIA JURÍDICASSISTÊNCIA JURÍDICASSISTÊNCIA JURÍDICASSISTÊNCIA JURÍDICASSISTÊNCIA JURÍDICA GRAA GRAA GRAA GRAA GRATUITTUITTUITTUITTUITAAAAA
Destinado aos jundiaienses com renda de até três salários mínimos
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 18 h
Rua Marcílio Dias, 399 - Vianelo
Informações: 0800 772 8445
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NÚCLEO DE EMPREGABILIDADE GERA
OPORTUNIDADES NO MERCADO

O projeto será implantado no UniAnchieta a partir de agosto
com vagas de estágio e emprego

O mercado de trabalho está cada vez

mais seleto e competitivo, em busca de

profissionais dinâmicos, criativos e com

excelência na formação acadêmica. Atento às

exigências do mundo dos negócios, o Centro

Universitário Padre Anchieta lança, em agosto,

o Nemp - Núcleo de Empregabilidade e Relações

Empresariais.

O objetivo é promover a integração entre

os estudantes e o campo de atuação profissional

por meio do desenvolvimento de seus talentos e

potencialidades. O Nemp vai atuar como um elo

de confiança, atendendo aos interesses e

necessidades tanto de empresários quanto dos

estudantes para promover o início de

promissoras relações profissionais.

“O Núcleo de Empregabilidade e Relações

Empresariais tem a missão de orientar e

cooperar com os alunos e ex-alunos do Centro

Universitário Padre Anchieta junto a empresas

parceiras, objetivando o seu aprimoramento

profissional”, destaca a professora e

coordenadora do Nemp, Juliana Savoy.

Para que o projeto seja desenvolvido, o

Núcleo efetivou parcerias com agências de

integração, de emprego, empresas públicas,

privadas e do terceiro setor. Oportunidades de

estágios e empregos serão disponibilizados aos

alunos do Centro Universitário Padre Anchieta, sem

nenhum custo para as partes.

As ofertas de estágio e emprego do Nemp

serão divulgadas a partir de agosto de 2007 no

site www.anchieta.br, nas salas de aula e em murais

nos dois campi da instituição.

Os detalhes técnicos e operacionais de

funcionamento do Nemp serão divulgados no

início do próximo semestre letivo pela equipe

responsável pelo projeto.
Não deixe de conhecer.


