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TELEFTELEFTELEFTELEFTELEFONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEIS

O UNIANCHIETA QUE
NÃO PÁRA DE CRESCER

No próximo ano já entram em funcionamento 32 cursos de graduação e aproximadamente 30 de
pós-graduação no UniAnchieta e, até 2010, está previsto o início do funcionamento de mais oito cursos de
graduação e a expansão da oferta dos cursos de pós-graduação, estabelecendo-se cursos stricto sensu.
Operando com sua capacidade máxima nos dois campi e visando ao conforto e o bom desenvolvimento
dos seus alunos, o UniAnchieta concretizou, no último dia 14 de novembro, parceria com tradicional
instituição de ensino da cidade, dando início às atividades do UniAnchieta Campus Colégio Ser. Veja
matéria completa sobre este importante acontecimento na página 4.

São muitos os destaques desta edição. Na página 5, comemoramos a aprovação, por voto unânime
dos conselheiros da Câmara de Educação Superior do MEC, do funcionamento da Faculdade Padre
Anchieta de Cajamar. Na sequência, há uma descontraída e imperdível entrevista com o professor Paulo
Bevilacqua, jovem decano da Faculdade de Letras e professor titular de Lingüística Histórica, confira na
página 6. E o emocionado depoimento de professores e alunos do curso de Psicologia sobre a apresentação
de seus trabalhos acadêmicos ao Congresso Internacional de Psicologia, realizado em Cuba, no último mês de
setembro. Detalhes na página 7.

O UniAnchieta em foco também homenageia os dez anos do Projeto Jupiá. De caráter socioambiental,
totalmente realizado pelos alunos da Faculdade de Administração, e que já colhe os frutos de sua importante
iniciativa.

Cabe registrar o sucesso do Vestibular UniAnchieta 2008, ocorrido 10 de novembro em três locais
distintos da cidade, e que contou com a presença  365 profissionais da Instituição, que se dedicaram
para que tudo ocorresse com tranqüilidade. Além dos 6.532 vestibulandos – dos 7.860 inscritos, que
disputaram as 5.360 vagas oferecidas neste ano. Mais uma vez um exemplo de participação e organização.

É o UniAnchieta que não pára de crescer.
Feliz Natal e bom ano novo a todos!

Equipe UniAnchieta em foco



Novembro/Dezembro de 2007 3

AAAAAGORAGORAGORAGORAGORA
TTTTTAMBÉM NOAMBÉM NOAMBÉM NOAMBÉM NOAMBÉM NO

PERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODOPERÍODO
NOTURNONOTURNONOTURNONOTURNONOTURNO

As necessidades de todo
estudante acadêmico mais e mais se
caracterizam frente às realidades do
mundo do trabalho. A ordem é obter
formação com qualidade, foi-se o tempo
em que o aluno de um curso superior
almejava tão-somente o “canudo”.
Segundo o economista norte-americano
Gary Becker, um aspecto importante da
presente etapa do mundo do trabalho

UniAnchieta expande área de Engenharia
e oferece cursos novos. Turmas de

Química, Eletrônica, Alimentos começam
já em 2008. Também terá início o curso

Tecnologia em Comércio Exterior
é a cada vez maior relevância dada às
idéias, nos nossos dias mais valorizadas
do que os atributos físicos. Assim, o que
faz a diferença tratando-se de uma
empresa não é mais o seu aparato
tecnológico – rápida e facilmente
copiado pela concorrência –, mas a
qualidade dos serviços oferecidos. E o
sucesso das pessoas que prestam
serviços cada vez mais depende da

formação com qualidade, para muito
além da mera certificação acadêmica.

Os novos cursos de Engenharia
do UniAnchieta foram especialmente
concebidos tendo em vistas a profunda
capacitação profissional, de maneira a
se inserirem nos atuais quesitos de
qualidade. São eles Engenharia
Química, Engenharia de Alimentos e
Engenharia Eletrônica, nos períodos

ENGENHARIA QUÍMICAENGENHARIA QUÍMICAENGENHARIA QUÍMICAENGENHARIA QUÍMICAENGENHARIA QUÍMICA

TTTTTransfransfransfransfransforme o mundo pelaorme o mundo pelaorme o mundo pelaorme o mundo pelaorme o mundo pela
Engenharia Química!Engenharia Química!Engenharia Química!Engenharia Química!Engenharia Química!
TTTTTornando-se engenheirornando-se engenheirornando-se engenheirornando-se engenheirornando-se engenheirooooo
químico, você será amigoquímico, você será amigoquímico, você será amigoquímico, você será amigoquímico, você será amigo
íntimo e operador dos maisíntimo e operador dos maisíntimo e operador dos maisíntimo e operador dos maisíntimo e operador dos mais
belos saberes científicos, dosbelos saberes científicos, dosbelos saberes científicos, dosbelos saberes científicos, dosbelos saberes científicos, dos
segredos da própria matériasegredos da própria matériasegredos da própria matériasegredos da própria matériasegredos da própria matéria
e dos complexos e fascinantese dos complexos e fascinantese dos complexos e fascinantese dos complexos e fascinantese dos complexos e fascinantes
processos industriais dosprocessos industriais dosprocessos industriais dosprocessos industriais dosprocessos industriais dos
mais variados ramos, commais variados ramos, commais variados ramos, commais variados ramos, commais variados ramos, com
muito destaque profissional. Omuito destaque profissional. Omuito destaque profissional. Omuito destaque profissional. Omuito destaque profissional. O
curso se divide em 10curso se divide em 10curso se divide em 10curso se divide em 10curso se divide em 10
semestres, com formação geralsemestres, com formação geralsemestres, com formação geralsemestres, com formação geralsemestres, com formação geral
em Engenharia e específicaem Engenharia e específicaem Engenharia e específicaem Engenharia e específicaem Engenharia e específica
em Engenharia Química,em Engenharia Química,em Engenharia Química,em Engenharia Química,em Engenharia Química,
incluindo TCC nos dois últimosincluindo TCC nos dois últimosincluindo TCC nos dois últimosincluindo TCC nos dois últimosincluindo TCC nos dois últimos
semestres e estágio a partirsemestres e estágio a partirsemestres e estágio a partirsemestres e estágio a partirsemestres e estágio a partir
do oitavo semestre. A cargado oitavo semestre. A cargado oitavo semestre. A cargado oitavo semestre. A cargado oitavo semestre. A carga
horária é de 3600 horas, maishorária é de 3600 horas, maishorária é de 3600 horas, maishorária é de 3600 horas, maishorária é de 3600 horas, mais
300 horas de estágio300 horas de estágio300 horas de estágio300 horas de estágio300 horas de estágio
supervisionado.supervisionado.supervisionado.supervisionado.supervisionado.

ENGENHARIA DEENGENHARIA DEENGENHARIA DEENGENHARIA DEENGENHARIA DE
ALIMENTOSALIMENTOSALIMENTOSALIMENTOSALIMENTOS

Atire a primeira pedra quemAtire a primeira pedra quemAtire a primeira pedra quemAtire a primeira pedra quemAtire a primeira pedra quem
não ama a boa comida! Enão ama a boa comida! Enão ama a boa comida! Enão ama a boa comida! Enão ama a boa comida! E
para que sejam bons ospara que sejam bons ospara que sejam bons ospara que sejam bons ospara que sejam bons os
alimentos idustrializados, oalimentos idustrializados, oalimentos idustrializados, oalimentos idustrializados, oalimentos idustrializados, o
saber do engenheiro desaber do engenheiro desaber do engenheiro desaber do engenheiro desaber do engenheiro de
alimentos é vital. Além dosalimentos é vital. Além dosalimentos é vital. Além dosalimentos é vital. Além dosalimentos é vital. Além dos
processos industriaisprocessos industriaisprocessos industriaisprocessos industriaisprocessos industriais
propriamente ditos, estapropriamente ditos, estapropriamente ditos, estapropriamente ditos, estapropriamente ditos, esta
Engenharia estabeleceEngenharia estabeleceEngenharia estabeleceEngenharia estabeleceEngenharia estabelece
subsídio à elaborarão desubsídio à elaborarão desubsídio à elaborarão desubsídio à elaborarão desubsídio à elaborarão de
políticas, projetos de pesquisa,políticas, projetos de pesquisa,políticas, projetos de pesquisa,políticas, projetos de pesquisa,políticas, projetos de pesquisa,
atuação nas empresas doatuação nas empresas doatuação nas empresas doatuação nas empresas doatuação nas empresas do
setor e preservação da saúdesetor e preservação da saúdesetor e preservação da saúdesetor e preservação da saúdesetor e preservação da saúde
pública. A Engenharia depública. A Engenharia depública. A Engenharia depública. A Engenharia depública. A Engenharia de
Alimentos tem caráterAlimentos tem caráterAlimentos tem caráterAlimentos tem caráterAlimentos tem caráter
multidisciplinarmultidisciplinarmultidisciplinarmultidisciplinarmultidisciplinar. Abrange. Abrange. Abrange. Abrange. Abrange
várias áreas do conhecimentovárias áreas do conhecimentovárias áreas do conhecimentovárias áreas do conhecimentovárias áreas do conhecimento
e mesmo do afeto humano,e mesmo do afeto humano,e mesmo do afeto humano,e mesmo do afeto humano,e mesmo do afeto humano,
das ciências exatas edas ciências exatas edas ciências exatas edas ciências exatas edas ciências exatas e
biológicas à culturabiológicas à culturabiológicas à culturabiológicas à culturabiológicas à cultura
gastronômica.gastronômica.gastronômica.gastronômica.gastronômica.

ENGENHARIAENGENHARIAENGENHARIAENGENHARIAENGENHARIA
ELETRÔNICAELETRÔNICAELETRÔNICAELETRÔNICAELETRÔNICA

Um prato cheio pra quemUm prato cheio pra quemUm prato cheio pra quemUm prato cheio pra quemUm prato cheio pra quem
gosta de matemática egosta de matemática egosta de matemática egosta de matemática egosta de matemática e
outras ciência exatas,outras ciência exatas,outras ciência exatas,outras ciência exatas,outras ciência exatas,
tecnologia e sistemas detecnologia e sistemas detecnologia e sistemas detecnologia e sistemas detecnologia e sistemas de
informação. O engenheiroinformação. O engenheiroinformação. O engenheiroinformação. O engenheiroinformação. O engenheiro
eletrônico está presente noseletrônico está presente noseletrônico está presente noseletrônico está presente noseletrônico está presente nos
mais diversos nichos demais diversos nichos demais diversos nichos demais diversos nichos demais diversos nichos de
produção, como automação,produção, como automação,produção, como automação,produção, como automação,produção, como automação,
redes de comunicação,redes de comunicação,redes de comunicação,redes de comunicação,redes de comunicação,
t e l e c o m u n i c a ç õ e s ,t e l e c o m u n i c a ç õ e s ,t e l e c o m u n i c a ç õ e s ,t e l e c o m u n i c a ç õ e s ,t e l e c o m u n i c a ç õ e s ,
informática, bioenergia,informática, bioenergia,informática, bioenergia,informática, bioenergia,informática, bioenergia,
indústria do entretenimento,indústria do entretenimento,indústria do entretenimento,indústria do entretenimento,indústria do entretenimento,
entre muitas outras. Oentre muitas outras. Oentre muitas outras. Oentre muitas outras. Oentre muitas outras. O
engenheiro eletrônico éengenheiro eletrônico éengenheiro eletrônico éengenheiro eletrônico éengenheiro eletrônico é
também um sujeito sempretambém um sujeito sempretambém um sujeito sempretambém um sujeito sempretambém um sujeito sempre
prestigiado como consultorprestigiado como consultorprestigiado como consultorprestigiado como consultorprestigiado como consultor
e pre pre pre pre profofofofofessoressoressoressoressor, além de um, além de um, além de um, além de um, além de um
participante muito especialparticipante muito especialparticipante muito especialparticipante muito especialparticipante muito especial
deste mundo a cada minutodeste mundo a cada minutodeste mundo a cada minutodeste mundo a cada minutodeste mundo a cada minuto
mais rico quanto a todos osmais rico quanto a todos osmais rico quanto a todos osmais rico quanto a todos osmais rico quanto a todos os
processos tecnológicos.processos tecnológicos.processos tecnológicos.processos tecnológicos.processos tecnológicos.

TECNOLOGIA EMTECNOLOGIA EMTECNOLOGIA EMTECNOLOGIA EMTECNOLOGIA EM
COMÉRCIO EXTERIORCOMÉRCIO EXTERIORCOMÉRCIO EXTERIORCOMÉRCIO EXTERIORCOMÉRCIO EXTERIOR

Engana-se redondamenteEngana-se redondamenteEngana-se redondamenteEngana-se redondamenteEngana-se redondamente
quem considera ser oquem considera ser oquem considera ser oquem considera ser oquem considera ser o
profissional de comércio ex-profissional de comércio ex-profissional de comércio ex-profissional de comércio ex-profissional de comércio ex-
terior alguém que realiza umterior alguém que realiza umterior alguém que realiza umterior alguém que realiza umterior alguém que realiza um
trabalho meramentetrabalho meramentetrabalho meramentetrabalho meramentetrabalho meramente
burocrático, sem sal nemburocrático, sem sal nemburocrático, sem sal nemburocrático, sem sal nemburocrático, sem sal nem
açúcaraçúcaraçúcaraçúcaraçúcar. Ah, nada mais longe. Ah, nada mais longe. Ah, nada mais longe. Ah, nada mais longe. Ah, nada mais longe
da realidade! Se você é umada realidade! Se você é umada realidade! Se você é umada realidade! Se você é umada realidade! Se você é uma
pessoa interessada nopessoa interessada nopessoa interessada nopessoa interessada nopessoa interessada no
mundo, com vontade demundo, com vontade demundo, com vontade demundo, com vontade demundo, com vontade de
conhecer os diversos paísesconhecer os diversos paísesconhecer os diversos paísesconhecer os diversos paísesconhecer os diversos países
e seus povos, inteirar-se dee seus povos, inteirar-se dee seus povos, inteirar-se dee seus povos, inteirar-se dee seus povos, inteirar-se de
muitas línguas e culturas emmuitas línguas e culturas emmuitas línguas e culturas emmuitas línguas e culturas emmuitas línguas e culturas em
geral, além de vir a ser umgeral, além de vir a ser umgeral, além de vir a ser umgeral, além de vir a ser umgeral, além de vir a ser um
profissional respeitado noprofissional respeitado noprofissional respeitado noprofissional respeitado noprofissional respeitado no
mercado de trabalho, commercado de trabalho, commercado de trabalho, commercado de trabalho, commercado de trabalho, com
livre trânsito entre váriaslivre trânsito entre váriaslivre trânsito entre váriaslivre trânsito entre váriaslivre trânsito entre várias
áreas de atuação, comoáreas de atuação, comoáreas de atuação, comoáreas de atuação, comoáreas de atuação, como
logística, marketing elogística, marketing elogística, marketing elogística, marketing elogística, marketing e
financeiras, o curso Comérciofinanceiras, o curso Comérciofinanceiras, o curso Comérciofinanceiras, o curso Comérciofinanceiras, o curso Comércio
Exterior é uma opção e tanto!Exterior é uma opção e tanto!Exterior é uma opção e tanto!Exterior é uma opção e tanto!Exterior é uma opção e tanto!

diurno e noturno. Outro novo curso é
Tecnologia em Comércio Exterior, no
período noturno.

Os novos cursos começam a ser
ministrados a partir de 2008. Obtenha
mais informações pelo site
www.unianchieta.br, ou pelo telefone
0800 771 0944.

Confira nos quadros abaixo as
características de cada curso.
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Ano novo, vida nova, instalações e afazeres
novos. A todos que desejem um saber renovado,
integral e qualificado sob todos os aspectos, as
direções do Centro Universitário Padre Anchieta e
do Colégio Ser têm a enorme satisfação de
apresentar o UniAnchieta Campus Colégio Ser,
novidade das novidades em matéria de excelência
em ensino superior e elevado padrão quanto a
instalações físicas, conforto e praticidade. Mediante
contrato firmado pelos dirigentes das duas
tradicionais instituições de ensino em 14 de
novembro último, o UniAnchieta Campus Colégio Ser
está com o início das atividades previsto para
fevereiro de 2008, prontamente a partir do começo
do ano letivo Serão ministrados os cursos superiores
de Comércio Exterior, Logística e Marketing. E o clima
já é de expectativa entre os coordenadores dos cursos.

“Bem, tudo o que é novo é bom. De um modo
geral, a novidade está sempre cheia de boas idéias,
e uma boa idéia só pode trazer um bom resultado”,
comenta Elio Ferrato, coordenador do curso
Comércio Exterior. “Além do mais, os cursos a se
ministrarem no UniAnchieta Campus Colégio Ser

UNIANCHIETA CAMPUS
COLÉGIO SER, O MÁXIMO DA

EXCELÊNCIA EM ENSINO
SUPERIOR PARA JUNDIAÍ

Fruto da parceria entre o Centro Universitário Padre Anchieta e o Colégio Ser, o novo Campus está prestes a

entrar em funcionamento. Praticidade, competência e conforto a serviço de estudantes e professores. Confira.

trarão ares novos inclusive àquela parte do município
onde as instalações vão entrar em funcionamento.
E ainda, o próprio contexto acadêmico se amplia,
havendo toda uma relação orgânica, cotidiana, en-
tre Ensino Médio e Ensino Superior, se considerarmos
as tradições e conhecimentos oriundos do Colégio
Ser, por um lado, e do UniAnchieta, por outro”.

Já para o professor Paulo Manzini,
coordenador do curso de Logística, “O UniAnchieta
Campus Colégio Ser oferece certo espaço capaz de
permitir um maior e mais específico debruçamento
sobre os cursos que se ministrarão em dependências
suas, por possibilitar uma concentração intelectual
relativa às três áreas de estudo. O campus

propriamente dito é bem grande, as prédios e
equipamentos são novos, modernos. Enfim, há muita
qualidade física. E também a localização se
apresenta favorável. Por exemplo, para aquele
estudante que se locomove pela cidade utilizando-
se de ônibus, a proximidade com o terminal rodoviário
CECAP é mesmo cômoda.”

A coordenadora do curso de Marketing,

Juliana Savoy, também se agrada quanto às
potencialidades acadêmicas do novo campus. “O
que estamos prestes a pôr em uso é não menos que
um pólo de tecnologia em negócios”, estima a
professora.

O UniAnchieta Campus Colégio Ser está
localizado na Av. Navarro de Andrade n. 500, Vila
Bandeirantes, a 250 metros do terminal rodoviário
CECAP. Funcionará exclusivamente no período
noturno, a todo vapor.

Salas de aula Lanchonete Quadras

Biblioteca



Novembro/Dezembro de 2007 5

MEC APROVA POR VOTO UNÂNIME
A FACULDADE PADRE ANCHIETA DE CAJAMAR

Em sessão deliberativa, a Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação, órgão
colegiado integrante da estrutura de administração
do MEC, aprovou, por voto unânime, a entrada em
funcionamento da Faculdade Padre Anchieta de
Cajamar. O relator foi o renomado cientista social,
humanista e escritor Alex Fiúza de Mello, o qual disse
palavras muito abonadoras sobre o Anchieta,
apontando o fato de a instituição haver atendido a
100% dos quesitos de cunho técnico e pedagógico
estabelecidos pelo MEC. Serviu-se também da palavra
o conselheiro Milton Linhares, tecendo comentários

honrosos à mantenedora, à direção e ao corpo docente
da Sociedade Padre Anchieta de Ensino.

 “A manhã do dia 6 de dezembro de 2007 será
inesquecível para todos nós do Anchieta”, comemora
o Dr. Péricles Del Monte, diretor financeiro da Sociedade
Padre Anchieta de Ensino.

Para o presidente da mantenedora, Dr.
Norberto Mohor Fornari, esta conquista foi possível
graças ao empenho e dedicação dos funcionários do
Anchieta. “A nossa equipe trabalhou duro e com muita
vontade para conseguir mais esta vitória, tanto para
o Anchieta como para a população de Cajamar, que

passa a contar com uma importante instituição de
ensino, operando desde o Ensino Fundamental até
a conclusão do Ensino Superior”, declara Fornari.

Serão ministrados ano que vem, na Escola
Padre Anchieta de Cajamar, o Ensino Fundamental
e o Ensino Médio. Já a Faculdade Padre Anchieta
de Cajamar iniciará suas atividades em 2008,
ofertando os Cursos Superiores de Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing e
Redes de Computadores, além dos cursos
Administração e Ciências Contábeis, em nível de
bacharelado.
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Palavra do ProfessorPara esta edição, entrevistamos
o veterano professor de história
lingüística da Faculdade de Letras
sobre os seus 58 anos de Anchieta,
interesses da língua e aspectos do
atual projeto de reforma ortográfica.

UniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em Foco – A
gente geralmente começa por
informações gerais do entrevistado,
origens, essas coisas. Mas hoje este
entrevistador está diante de um
homem que é quase uma instituição.
Professor Paulo Bevilacqua, o senhor
é Decano entre as Faculdades Padre
Anchieta, não?

Paulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo Bevilacqua – Sim.
Como professor eu comecei no final
de 1950. Eu havia acabado de sair do
Seminário, e fui logo trabalhar com o
saudoso Pedro Fornari, que também
havia sido seminarista. No final de 50,
tornei-me um dos responsáveis pelos
exames de admissão ao Colégio. Em 51
comecei a lecionar o Latim. Mas, meu
amigo, guardo uma lembrança muito
prazerosa de Pedro Fornari, sinto-me
ligado à família anchietana com muita
consideração, recebo do Anchieta
toda a delicadeza e assistência, de
modo a me concederem, sem tantos
méritos assim de minha parte, o título
de Professor Emérito das faculdades.
Então, bem, comecei como professor
de latim, até que abríssemos a
Faculdade de Letras, em 1970. A nova
programação estabeleceu o curso
História da Língua Portuguesa, do qual
o latim fazia parte. Então existe um
estudo sobre a identidade mais funda
da língua, sobre todos os aspectos de
sua formação, que é a Filologia, ou
Lingüística Diacrônica, e esse tipo de
estudo é o que permite um
conhecimento profundo da língua.
Pois então, eu achei tranqüilo, em 70,
o fim do curso de latim, porque a
Filologia viria a suprir a lacuna.

E, bem, falando como professor,
hoje vemos esses problemas de
alfabetização insuficiente entre o povo.
Para mim um dos fatores decisivos
para que houvesse um desligamento
entre o uso da língua e sua
consciência mais profunda é essa
completa ignorância que existe hoje
do latim. Porque, veja, um
conhecimento preliminar do latim já
proporcionaria uma outra sensação

PAULO BEVILACQUA,
HOMEM DE PALAVRA

quanto à palavra em si mesma,
compreendeu? Por exemplo, veja a
palavra companheiro. Provém do radi-
cal latino -panis, pão. Ou seja,
companis, companariu, aquele que
come junto o mesmo pão.  Outro radi-
cal latino que me agrada é cor-.

Coração, em latim. Assim, muito antes
de alguém falar em inteligência
emocional, se usava a expressão sa-
ber de cor, isto é, saber com o coração.
Outro radical interessantíssimo está
com a palavra sabedoria. Porque,
aqui, saber e sabor têm significados
aproximados pelo radical;
determinada fruta, segundo essa
interpretação, sabe bem ao paladar
de fulano. Laranja lima sabe a mel,
de tão doce. Outro exemplo, a palavra
misericórdia. Miser, em latim, significa
infeliz. Assim, misericórdia quer dizer
“meu coração se entristece pelo fato
de tua infelicidade.” Outra palavra
bonita, recordar: trazer de volta ao
coração. Entende? A gente aprofunda
o conhecimento da língua pelo radi-
cal, ampliando-lhe o signo, o
significado.

UniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em Foco – Há
uma frase do poeta mexicano Octavio
Paz gravemente repleta de sentido:
“Quando uma nação degenera, a

primeira coisa que degringola é a
língua.” Que tal lhe parece?

Paulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo Bevilacqua – Olha, eu
faço restrição ao pensamento de que
a língua deveria ser posta num cofre,
sabe como é? Língua é coisa viva, está
sujeita a mudanças, às mais diversas
influências. As mudanças virão,
algumas para enriquecer o português.
E, meus queridos, não tenham medo
do inglês. Por exemplo, veja a palavra
mouse. Todo mundo sabe que, ao pé
da letra, é rato, em inglês, mas, como
periférico do computador, tem outro
significado, quem fala ou escreve
estabelece um outro significado,
específico, imediato, em relação à
palavra. O que destrói a língua não é
estrangeirismo, e sim um negócio
chamado catacrese, que consiste
nisso de as coisas não terem um nome
apropriado. Mas se, por exemplo,
mouse passa a ser o nome definido
daquela peça do computador, sem
catacrese, a tendência é que se molde
completamente ao português, como
palavra nossa. Há muitos exemplos de
adaptação assim, o melhor exemplo
que me ocorre agora está com a
palavra futebol. O nome da paixão
nacional é uma palavra inglesa
aportuguesada. A língua é viva, e quem
opta por suas formas privilegiadas, por

assim dizer é  o povo. E esse movimento
dialético da língua não aceita
arbitrariedades.

UniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em Foco – Pois
então, aí chegamos ao tema do
presente projeto de reforma
ortográfica...

Paulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo BevilacquaPaulo Bevilacqua – Pois sim,
isso tudo diz respeito à nova ortografia,
que querem impor como motivo de
unidade a todos os povos que falam
português. Em minha opinião esse
projeto já é conceitualmente
pernicioso, por de saída ignorar os
aspectos regionais da língua. Bem,
propõe-se só a parte ortográfica, mas
isso gerará problemas. E, é claro, esse
fator de ortografia não é o que nos
unirá, a nós falantes do português. O
que faz a amizade entre os povos é a
cooperação econômica, a
solidariedade humana, a integração
cultural equilibrada, ora essa, e não
decretos de algum governo sobre uso
de acentos. Quanto aos níveis de
alfabetização do povo, também não
vejo nada de promissor no projeto da
reforma. Porque, entre outras coisas,
tem-se a idéia de que a dita reforma
trará simplificações que ajudarão os
processos de alfabetização, e isso não
existe. A língua francesa não é nada
simples se comparada ao português,
e mesmo assim o número de
analfabetos franceses é inferior ao
número de analfabetos brasileiros... O
que viabiliza a boa alfabetização do
povo são os investimentos
permanentes e robustos do governo
em educação e cultura, e não outra
coisa qualquer.

 Mas alguns aspectos da
reforma até são interessantes, como
o fim de certos acentos diferenciais.
Já o trema, em minha opinião, precisa
permanecer, em defesa da prosódia,
isto é, para que o falante siga dizendo
tranqüilo, e não tranquilo. Sobre o
hífen, penso que deva ser bem pouco
usado, certamente para pronomes
átonos, proclíticos: fale-me, vende-se,
etc. Nos substantivos, o hífen sobra, é
desnecessário se não serve para
desfazer ambigüidades. Diga-me, que
diferença faz dizer pé-de-moloque ou pé
de moleque? Entende? É uma confusão
danada.
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Entre os dias 12, 13 e 14 de
setembro deste ano, teve lugar na
cidade de Havana, Cuba, o II
Congresso Latino-americano de
Psicologia da ULAPSI – União Latino-
americana de Psicologia. O Congresso
ocorre uma vez a cada 2 anos num
país do Continente, e está humanística
e cientificamente debruçando-se
sobre as realidades e perfis humanos
da América Latina e do Caribe. Em
nome daquilo que veio a ser o fruto
de um amplo trabalho de pesquisa
científica, a professora Ângela Coelho
Moniz, da Faculdade de Psicologia do
Centro Universitário Padre Anchieta,
participou em pessoa das atividades
do Congresso, apresentando três
trabalhos orientados por ela, e
desenvolvidos por alunos de
graduação da Faculdade de
Psicologia, pelo programa de iniciação
científica – pesquisa acadêmica. A
participação brasileira no Congresso
foi marcante. “As atividades da ULAPSI
tem ‘ganchos’ firmes no Brasil. Além
da nossa, havia outras delegações de
estudiosos brasileiros, totalizando
aproximadamente 200 representantes
do nosso país, num encontro de 800
pessoas”, conta a professora Ângela
C. Moniz. “Os temas para discussão
propostos por nós andam muito em
voga no mundo inteiro, repercutem
atualmente muitíssimo.”

Os três trabalhos apresentados
pelo UniAnchieta ao Congresso foram
Burnot em mulheres, conseqüência da

tripla jornada?, de Enoque Pereira de
Assis, Fabiana Francisca Santos,
Luciana Moreira Lourenço, Maria
Cristina dos Santos Nascimento e
Ângela Coelho Moniz; Estudo da

qualidade de vida e do estresse em

alunos de diferentes etapas dos cursos

de pedagogia, administração de

UNIANCHIETA
PRESENTE EM HAVANA, CUBA

Ângela Coelho Moniz, professora da Faculdade de Psicologia  apresentou trabalhos
desenvolvidos por estudantes e professores do UniAnchieta ao II Congresso Latino-americano

de Psicologia, realizado na capital cubana em setembro último.

empresas e biologia, de Andréa
Menegazzi dos Santos, Felipe Arantes
Achete, Valéria Garcia de Souza
Machado, Maria Cristina Zago Castelli
e Ângela Coelho Moniz; e Estudo das

estratégias de enfrentamento do

estresse utilizadas por grupos de

trabalhadores das áreas de metalurgia,

enfermagem e educadores, de
Cristiane Silveira Campos, Elaine
Cristina Bueno, Mayra Cristina Costa
e Ângela Coelho Moniz. Mais que a
apresentação ao Congresso, os três
trabalhos ganharam publicações no
acervo permanente e na revista da
ULAPSI, a qual circula em todos os
países latino-americanos.

“Senti-me muito satisfeita,
intimamente recompensada pela
apresentação dos trabalhos e pela
publicação, em grande medida por
haver com isto a expressão de vários dos
nossos contextos continentais. A gente
às vezes não se reconhece latino-
americana, deixando de observar com
a devida atenção tudo quanto se passe
no Continente, voltando
preferencialmente os olhos aos EUA e
ou Europa. Ocasiões como essa do II
Congresso da ULAPSI são
extraordinárias porque concentram
nossos conhecimentos e perspectivas,
entre nós estudiosos latino-americanos.
Eu mesma sou também professora de
inglês, e experimentei uma forte
sensação ao constatar que a língua
inglesa, no Congresso, pouco valeria.
Isso propicia uma idéia e um sentimento
sobre a nossa grandeza continental”,
revela emocionada a aluna Valéria
Garcia de Souza Machado, uma das
autoras do trabalho sobre qualidade de
vida e estresse entre estudantes. Para
Enoque Pereira de Assis, um dos que
assinam o texto sobre a Síndrome de
Burnot em mulheres, “Sempre os

projetos de pesquisa, para nós
estudantes, são importantíssimos, de
fato fundamentais ao meio acadêmico.”
Já segundo Mayra Cristina Costa, co-
autora do estudo sobre técnicas de
combate ao estresse entre
trabalhadores, “O evento em Cuba foi
positivo em todos os aspectos,
sobretudo, para nós os participantes,
considerando a publicação
internacional. E sobre os rumos e
aspirações da própria ULAPSI e seus
amigos, vale salientar que somos
colaborativos, almejamos a cooperação
científica e acadêmica em todos os
níveis. Em relação a pesquisas
acadêmicas, é importante fazer
constar que temos capacidade e
vontade, mas as dificuldades são
ainda muitas. Necessitamos e
queremos mais pesquisa.”

Além da participação
expressiva no Congresso, a delegação

do UniAnchieta garantiu a abertura de
diversas parcerias internacionais com
entidades de pesquisa acadêmica e
saúde pública, consistindo
principalmente em estudos
comparativos realizados aqui, em
Cuba, no Chile e no México.
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Esta matéria não seria possível
sem a graciosa colaboração da
professora Maria Cristina Zago Castelli,
diretora e coordenadora do curso de
Psicologia do UniAnchieta. A ela, como
um simples presente de coração e de
idéias, queremos oferecer estas
palavras do homem e poeta cubano
Silvio Rodríguez: “Meus caros, vou lhes
dizer a razão pela qual a Humanidade
até agora não se destruiu a si mesma.
Esta razão se chama Amizade.”

Ângela Coelho Moniz, professora da Faculdade de Psicologia
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O Projeto Jupiá, iniciativa de
cunho social e ecológico idealizada por
professores e alunos da Faculdade de
Administração do UniAnchieta, está
completando uma década. Seu
fundador, o professor Carlos Henrique
Pellegrini, comenta um balanço íntimo,
até mesmo afetivo, sobre esses 10 anos
de atuação dentro e fora da
Universidade: “Tenho visto que
continuamente as preocupações
ambientais se firmam como questões de
apreciação social. No caso do Jupiá,
começamos por construir e refinar a
consciência social e ambiental dos
nossos estudantes, e logo esta se tornou
uma verdadeira fonte de projetos e
atuações, e de modo absolutamente
espontâneo. A coordenação do projeto
propõe metas numéricas, postas em
práticas pelos estudantes mediante
métodos de trabalho concebidos por
eles mesmos.” Pois que além de

PROJETO JUPIÁ:
10 ANOS DE ALMA E GARRA
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promover a educação ambiental e o
debate sobre os modos de vida atuais,
o Projeto Jupiá provê uma rede de
voluntariado, composta pelos
estudantes, que faz a alegria por
exemplo das crianças mais
desprotegidas em ocasiões como
Páscoa ou Natal. “Já chegamos a coletar
e distribuir 10000 ovos de páscoa
mobilizando a rede de voluntariado, é
preciso ter muita alma e muita
convicção para algo assim”, diz o pro-
fessor Pellegrini. Ainda segundo o
coordenador, as atividades do Jupiá têm
resultados humanísticos visíveis de um
ponto de vista mais geral. “Sinto que,
hoje, a metade dos jovens acadêmicos
se vê naturalmente tocada pelas
questões de preocupação social e
ambiental. Trabalhar sobre isso não
apenas é viável, como necessário e
compensador. Noventa e cinco por
cento dos ex-alunos do Anchieta que

O projeto busca a integração entre estudantes e o campo de atuação profissional, por meio do
desenvolvimento de seus talentos e potencialidades. O Nemp atua como um elo de confiança, atendendo
aos interesses e necessidades tanto de empresários quato de alunos, para promover o início das promissoras
relações profissionais.

O Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais está instalado na sala de pós-graduação
do campus Pedro Clarismundo Fornari e conta com a participação de professores de diversas áreas.

As ofertas de estágio e emprego do Nemp são divulgadas pelo site www.anchieta.br/nemp, em
salas de aula e murais nos dois campi da instituição. Para se cadastrar, é preciso acessar o endereço
eletrônico, entrar no link vagas, preencher o RA, a senha da faculdade e o CPF. Em seguida, é só anexar
o currículo e aguardar uma oportunidade.

Núcleo de empregabilidade facilita o acesso de
estudantes ao mercado de trabalho.

passaram pelo Jupiá ocupam hoje
postos de destaque na sociedade,
tanto no setor público quanto no

privado. Este dado está entre os
melhores aspectos de meu balanço
sobre nossos 10 anos.”

Voluntários do Jupiá com meninos e meninas da Apae


