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Conheça a nova coluna, Consciência Ambiental, assinada pela Profa. Ms. Eliana Cor-
rêa Aguirre de Mattos, coordenadora do curso Gestão Ambiental, do Centro Univer-
sitário Padre Anchieta.   Pág. 6

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
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POR UMA VIDA MELHOR
O Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta, com a meta de proporcionar emprego
a estudantes e familiares e atender às demandas profissionais da economia local,
começa o segundo semestre com muitas novidades, como as Oficinas de Capaci-
tação e a peça teatral “A Bruxinha que era Boa”, de Maria Clara Machado.
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PALAVRA DO
PROFESSOR

Entrevista com o Prof. Ms. Ma-
teus Guilherme Fuini, coorde-
nador da graduação Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
e da pós-graduação Banco de
Dados e Business Intelligence.
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UNIANCHIETA
MOBILIZADO PELA
RECICLAGEM DE

MATERIAIS
Pág. 2

EVENTOS
Confira as notícias acadêmi-
cas e os últimos eventos do
UniAnchieta.

Págs. 3 e 5

O CÉREBRO POLÍTICO,
DE DREW WESTEN
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Secretaria dos cursos de Ciências - Habilitação
em Biologia, Gestão Ambiental, Letras,
Matemática, Materiais e Polímeros: 4527-3456

Secretaria dos cursos de Enfermagem, Farmá-
cia, Nutrição, Processos Químicos e Psicologia
4527-3457

Secretaria dos cursos de Ciências Contábeis e
de Administração: 4588-4452

Secretaria dos cursos de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Automação Industrial, En-
genharia de Alimentos, Engenharia Civil, En-
genharia Eletrônica, Engenharia Química, En-
genharia de Produção, Pedagogia, Logística
(diurno) e Sistemas de Informação: 4588.4446

Secretaria dos cursos de Comércio Exterior,
Logística (noturno) e Marketing: 4582-0424

Secretaria dos cursos de Ciências Econômicas,
Educação Física, Direito, Fisioterapia e Publi-
cidade e Propaganda e Terapia Ocupacional:
4588.4445

Secretaria do curso de Direito: 4588-4451/
4588.4445

Secretaria de Pós-Graduação e Extensão Uni-
versitária: 4588-4448

Serviço Social: 4527-3446

Núcleo de Prática Jurídica - Assitência Ju-
diciária 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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TELEFTELEFTELEFTELEFTELEFONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEIS O jornal UniAnchieta em Foco completa um ano de edição com muita coisa a comemorar em
matéria de crescimento acadêmico e qualidade de serviços do Centro Universitário Padre Anchieta.

Já temos novidade na página 3. Trata-se do lançamento, no Brasil, com exclusividade pela Editora
UniAnchieta, do livro O Cérebro Político, no neurocientista e consultor político americano Drew Westen,
uma obra revolucionária em todos os aspectos, muito recomendada pelo ex-presidente Bill Clinton. Drew
Westen é atualmente, entre outras coisas, o coordenador de campanha do candidato democrata à presidên-
cia dos EUA, Barack Obama.

Nas páginas centrais você confere os recentes eventos no UniAnchieta e as notícias acadêmicas,
com destaque para as apresentações internacionais das professoras da Faculdade de Educação, Be-
renice Carneiro e Diva Otero Pavan, na Espanha e em Portugal. Destaque também à participação do
professor Elio Ferrato, do curso tecnólogo em Comércio Exterior, ao 4º congresso da Sociedade Internacio-
nal de Negócios, Economia e Ética, entre os dias 15 e 18 de julho, na Cidade do Cabo, África do Sul, e para
a intervenção do professor Emerson Fachin Martins, coordenador do curso Fisioterapia, da Faculdade de
Ciências da Saúde, ao 17º congresso da ISEK, no Canadá.

Na página 6 está a nova coluna, Consicência Ambiental, assinada pela professora Eliana Mattos,
do curso de tecnologia em Gestão Ambiental.

A seção Palavra do Professor, na página 7, traz a entrevista com o professor Mateus Guilherme
Fuini, coordenador da gradução Análise e Desenvolvimento de Sistemas e da pós-graduação Banco de
Dados e Business Intelligence.

E veja, na página 8, o que há de novo no NEMP – Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta.

UniAnchieta, como é bom estudar aqui!

12a EDIÇÃO DO JORNAL
UNIANCHIETA EM FOCO!

Informa a Diretoria Administrativa do UniAnchieta:
Consciente da necessidade de empreender e apoiar ações de respon-

sabilidade social, desde junho de 2007 a Diretoria Administrativa do Centro
Universitário Padre Anchieta, contando com o apoio das Se-
cretarias de Graduação e de Pós-Graduação, das Bi-
bliotecas, dos Departamentos de Serviço Social,
Compras e Almoxarifado, vem praticando a
reciclagem de papéis.

Objetivando otimizar os serviços que
envolvem o processo de reciclagem, in-
formamos que todo dia 20 de cada mês
faremos a coleta dos papéis a serem re-
ciclados.

Agradecemos e parabenizamos a
todos os que vêm contribuindo de for-
ma espontânea para o sucesso deste Pro-
jeto.
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E-mail: editoraunianchieta@anchieta.br.

Site: www.anchieta.br.

O CÉREBRO POLÍTICO
O PAPEL DA EMOÇÃO NA DECISÃO. O DESTINO DE UMA NAÇÃO.

 COM APRESENT COM APRESENT COM APRESENT COM APRESENT COM APRESENTAÇÃO DO SENADOR ALAÇÃO DO SENADOR ALAÇÃO DO SENADOR ALAÇÃO DO SENADOR ALAÇÃO DO SENADOR ALOÍZIO MEROÍZIO MEROÍZIO MEROÍZIO MEROÍZIO MERCCCCCADADADADADANTE E PREFÁCIO DO DEPUTANTE E PREFÁCIO DO DEPUTANTE E PREFÁCIO DO DEPUTANTE E PREFÁCIO DO DEPUTANTE E PREFÁCIO DO DEPUTADO JOSÉ EDUADO JOSÉ EDUADO JOSÉ EDUADO JOSÉ EDUADO JOSÉ EDUARDO CARDO CARDO CARDO CARDO CARDOZOARDOZOARDOZOARDOZOARDOZO

“Este é o mais interessante e informativo livro sobre política que já li em muitos anos... Se você quer saber por que os“Este é o mais interessante e informativo livro sobre política que já li em muitos anos... Se você quer saber por que os“Este é o mais interessante e informativo livro sobre política que já li em muitos anos... Se você quer saber por que os“Este é o mais interessante e informativo livro sobre política que já li em muitos anos... Se você quer saber por que os“Este é o mais interessante e informativo livro sobre política que já li em muitos anos... Se você quer saber por que os
candidatos ganham ou perdem eleições e o que os eleitores procuram em um líder – se você é um eleitor ou candidato interessadocandidatos ganham ou perdem eleições e o que os eleitores procuram em um líder – se você é um eleitor ou candidato interessadocandidatos ganham ou perdem eleições e o que os eleitores procuram em um líder – se você é um eleitor ou candidato interessadocandidatos ganham ou perdem eleições e o que os eleitores procuram em um líder – se você é um eleitor ou candidato interessadocandidatos ganham ou perdem eleições e o que os eleitores procuram em um líder – se você é um eleitor ou candidato interessado
em um cargo público – tem de ler este livro.”em um cargo público – tem de ler este livro.”em um cargo público – tem de ler este livro.”em um cargo público – tem de ler este livro.”em um cargo público – tem de ler este livro.”

– PRESIDENTE BILL CLINTON– PRESIDENTE BILL CLINTON– PRESIDENTE BILL CLINTON– PRESIDENTE BILL CLINTON– PRESIDENTE BILL CLINTON

O Cérebro Político é uma inovação na pesquisa do papel da
emoção determinando a vida política da nação. Durante duas déca-
das, Drew Westen, professor de psicologia e psiquiatria da Emory Uni-
versity, explorou uma teoria da mente que difere substancialmente das
mais “desapaixonadas” posições sustentadas pela maioria dos psicó-
logos cognitivos, cientistas políticos, economistas e estrategistas do Parti-
do Democrata. A idéia da mente como uma calculadora fria, que toma
decisões pesando logicamente as evidências, não tem nenhuma relação
com o funcionamento do cérebro na realidade. Quando os candidatos
assumem posições desapaixonadas e tomam decisões baseadas nas
“questões políticas”, eles perdem. Isso explica por que só um Democra-
ta foi reeleito à presidência desde Franklin Roosevelt, e só um Repu-
blicano não conseguiu a reeleição.

Em política, quando razão e emoção colidem, a emoção invaria-
velmente ganha. As eleições são decididas no mercado das emoções,
um mercado cheio de valores, imagens, analogias, sentimentos morais e
oratória envolvente, em que a lógica só exerce um papel de suporte.
Westen mostra, por uma viagem pela evolução do cérebro passional e
uma excursão por cinqüenta anos de eleições presidenciais e nacionais
americanas, por que as campanhas têm sucesso ou falham. A evidência
mostra que três coisas determinam o voto, nesta ordem: os sentimentos
em relação aos partidos e seus princípios, os sentimentos em relação
aos candidatos, e, para os indecisos, os sentimentos em relação às
posições políticas dos candidatos.

Veja abaixo alguns depoimentos de quem já leu o livro.

 “Um dos livros mais profundos em política e na arte da persuasão dos últimos anos.” “Um dos livros mais profundos em política e na arte da persuasão dos últimos anos.” “Um dos livros mais profundos em política e na arte da persuasão dos últimos anos.” “Um dos livros mais profundos em política e na arte da persuasão dos últimos anos.” “Um dos livros mais profundos em política e na arte da persuasão dos últimos anos.”
- GUARDIAN, 25 de novembro de 2007- GUARDIAN, 25 de novembro de 2007- GUARDIAN, 25 de novembro de 2007- GUARDIAN, 25 de novembro de 2007- GUARDIAN, 25 de novembro de 2007

“Nos últimos meses, [Westen] tem sido um dos mais felizes cientistas políticos.”“Nos últimos meses, [Westen] tem sido um dos mais felizes cientistas políticos.”“Nos últimos meses, [Westen] tem sido um dos mais felizes cientistas políticos.”“Nos últimos meses, [Westen] tem sido um dos mais felizes cientistas políticos.”“Nos últimos meses, [Westen] tem sido um dos mais felizes cientistas políticos.”
- LOS ANGELES TIMES, 9 de julho de 2007- LOS ANGELES TIMES, 9 de julho de 2007- LOS ANGELES TIMES, 9 de julho de 2007- LOS ANGELES TIMES, 9 de julho de 2007- LOS ANGELES TIMES, 9 de julho de 2007

“Nenhum outro livro conseguiu unir“Nenhum outro livro conseguiu unir“Nenhum outro livro conseguiu unir“Nenhum outro livro conseguiu unir“Nenhum outro livro conseguiu unir, de f, de f, de f, de f, de forma comorma comorma comorma comorma compreensivpreensivpreensivpreensivpreensiva, a ciência psicológica coma, a ciência psicológica coma, a ciência psicológica coma, a ciência psicológica coma, a ciência psicológica com
o fenômeno da escolha no dia da eleição”o fenômeno da escolha no dia da eleição”o fenômeno da escolha no dia da eleição”o fenômeno da escolha no dia da eleição”o fenômeno da escolha no dia da eleição”

- LIBRARY JOURNAL, 1 de julho de 2007- LIBRARY JOURNAL, 1 de julho de 2007- LIBRARY JOURNAL, 1 de julho de 2007- LIBRARY JOURNAL, 1 de julho de 2007- LIBRARY JOURNAL, 1 de julho de 2007

“Esse recente livro de Drew Westen, que está sendo avidamente estudado por“Esse recente livro de Drew Westen, que está sendo avidamente estudado por“Esse recente livro de Drew Westen, que está sendo avidamente estudado por“Esse recente livro de Drew Westen, que está sendo avidamente estudado por“Esse recente livro de Drew Westen, que está sendo avidamente estudado por
especialistas, argumenta persuasivamente por que eleitores, até mesmo os maisespecialistas, argumenta persuasivamente por que eleitores, até mesmo os maisespecialistas, argumenta persuasivamente por que eleitores, até mesmo os maisespecialistas, argumenta persuasivamente por que eleitores, até mesmo os maisespecialistas, argumenta persuasivamente por que eleitores, até mesmo os mais

analíticos, pensam em política com as regiões do cérebro sensíveis a emoções, emanalíticos, pensam em política com as regiões do cérebro sensíveis a emoções, emanalíticos, pensam em política com as regiões do cérebro sensíveis a emoções, emanalíticos, pensam em política com as regiões do cérebro sensíveis a emoções, emanalíticos, pensam em política com as regiões do cérebro sensíveis a emoções, em
lugar do raciocínio puramente lógico.”lugar do raciocínio puramente lógico.”lugar do raciocínio puramente lógico.”lugar do raciocínio puramente lógico.”lugar do raciocínio puramente lógico.”

- MINETTE MARRIN, THE SUND- MINETTE MARRIN, THE SUND- MINETTE MARRIN, THE SUND- MINETTE MARRIN, THE SUND- MINETTE MARRIN, THE SUNDAAAAAY TIMES (UK), 22 de julho de 200Y TIMES (UK), 22 de julho de 200Y TIMES (UK), 22 de julho de 200Y TIMES (UK), 22 de julho de 200Y TIMES (UK), 22 de julho de 20077777

LANÇAMENTO
O LIVRO POLÍTICO MAIS ESPERADO DO ANO!
Compre já por R$45,00, pelo site www.ocerebropolitico.com.br
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PROFESSORAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, BERENICE
CARNEIRO E DIVA OTERO PAVAN APRESENTAM

TRABALHOS NA ESPANHA E EM PORTUGAL

O trabalho apresentado por Diva Otero Pavan, de autoria sua e de Lourizete Ferragut
Passos, aos debates do II Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, foi Saberes
escolares de uma escola primária paulista: regras de civilidade e noções de moral, civismo e
nacionalismo (1930-1980). Este estudo baseia-se na contribuição de seis professoras primárias
que lecionaram no histórico Grupo Escolar Conde do Parnaíba, de Jundiaí, entre as décadas
de 30 e 80 do século passado, sobre os processos de fixação das diretrizes da educação
nacional entre essas duas décadas cheias de significado ideológico para a vida brasileira. O
II Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação, com o tema Cultura escolar, migrações e
cidadania, teve lugar entre os dias 20 e 23 de junho, na Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação do Porto, Portugal.

A professora Berenice Carneiro representou o UniAnchieta em dois trabalhos no 39th
International Meeting of the Society for Psychotherapy Research (SPR), entre os dias 18 e 21 de
junho, em Barcelona, Espanha. Ela participou de uma mesa-redonda sobre o uso do CORE-
OM, um instrumento para avaliar o progresso no tratamento de pacientes com distúrbios
afetivos e de personalidade. Em seguida, foi convidada pelo autor do CORE-OM, o Dr. Chris
Evans, do Nottinghamshire Healthcare NHS Trust, Reino Unido, a adaptar esse instrumento no
Brasil. Berenice Carneiro apresentou ainda diversos dados de seu doutoramento, Psychome-
tric properties of the Observer Alexithymia Scale with substance dependents in Brazil, sob orien-
tação de Elisa Yoshida, da PUC-Campinas.

NO CANADÁ, O COORDENADOR EMERSON FACHIN
MARTINS, DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, PARTICIPA DO
17º CONGRESSO DA ISEK

Aconteceu na cidade de Ontario, entre os dias 18 e 21 de junho, o 17th Congress of Interna-
tional Society of Electrophysiology and Kinesiology, ISEK. Informa o Prof. Dr. Emerson Fachin Mar-
tins, que fez a apresentação oral de um estudo acadêmico durante dos trabalhos do congresso:

“Este é um dos mais importantes eventos em Fisiologia e seus ramos; a Sociedade edita a
revista internacional Journal Of Electromiography and Kinesiology, que assinamos,  e está disponível
na biblioteca do Câmpus Central do UniAnchieta.”

O trabalho apresentado pelo professor Fachin Martins é Changes in reflex excitability can
suggest preparatory activity in the spinal cord for muscle contration, desenvolvido como parte dos
resultados de sua tese de doutorado, sob orientação do Prof. Dr. André Fábio Kohn, da Univer-
sidade de São Paulo. “O ponto alto da pesquisa é apresentar a medula espinal como uma estru-
tura que poderia estar participando do planejamento do movimento. Essa informação, se confir-
mada, irá mudar o conceito de controle dos movimentos, pois, até então, a medula espinal é
conhecida como uma estrutura responsável somente pela transmissão do que foi planejado no
encéfalo para fazer a contração dos músculos”, observa o professor.

PROFESSOR ELIO FERRATO,
COORDENADOR DO CURSO
TECNÓLOGO EM COMÉRCIO
EXTERIOR, REPRESENTA O

UNIANCHIETA EM CONGRESSO
NA ÁFRICA DO SUL

Trata-se do 4º congresso da Sociedade
Internacional de Negócios, Economia e Ética (ISBEE,
International Society of Business, Economics, and
Ethics), realizado entre os dias 15 e 18 de julho na
Cidade do Cabo. O Congresso recebe aproximada-
mente 500 professores, profissionais e estudantes,
de 60 países.

Como palestrante, o professor Ferrato discorre
sobre o tema Fairness in International Trade and In-
vestment, fazendo uma análise crítica a respeito das
ações da OMC (Organização Mundial do Comércio)
em relação à América Latina, apresentando possíveis
soluções para o desenvolvimento do comércio inter-
nacional da nossa região.

O conteúdo da palestra advém de um traba-
lho em co-autoria com a Profª Dra. Maria Cecília de
Coutinho Arruda, da FGV-CENE (Fundação Getúlio
Vargas) de São Paulo, com quem Elio Ferrato tem
publicados dois Estudos de Clima Ético Corporativo,
no Chile e no Peru.

Os interessados em pesquisar e conhecer me-
lhor a ISBEE podem acessar o site www.isbee.org.
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PROFESSOR GUILHERME RENATO
CALDO MOREIRA, COORDENADOR

DO CURSO DE ECONOMIA,
PARTICIPA, COM ALUNOS, DO

CONGRESSO PAULISTA DE
ECONOMIA

Informa o Prof. Guilherme R. C. Moreira: “O Congresso Paulis-
ta de Economia foi realizado em São Paulo nos dias 3 e 4 de julho,
no hotel Maksoud Plaza, com o tema Os diferenciais competitivos
da economia paulista: crescimento e desenvolvimento. O evento
teve como objetivo o debate sobre as perspectivas, os ce-nários e o
futuro da economia do estado de São Paulo. Destacando-se a dis-
cussão em torno da importância do interior paulista no ce-nário
econômico nacional. Alguns dos palestrantes presentes: o ex-mi-
nistro da Agricultura, Roberto Rodrigues; o secretário do Emprego,
Guilherme Afif Domingos; Paulo Francini, diretor do Depto. Econômi-
co da Fiesp; Nabil Sahyoun, presidente da Alshop; Paulo Tenani,
economista-chefe do UBS Wealth Management; e economistas-
membros do Corecon [Conselho Regional de Economia] de São Pau-
lo, entre outros.

“Desde o início do ano, a Faculdade de Economia está im-
plantando um centro de estudos econômicos aplicados regionais,
desenvolvendo assim alguns estudos sobre a nossa região. O Core-
con, através de seu delegado regional, o prof. Marino Mazzei Jr.,
convidou o UniAnchieta a apresentar a economia da Região de
Jundiaí, representando assim nossa região no evento. Também foi
convidado o secretário de finanças do município. O trabalho apre-
sentado no congresso foi elaborado pelos alunos da Faculdade,
coordenados por mim e pela aluna do 8º semestre de Economia
Ligia Leite Dias. Através dos estudos elaborados pelo UniAnchieta,
foi possível apresentar um preciso diagnóstico econômico e social
da região de Jundiaí.

“A participação dos alunos nesse tipo de evento é funda-
mental para complementar a formação vista em sala de aula. O
envolvimento deles com a aplicação dos conceitos vistos ao longo
do curso serve para fortalecer o conhecimento teórico, também
para envolvê-los desde os primeiros anos do curso na prática
profissional. Além disso, o contato com profissionais reconhecidos
no país, como o ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues, serviu
para motivá-los e, principalmente, perceber que estão no caminho
correto.”

Para a aluna Ligia Leite Dias, a participação no Congresso
foi uma boa oportunidade de rever ou mesmo descobrir conheci-
mentos. “Para mim foi como uma extensão das aulas, não apenas
pelos conhecimentos revistos ou aprofundados, mas também por
ramos da Economia novos, como Economia Agrária, entre outros”,
considera a estudante.

ALUNAS DO CURSO DE TERAPIA
OCUPACIONAL FAZEM DOAÇÃO À
BRINQUEDOTECA DO HOSPITAL

UNIVERSITÁRIO DE JUNDIAÍ

No dia 13 de junho, as alunas do 5º semestre do curso de
Terapia Ocupacional da Faculdade de Ciências da Saúde do UniAn-
chieta realizaram a doação de Brinquedos Adaptados para oBrinquedos Adaptados para oBrinquedos Adaptados para oBrinquedos Adaptados para oBrinquedos Adaptados para o
Deficiente VisualDeficiente VisualDeficiente VisualDeficiente VisualDeficiente Visual, ao Hospital Universitário da Faculdade de
Medicina de Jundiaí. Esse material foi confeccionado pelas alunas
na disciplina de T.O. e Recursos Adaptativos, ministrada pela Profª
Yáscara Nunes Tarallo. Os brinquedos (“Livro sensorial” e “Forme
Formas”) foram entregues pela psicopedagoga Patricia Nivoloni,
responsável pela brinquedoteca do HU.

Os brinquedos especiais irão proporcionar o brincar a crianças
cegas ou com visão sub-normal que freqüentam a brinquedoteca
enquanto estão hospitalizadas, possibilitando a aquisição e manutenção
de conhecimentos, com atividades que farão a criança continuar o seu
aprendizado, mesmo durante a internação. Estiveram presentes
também, na cerimônia de entrega, a coordenadora do curso, Jucimara
F.B. Costa, a profª Patricia Della Barba e alunos do 1º semestre.

ALUNOS DA FACULDADE DE DIREITO
ARRECADAM FRALDAS PARA A CASA

TRANSITÓRIA DE JUNDIAÍ

No dia 27 de junho, alunos da FADIPA entregaram 767 fraldas
descartáveis, arrecadadas por eles, à Casa Transitória Nossa Senhora
Aparecida, de Jundiaí. A instituição, em atividade desde 1982 presta
assistência a crianças de 0 a 7 anos em situação de risco, com inter-
nato total, transitório e gratuito.

FACULDADES DE ENGENHARIA E
TECNOLOGIA REALIZAM A 1ª

SEMANA DE QUÍMICA

A 1ª Semana de Química ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de junho,
no edifício Tenerife, Câmpus Central. Os temas abordados foram
Atribuições materiais na área de química, PVC – o plástico versátil,
Compósitos de Polipropileno e suas principais aplicações, Polímeros
biodegradáveis, Polímeros de engenharia e novas tecnologias
desenvolvidas e Pintura por deposição catiônica.

Congresso Paulista de Economia

Alunas do 5º semestre do curso de
Terapia Ocupacional

Brinquedos Adaptados para o Defi-
ciente Visual

Alunos da FADIPA

1ª Semana de Química

1ª Semana de Química
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A idéia de discutir ações voltadas à consciência ambiental
utilizando-se diferentes ferramentas e modos de pensar passa a
ter a partir desta coluna mensal o seu espaço midiático.

Talvez o que seja mais significativo enfatizar, neste início de
bate-papo, é a premissa básica da qual partiremos: que a cons-
ciência ambiental advém de atitudes absolutamente comprometi-
das com a ética e com o respeito a todos e a tudo que nos cerca.

Mas espere aí – haverá quem diga: “Isto é filosófico demais!”.
Ou: “Ah! Mas não passa de teoria...”. Ou até mesmo: “Taí, fácil de-
mais: já faço isto há tanto tempo...”.

A meu ver, nada disso; a consciência ambiental consiste em
desafios cotidianos de mudança de atitude, para os quais ninguém
está definitivamente preparado ou antecipadamente inabilitado.

Exercitar nossa consciência ambiental é diariamente nos de-
pararmos com nós mesmos, e, voluntariamente, colocarmos nos-
sas convicções e discursos à prova, agindo de acordo com estes e
obtendo resultados que instantaneamente reverterão para o nos-

so próprio bem (ou mal), que, como
numa rede invisível, concorrerão

para o bem (ou mal) de todos.
E não há como enganar,

a si ou à natureza que tam-
bém de nós faz parte: toda
e qualquer ação enriquece
(ou empobrece) a dinâmi-
ca de outras milhares, si-
multâneas, desnudando
sempre a nossa real in-
tenção.

Mas a intenção é as-
sim tão importante? É aque-
la fonte na qual bebemos,
que revela exatamente do
que somos feitos. Ah! Mas
isto já é outra conversa...
nos vemos na próxima edi-
ção!

UMA PRAÇA,
UMA TENDA

A Editora UniAncheta lança, em julho, a obra Uma praça, uma tenda, dos
professores Ângela Guimarães de Abreu Souza, Daniela Alcalde de Almeida,
Daniela Lourenço Bezerra e Wanderley Carvalho (Organizador), do curso de
Biologia da Faculdade de Ciências e Letras. Trata-se de um apanhado teórico
e metodológico de divulgação científica, afeito à idéias originais e desdobra-
mentos do projeto Ciência na Praça, parte integrante das práticas de ensino
da licenciatura em Biologia, idealizado por Wanderley Carvalho, que consiste
na exposição de temas científicos em praça pública – até 2007, as edições do
Ciência na Praça ocorreram na Praça da Bandeira, Centro de Jundiaí.

Partindo de diversas premissas históricas e filosóficas do pensamento
criativo relacionado às práticas de ensino ou aprendizado, do russo Vigotsky
ao brasileiro Paulo Freire, passando por várias considerações sobre conceitos
como autodidatismo e caracterização cultural dos contextos de civilização em
que se dá o ato de estudar e divulgar os resultados de estudos científicos, Uma
praça, uma tenda estabelece, finalmente e como apontamento prático, os
detalhes da realização do projeto Ciência na Praça, com intervenções dos
estudantes envolvidos.

Concebida para educadores e divulgadores científicos, bem como para
bibliotecas e instituições educacionais, a obra Uma praça, uma tenda não está
em circuito comercial. Os interessados podem solicitar informações sobre como
adquiri-la pelo endereço eletrônico do professor W. Carvalho.

Uma praça, uma tenda, de Ângela Guimarães de Abreu Souza, Daniela Alcalde
de Almeida, Daniela Lourenço Bezerra e Wanderley Carvalho (Organizador).

Prefácio de Lourizete Rerragut Passos.
184 páginas. Pedidos para quercus@uol.com.br.

Por Profa. Ms. Eliana Corrêa Aguirre de Mattos, especial
para UniAnchieta em Foco.
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MATEUS GUILHERME FUINI,
COORDENADOR DA GRADUAÇÃO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

E DA PÓS-GRADUAÇÃO BANCO DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE

PALAVRA DO PROFESSOR

UniAnchieta em Foco - UniAnchieta em Foco - UniAnchieta em Foco - UniAnchieta em Foco - UniAnchieta em Foco - A gen-
te habitualmente começa por um per-
fil bem amplo do entrevistado, sobre
suas origens intelectuais ou acadêmi-
cas, sobre o que o levou a desejar ser
professor, enfim, sobre o que há de
mais importante em sua vida docente.

 Matheus Guilherme Fuini Matheus Guilherme Fuini Matheus Guilherme Fuini Matheus Guilherme Fuini Matheus Guilherme Fuini -
Sou formado em Ciência da
Computação pelo Anchieta (96-99) e
fiz mestrado em Engenharia da
Computação pela UNICAMP, onde
trabalhei com Processamento Digital
de Imagens e Linguagem Formal
Fuzzy. Comecei a trabalhar como pro-
fessor em 2001 no curso técnico em
Informática das escolas Padre
Anchieta, o coordenador do curso
estava procurando alguém que
conhecesse a linguagem de progra-
mação Java e resolvi aceitar o desafio,
e desde então me apaixonei pela do-
cência. Até o começo deste ano estava
conciliando a atividade de Analista
Desenvolvedor em uma empresa de
Jundiaí e as atividades acadêmicas no
Anchieta, hoje me dedico integral-
mente à vida docente.

UF UF UF UF UF - A procura pelos cursos
superiores de alguma maneira
relacionados à informática é algo
crescente há tempos, há cada vez
mais oferta nesse sentido. Como o pro-
fessor enxerga, para os dias de hoje,
as possibilidades de trabalho para
quem se forma, por exemplo, em
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas?

 Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - A
Informática fornece processos,
ferramentas e técnicas que são

imprescindíveis para o desen-
volvimento de sistemas informatizados
para os setores comerciais, produtivos
e governamentais. Por ser uma área
dinâmica e em constante desen-
volvimento, a busca por pessoas com
conhecimentos sólidos nesta área é
incessante, estimulando o crescimento
de um mercado de trabalho capaz de
absorver um grande número de
profissionais qualificados. Há vários
anos vem se mantendo a grande
procura por profissionais de infor-
mática . A consolidação do uso do com-
putador em praticamente todos os
ramos da atividade humana sinaliza
para a manutenção destas boas pers-
pectivas de colocação profissional.
Enfim , a demanda é alta e falta mão
de obra qualificada.

 UF UF UF UF UF - O que é o curso de pós-
graduação Banco de Dados e Business
Intelligence, atualmente coordenado
pelo professor no UniAnchieta ?

 Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Ban-
cos de dados são estruturas onde são
armazenados os dados da empresa.
Business intelligence (Inteligência de
Negócios) são ferramentas e técnicas
de análise desses dados para auxiliar
o processo de gestão e tomadas de
decisões estratégicas. Este curso visa
formar especialistas para administrar
banco de dados (dentro de parâ-
metros de segurança e integridade dos
dados armazenados nestas estrutu-
ras) e implantar soluções de business
intelligence para dar suporte às toma-
das de decisões da diretoria e alta
gerência das organizações. O corpo do-
cente do curso é formado por mestres

e doutores com larga experiência de
mercado em empresas como IBM, Mi-
crosoft, UNISYS e TOTVS.

 UF UF UF UF UF - Existe hoje, no mundo todo,
um interesse cada vez maior pelos soft-
wares livres, como parte de uma cul-
tura mais aprofundada e criativa
quanto à informática e seu uso. Que
pensa a respeito?

 Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - O movi-
mento do software livre começou na
década de 70 (época em que era obri-
gatório adquirir hardware e software
do mesmo fabricantes) e é baseado
no princípio do compartilhamento do
conhecimento e na solidariedade pra-
ticada pela inteligência coletiva, conec-
tada na Internet. O mundo do software
comercial está se sentindo ameaçado
por esta propagação de software de
boa qualidade e realiza inúmeros
ataques tentando minar a confiabili-
dade do software livre. Alegam que são
de baixa qualidade e que não têm
suporte. É claro que nem todo software
livre é de excelente qualidade, assim
como ocorre também com os softwares
comerciais. Hoje em dia mais pessoas
estão sendo incluídas digitalmente
graças ao software livre, tanto em es-
tabelecimentos públicos quanto na
aquisição de computadores mais
baratos por não precisar pagar a li-
cença do sistema operacional. E o mais
importante para os profissionais da
área, dá para ganhar dinheiro com
software livre, em vez de faturar ven-
dendo caixinhas de produtos, os profis-
sionais faturaram prestando serviços
aos clientes, como, por exemplo,
adaptando um software livre ao inter-

esse dos negócios da empresa. A IBM
e HP já começaram a entender este
modelo de negócios e faturam alguns
bilhões de dólares por ano de serviços
em software livre. É um movimento que
vai crescer ainda mais.

UF UF UF UF UF - Como professor e cidadão,
como vê a atual situação do Brasil
frente às questões de ciência e tecno-
logia?

 Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - Matheus Guilherme - O Bra-
sil tem um potencial muito grande para
se destacar no mundo em ciência e
tecnologia, o que falta é investimento
em educação básica e em pesquisa.
Temos que ter mais centros de pesquisa
de qualidade no Brasil, mas primeiro
precisamos que a formação das cri-
anças e jovens seja de qualidade. Caso
não haja uma mudança radical nes-
sas políticas iremos sofrer graves con-
seqüências. Para se ter um idéia desse
problema, para que possamos compe-
tir igualmente no mercado de software
com a Índia, precisaríamos de 600 mil
trabalhadores qualificados. Temos 60
mil, segundo dados do Ministério de
Ciência e Tecnologia.

MATEUS GUILHERME FUINI,
COORDENADOR DA GRADUAÇÃO ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

E DA PÓS-GRADUAÇÃO BANCO DE DADOS E BUSINESS INTELLIGENCE

Prof. Ms. Matheus Guilherme Fuini
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O NEMP fechou parceria com o Uniban-
co para o processo seletivo 2008. O Unibanco
está buscando novos talentos para compor o
seu quadro profissional, querendo a contri-
buição de estudantes, para que se tornem co-
laboradores.

A apresentação da parceria foi feita aos
estudantes dos cursos Administração,
Contábeis, Economia, Engenharia de Produção,
Engenharia Civil e Engenharia Eletrônica (as
disciplinas focadas pela parceria), em palestra
no Anfiteatro do Câmpus Pedro C. Fornari no
dia 28/05/08, e contou com a participação
do diretor regional, Jorge André Miranda da
Rocha e os gerentes das agências de Jundiaí,
Daniel Ventura,  Concórdia Aparecida de Miran-
da e Hebert R. Pinto Mafra, e dos represen-
tantes do NEMP, Dione Faria, Daiane Ribeiro,
Agnes Pelissoli e Simone Hasse.

O NEMP também fechou parceira com
a FEMSA Coca-Cola. Através dessa parceria,
aconteceu, nos dias 03 e 04 de julho de 2008,
pelo NEMP, na sede da Coca-Cola em Jundiaí,
a divulgação dos cursos do Grupo Anchieta
(Técnicos, Graduação e Pós-Graduação), com
plantão de dúvidas à disposição dos funcionári-
os. O NEMP atendeu aí aproximadamente 950
pessoas, entre funcionários da FEMSA e ter-
ceiros, como Amcor Pet Packing, Engemem,
construtoras civis, entre outros.

Oficinas de Capacitação e AprendizagemOficinas de Capacitação e AprendizagemOficinas de Capacitação e AprendizagemOficinas de Capacitação e AprendizagemOficinas de Capacitação e Aprendizagem, que têm como objetivo possibilitar aos estudantes,
familiares e ex-estudantes informações sobre as diversas áreas de atuação profissional, de forma a auxi-
liá-los na busca de uma colocação em oportunidades de estágio ou empregos efetivos. Os temas aborda-
dos serão:

Marketing Pessoal; Comportamento: Dicas e Etiqueta Empresarial; O Desafio da Liderança; Assédio
Moral; Informática: Excel Básico; Relações Humanas no Trabalho; Técnicas de Elaboração e Apresen-
tação de Power Point; Inovação e Criatividade; Estratégias de Produção Textual: E-mail, Comunicados, etc.;
Motivação de Comportamento Humano; Gestão de Pessoas.

OFICINASOFICINASOFICINASOFICINASOFICINAS
• Construindo a Ponte entre Universidade e Comunidade• Construindo a Ponte entre Universidade e Comunidade• Construindo a Ponte entre Universidade e Comunidade• Construindo a Ponte entre Universidade e Comunidade• Construindo a Ponte entre Universidade e Comunidade
Objetivo: promover a interação e a troca de experiências entre os acadêmicos do curso de Pedagogia

da Faculdade de Educação do UniAnchieta e os diretores das instituições de educação infantil do municí-
pio de Jundiaí, possibilitando a discussão de temas e conceitos pertinentes ao atendimento a crianças de
zero a cinco anos.

Público: Diretoras das instituições de educação infantil da rede municipal e particular de Jundiaí e
Região, Secretário da Educação do Município.

• Preservação da Saúde e Valorização da Vida• Preservação da Saúde e Valorização da Vida• Preservação da Saúde e Valorização da Vida• Preservação da Saúde e Valorização da Vida• Preservação da Saúde e Valorização da Vida
Objetivo: promover ações de educação preventiva, de forma continuada, com foco no indivíduo e

seu contexto sociocultural, buscando desestimular o uso inicial de drogas, incentivar o abandono do
consumo, orientando e mostrando os riscos e danos causados pelos tóxicos.

Público: Estudantes, familiares e ex-estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta.

Apresentação da peça teatral A Bruxinha que
era Boa, de Maria Clara Machado, com direção de

Maíra Franco, estudante do UniAnchieta.
A peça será apresentada para os estudantes,

familiares e funcionários do UniAnchieta, no Anfiteatro
do Câmpus Pedro C. Fornari, no dia 18/10/08, em

duas sessões, às 15h e às 16h15.
O ingresso será 1 litro de leite. O leite arrecadado

será doado a entidades assistenciais.
Os convites serão retirados nas secretarias dos

cursos até o dia 14/10/08.

Maiores informações podemMaiores informações podemMaiores informações podemMaiores informações podemMaiores informações podem
ser obtidas no siteser obtidas no siteser obtidas no siteser obtidas no siteser obtidas no site

www.anchieta.br/nemp ouwww.anchieta.br/nemp ouwww.anchieta.br/nemp ouwww.anchieta.br/nemp ouwww.anchieta.br/nemp ou
pelo telefone 11 4527-3444,pelo telefone 11 4527-3444,pelo telefone 11 4527-3444,pelo telefone 11 4527-3444,pelo telefone 11 4527-3444,

ramais 4508 e 4535.ramais 4508 e 4535.ramais 4508 e 4535.ramais 4508 e 4535.ramais 4508 e 4535.

O UniAnchieta em Foco não poderia completar um ano de
publicação sem uma boa dose de orgulho em relação ao Núcleo de

Empregabilidade do Centro Universitário Padre Anchieta. Com a meta
de proporcionar emprego a estudantes e familiares e atender às

demandas profissionais da economia local, o NEMP tem muita coisa
boa para contar.


