
Aprovada a Faculdade
Padre Anchieta de

Várzea Paulista.
Por voto unânime, a Câmara de Ensino Superior apro-
vou, em sessão do dia 4 de dezembro de 2008, o fun-
cionamento da Faculdade Padre Anchieta de Várzea
Paulista. A partir de 2009, a Faculdade disponibilizará
cinco cursos: Administração, Contábeis, Logística, Mar-
keting e Pedagogia.
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Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,

você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,

mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.
(Carlos Drummond de Andrade)

Feliz Natal e umFeliz Natal e umFeliz Natal e umFeliz Natal e umFeliz Natal e um
prósperprósperprósperprósperpróspero Ano Novo!o Ano Novo!o Ano Novo!o Ano Novo!o Ano Novo!

São os votos do Grupo Anchieta para você.São os votos do Grupo Anchieta para você.São os votos do Grupo Anchieta para você.São os votos do Grupo Anchieta para você.São os votos do Grupo Anchieta para você.

ICEI - Índice de Confiança do

Empresário Industrial
Conheça o ICEI, Índice de Confiança do Empresário Industrial, para
Jundiaí e Região. Uma parceria entre a CNI, a FIESP e o UniAnchieta.

Pág. 3

NEMP, Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta:

“VOCÊ, NOSSA RAZÃO DE EXISTIR!”
Em seu primeiro aniversário, o NEMP comemora não só as suas

atividades visando à recolocação profissional de estudantes e fami-
liares, como também as suas muitas atividades internas. Confira,
aqui, uma parte desse trabalho.

Pág. 8
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Secretaria dos cursos de Biologia, Gestão Ambi-
ental, 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
Administração: 4588-4452

Secretaria dos cursos de Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Automação Industrial, En-
genharia de Alimentos, Engenharia Civil, Enge-
nharia Eletrônica, Engenharia Química, Enge-
nharia de Produção, Pedagogia, Logística (di-
urno) e Sistemas de Informação: 4588-4446

Secretaria dos cursos de Comércio Exterior, Logís-
tica (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 Univer-
sitária: 4588-4448

Serviço Social: 4527-3446

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

Mediação em Direito de Família: 4527-3447

Núcleo de Prática Jurídica - Juizado Especial Cí-
vel: 4527-3448

Centro de Psicologia Aplicada: 4527-3452

UniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em Foco
Arte: Depto de Publicidade e Marketing UniAnchieta
Tiragem: 10.000
Contato: publicidade@anchieta.br
Edição: Novembro/Dezembro 2008

TELEFTELEFTELEFTELEFTELEFONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEIS

UNIANCHIETA: 68 ANOS DE TRABALHO
PELA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

O Centro Universitário Padre Anchieta completa mais um ano de atividade (já são 68!), devidamente
reconhecido como uma das instituições que definem cidade de Jundiaí. É disso mesmo se trata: entra ano,
sai ano e a cidade vai-se definindo por meio daquilo que nela ocorre, em matéria de empreendimento,
trabalho, e, no caso do Anchieta, em matéria de ensino. Assim é que podemos contar o UniAnchieta entre
os outros grandes elementos da cidade, como a Ferrovia – a primeira do país –, a histórica lavoura de uva
e de morango, as grandes indústrias do passado, como a Vigorelli, a Argos, a Milani e outras, além do atual
crescimento industrial e econômico da região, como mais um dado do que é Jundiaí diante da memória e
dos muitos afazeres de seus cidadãos. Sim, são, 68 anos! Ah, se o fundador, o saudoso Prof. Pedro C.
Fornari, imaginasse que no século XXI a sua obra se estenderia não só para vários locais dentro de
Jundiaí, mas também para Itu (com as atividades de pós-graduação, em parceria com o Colégio Divino),
Cajamar e  Várzea Paulista.

Nesta edição você pode conferir a nova parceria firmada pelo UniAnchieta, com a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Trata-se da pesquisa trimestral ICEI, Índice de Confiança do
Empresário Industrial, que mede o grau de otimismo dos empresários da indústria de transformação a
respeito da economia de uma determinada localidade. Em Jundiaí e Região, os dados para o ICEI serão
reunidos em conjunto com alunos e professores da Faculdade de Economia do UniAnchieta. Veja na pág. 3.

Nas páginas centrais você encontra os eventos acadêmicos e contribuições universitárias entre os
meses de setembro a novembro de 2008. A página 6, sessão Palavra do Professor, traz o depoimento do
jurista Dr. Cláudio Levada, professor da Faculdade de Direito, sobre assuntos de interesse para o estudante
como para o cidadão em geral.

Com muita alegria comunicamos, na página 7, a aprovação da Faculdade Padre Anchieta de
Várzea Paulista.

Na página 8 constam as últimas informações do NEMP, Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta.
E, é claro, a equipe do jornal UniAnchieta em Foco deseja a seus leitores e amigos um feliz Natal e

um próspero Ano Novo.

UniAnchieta. A sua melhor opção.
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PARCERIA ENTRE A FIESP E O UNIANCHIETA
VIABILIZA O ICEI (ÍNDICE DE CONFIANÇA DO

EMPRESÁRIO INDUSTRIAL) PARA JUNDIAÍ E REGIÃO
O ICEI, Índice de Confi-

ança do Empresário Industri-
al, é uma iniciativa da Confe-
deração Nacional da Indús-
tria, com apoio metodológico
de 23 Federações das Indús-
triais dos estados brasileiros,
entre as quais a Fiesp, Fede-
ração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo. Em Jundiaí e
Região, o Índice será compos-
to em parceria com a Facul-
dade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Administração –
FACECA – do UniAnchieta. Tra-
ta-se portanto de um estudo,
com implicações práticas, de
alcance nacional, realizado
por estado.

"O ICEI consiste num le-
vantamento pormenorizado,
por empresa, de como o setor
produtivo industrial enxerga as
potencialidades econômicas
de uma determinada região,
estabelecendo, desse modo,
como estimativa, os níveis fu-
turos de investimento industri-
al. Por um lado, compreende-
se daí a própria geografia
econômica de uma região, e,

por outro, as tendências pro-
dutivas de um modo geral", ex-
plica o coordenador do curso
de Economia da FACECA, Dr.
Guilherme Renato Caldo
Moreira. "A composição
do Índice ocorre trimes-
tralmente, de maneira
que os apontamentos e
conclusões dos em-
presários podem seguir
um balanço, a partir das
estimativas dos  industri-
ais e do real desdobra-
mento econômico em ní-
vel regional", completa o
Dr. Caldo Moreira.

Segundo a Região
Fiesp de Jundiaí, que
abrange 10 municípios
(Cajamar, Campo Limpo
Paulista, Itatiba, Itupeva,
Jarinu, Jundiaí, Louveira, Mo-
rungaba, Várzea Paulista e
Vinhedo), “a sondagem tem
como objetivo principal coletar
informações sobre a evolução
das atividades da indústria de
transformação nacional, bem
como identificar o sentimento
dos empresários industriais.

Tais informações ajudam na
compreensão do desempenho
da indústria brasileira, bem
como na previsão de sua

evolução futura. O índice é
baseado em quatro questões,
sendo duas de condições e
duas de expectativas (para a
empresa e para a economia
nos últimos seis meses). Além
destes fatores, são avaliadas
questões relativas à condição
da produção da indústria, ge-
ração de emprego, nível de es-

toque, situação financeira, uti-
lização da capacidade insta-
lada e de expectativa para a
exportação, vendas, con-

tratação de traba-
lhadores e outros fato-
res”.

Quanto ao as-
pecto metodológico da
parceria entre a Fiesp
local e a FACECA/UniAn-
chieta, será seguida a
linha de trabalho já es-
tabelecida pela CNI. “O
grupo de trabalho, com-
posto por professores e
alunos dos três cursos
da FACECA, sob coorde-
nação dos de Economia,
encaminha as quatro
questões em que se

baseia o ICEI aos agentes in-
dustriais da região, inquirindo-
os sobre suas expectativas
quanto a negócios e investi-

mentos, e se estão pessimistas
ou otimistas quanto à movi-
mentação regional da econo-
mia. O mesmo grupo de traba-
lho recolhe a analisa os dados,
repassando-os à Região Fiesp
de Jundiaí e à Confederação
Nacional da Indústria e viabi-
lizando a divulgação local dos
resultados”, esclarece o Dr.
Guilherme R. C. Moreira.

O grupo de trabalho
ICEI do UniAnchieta já entrou
em funcionamento. O dados
relativos ao primeiro levanta-
mento de 2009 estarão dis-
poníveis a partir da primeira
quinzena de fevereiro na In-
ternet, pelo portal do Grupo
Anchieta, www.anchieta.br.Dr. Guilherme Renato Caldo Moreira
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ELEIÇÕES DO DCE: VENCE A CHAPA “MUTIRÃO”

A Liga de Enfermagem do Trauma, cri-
ada em 2006, participou do III Encontro de
Atendimento Pré-Hospitalar do Grupo CCR,
em 23/08/2008 no Hotel Mercure – Jundiaí.
A comissão organizadora do evento ofereceu
dez vagas para os alunos que são integran-
tes da Liga. Atendimento de vítimas em
catástrofes, qual o ideal de formação, perfil
físico e perfil comportamental do profissio-
nal e as peculiaridades do atendimento pré-
hospitalar pediátrico foram alguns  temas
abordados no encontro.

CAMPANHA NACIONAL
DE VACINAÇÃO

CONTRA A RUBÉULA

O curso de Graduação em Enferma-
gem, em parceria com a Secretaria de Saúde
da Prefeitura Municipal de Jundiaí, realizou
nos dias 23 e 25 de setembro a vacinação
de mulheres e homens, alunos e funcionári-
os do Centro Universitário Padre Anchieta.
Esta mobilização social vai ao encontro das
estratégias propostas pelo Ministério da
Saúde para o controle da doença. Partici-
param nesta campanha alunos e professores
do Curso de Enfermagem, Integrantes da Liga
de Enfermagem da Vacina e a Equipe de En-
fermagem da Prefeitura Municipal. Foram
vacinadas 780 pessoas.

EVENTOS CIENTÍFICOS COM
PARTICIPAÇÃO DA FACULDADE DE

CIÊNCIAS DA SAÚDE
A Coordenadora do Curso de Gradua-

ção e Pós-graduação em Enfermagem, Pro-
fa. Ms. Valnice Nogueira, apresentou o pôster
intitulado “Expectativas dos alunos frente ao
Curso de Especialização em Enfermagem em
Terapia Intensiva de um Município de São
Paulo", em parceria com a Profa. Esp. Maria
Madalena Cruz, à XV Semana Científica da
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso
Costa e à VII Semana de Gerenciamento em
Enfermagem em 16/09/2008 na Univer-
sidade Federal Fluminese, UFF, em Niterói,
Rio.  Valnice também participou como pa-
lestrante do III Congresso de Enfermagem da
SOPATI em 18/10/08, no Hotel Maksoud Pla-
za, em São Paulo.

ENFERMAGEM: A TODO VAPOR!
Atividades do curso de enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, de agosto a outubro de 2008.

PRIMEIRA CONVENÇÃO REGIONAL DE CONTABILISTAS,
REALIZADA EM JUNDIAÍ, NO AUDITÓRIO DO
UNIANCHIETA, REUNIU 1.100 PARTICIPANTES

Ocorreram em 18/11/2008 as
eleições ao DCE do UniAnchieta. O
estudante Edicarlos Vieira, aluno do 4º
semestre do curso de Administração da
FACECA, foi eleito presidente. Ele infor-
ma sobre a mobilização relativa às
eleições: “Fizemos muitas reuniões com
os representantes de classe de todos
os prédios, buscamos a participação
democrática de todos os alunos e cur-
sos. Levantamos a necessidade de ter
um Diretório Central dos Estudantes
para defender os interesses dos alunos
dentro do UniAnchieta.  Aprovamos o
Estatuto do DCE e abrimos uma sema-
na para inscrição de chapa; falamos com

alunos de todos os cursos e tive-
mos uma ampla representação dos
cursos na chapa MUTIRÃO. Mesmo
no final das aulas, conseguimos
fazer as eleições. Tivemos 1.004
votos. Houve chapa única.” Entre os
planos de trabalho da direção do
DCE, estão a formação de comis-
sões sobre cultura, defesa e as-
sistência ao estudante, além de
uma série de prerrogativas quanto
à constituição do próprio DCE. Os
estudantes do UniAnchieta podem
fazer contato com sua organização
sindical pelo e-mail
mutiraoestudantil@gmail.com.

A primeira Convenção Regional de
Contabilistas, Empresários e Estudantes
da Contabilidade de Jundiaí e Região, pro-
movida pelo CRC SP nos dias 16 e 17 de
outubro, reuniu 1.100 participantes – 700
estudantes e 400 empresários – no
UniAnchieta.

“O CRC SP sente-se honrado em
sediar esta convenção em Jundiaí, even-
to que tem como lema o “Contabilista
Preparado para os Desafios da Atua-
lidade”. Nossa responsabilidade é difundir
a Educação Profissional Continuada,
necessária para todos os profissionais e
estudantes”, disse o presidente Sergio
Prado de Mello, em seu discurso de aber-
tura da solenidade.

Sergio Prado falou da atual crise e
da obrigatoriedade da adoção das Nor-
mas Internacionais da Contabilidade.
“São dois fatos que nos afetam direta-
mente, porque demandam profissionais
capacitados para gerenciar a regulação
do novo mercado. Somos nós contabilis-
tas e empresários, que temos a técnica e
o conhecimento para gerir, na linha de
frente, este mercado que está nascendo.
Por isso, a necessidade premente de es-
tarmos preparados”.

A programação atraiu estudantes
em busca de certezas sobre a profissão

escolhida e empresários atentos às
grandes mudanças na área contábil. “Esta
Convenção visa a fortalecer a profissão
contábil e tornou-se um marco no segmen-
to contábil de Jundiaí. É um compromisso
dos profissionais em defender a honra e a
credibilidade da Contabilidade na região”,
avaliou o professor e delegado regional
do CRC SP em Jundiaí, Valdir Donizete Se-
gato, um dos idealizadores do evento

Na sexta-feira, dia 17, às 8h30, a
palestra de Domingos Sávio Mota, pós-
graduado em Gerenciamento e Projetos
PMI e gerente de TI do CRC SP, tratou da
“Segurança da Informação e Internet”. Mota
apresentou temas de interesse dos jovens
e aspectos de segurança, fundamentais
às empresas contábeis. Entre suas dicas,
destacou que os escritórios devem ter
cuidado com as cópias de suas infor-
mações em pen drive, possuir controle de
e-mails, restringir o acesso a sites que não
sejam de interesse profissional, orientar e
treinar as equipes, cancelar senhas de fun-
cionários demitidos e inutilizar mídias
como CDs e DVDs que não serão mais
utilizadas e que contenham informações
da empresa.

Fonte: Assessoria de Imprensa do
CRC SP.
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PEDAGOGIA EMPRESARIAL: ALUNOS DO 8º SEMESTRE DO
CURSO DE PEDAGOGIA DO UNIANCHIETA VISITARAM A

EMPRESA MULTINACIONAL ISCAR DO BRASIL, EM VINHEDO

Informe da Profª Esp. Amália Maria Zamarrenho Bruno, professora do 8º semestre do curso de
Pedagogia do Centro Universitário Padre Anchieta na disciplina de Prática de Gestão Educacional e
Estágio Supervisionado de Gestão.

Hoje o curso de Pedagogia passa por um proces-
so de reestruturação com propostas divergentes de dire-
trizes curriculares. Considerando as mudanças ocorridas
no processo produtivo, faz-se importante contemplar a
possibilidade de atuação desses profissionais em ou-
tros setores do trabalho. Essas transformações estão
nos levando a um novo modelo, a um novo paradigma
de organização da economia e da sociedade: uma eco-
nomia do saber. Ficamos diante da famosa e complica-
da sociedade do conhecimento, na qual o recurso con-
trolador não é mais o capital, a terra ou a mão-de-obra,
mas, sim, a capacidade e experiências dos indivíduos.
Qualificar profissionais para atuarem no âmbito empre-
sarial, visando aos processos de planejamento, capaci-
tação, treinamento, atualização e desenvolvimento do
corpo funcional da empresa, é o foco da Pedagogia Em-
presarial. O reflexo mutatório na escola deixa claro a e-
xigência urgente do mercado de trabalho que não abriga
mais o trabalhador mecanizado, mero executor de tarefas,
personificado na figura robotizada do personagem do
filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. O ambiente
organizacional contemporâneo solicita o trabalhador pen-
sante, criativo, pró-ativo, analítico, com habilidade para
resolução de problemas e tomada de decisões, com ca-
pacidade de trabalho em equipe e em total contato com
a rapidez de transformação e a flexibilização dos tempos

atuais. Surgem assim os questionamentos: como con-
seguir isso? Como conseguir desenvolver competências
nos alunos das escolas atuais? Como contribuir para a
construção de colaboradores autônomos, e com espírito
de aprendizes? Como manter as organizações atualiza-
das diante a tantas mudanças? Como transformar o am-
biente de trabalho em um ambiente de aprendizagem
permanente? Neste contexto de tantas indagações, é
que aparece a figura do Pedagogo Empresarial.

Foi com esta nova visão que professores e alu-
nos da disciplina de Prática de Gestão Educacional e
Estágio Supervisionado de Gestão do 8º Semestre do
curso de Pedagogia do Centro Universitário Padre An-
chieta visitaram no dia 22 de setembro a empresa mul-
tinacional israelense ISCAR DO BRASIL localizada na
Rodovia Miguel Melhado Campo, Km 79 no Bairro do
Moinho na cidade de Vinhedo. A empresa atua no seg-
mento de ferramentas de corte, comercializando os
produtos fa-bricados pela matriz em Israel e outras uni-
dades fabris, em diversos países. Desde o início de suas
atividades no Brasil, em 1995, a Iscar fornece e desen-
volve soluções de usinagem para todos os territórios
nacionais nos mais diversos segmentos deste mercado.
Os destaques ficam por conta das indústrias de au-
topeças, automobilística, ferramentaria, moldes e ma-
trizes, mecânica geral, usinagem para terceiros, indús-

tria de base, manutenção, implementos agrícolas,
máquinas e equipamentos, bombas, válvulas, co-
nexões e indústria hidráulica. Durante nossa visita na
sede de Vinhedo, fomos recebidos pelos funcionários
Ricardo Freitas, Suzi Mendes e Luciano Roxael respon-
sáveis pela área de Recursos Humanos da empresa.

Os alunos do UniAnchieta em atividade na ISCAR do Barsil,
em Vinhedo.
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Entrevistamos o jurista, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e professor,
Dr. Cláudio Antônio Soares Levada. Há 26 anos militando no ensino de Direito no UniAnchieta,
Levada discorre sobre suas origens afetivas e intelectuais, as perspectivas para quem quer hoje

formar-se em Direito e os 20 anos da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã.

UniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em FocoUniAnchieta em Foco - Dr. Cláu-
dio Levada, gostaríamos de começar, se-
gundo o costume do nosso jornal, por suas
origens pessoais e acadêmicas.

Cláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio Levada - Minha família
veio da Itália em 1888, ali entre as primei-
ras levas de italianos, que chegaram ao
Brasil para trabalhar em substituição ao
braço escravo, de Treviso, Vêneto. Meu
nome, Levada, advém de uma comu-
nidade autônoma desse região, onde se
encontra a comuna de Ponte de Piavi (um
paisi, como se diz em italiano). Meu bisavô
trabalhou aqui como construtor civil, ele
tinha um empreendimento chamado Le-
vada & Milla, que construiu, entre outras
coisas, o Teatro Polytheama. Até hoje, se
você andar pelo cemitério central de Jun-
diaí, o Nossa Senhora do Desterro, encon-
trará, em alguns daqueles mausoléus
antigos, a inscrição LM, de Levada & Milla.
Meu pai foi contador e advogado, morto
prematuramente. A praça Arnaldo Leva-
da, em Jundiaí, leva seu nome. Ele foi
aluno da então Faculdade Padre Anchie-
ta de Direito, e eu quis me tornar um juris-
ta graças a ele. Aliás eu fui assistir à for-
matura de meu pai de cabeça raspada:
ele se formou pelo Anchieta, e eu, ao mes-
mo tempo, entrei na USP. Isso foi em
1976; formei-me em 1980. Fiz mestrado
pela USP e doutorado pela PUC. Sou pro-
fessor do UniAnchieta desde 1983, logo
após me especializar em processo civil.
Meu filho, Felipe Levada, também é pro-
fessor da Faculdade de Direito do UniAn-
chieta, também leciona na pós-gradu-
ação em processo civil (especialização).
Então sou hoje professor do UniAnchieta
e coordenador de seu Núcleo de Práticas
Jurídicas, que compreende uma rede de
serviços jurídicos, gratuita, voltada à po-
pulação em geral.

UFUFUFUFUF - Houve, recentemente, uma
homenagem organizada pelo UniAnchie-

ta ao Sr., uma solenidade ocorrida no Nú-
cleo de Prática Jurídica no dia 29 de ou-
tubro de 2008.

Cláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio Levada - Sim, o motivo
da homenagem que meus companheiros
quiseram me fazer foi uma nomeação que
recebi, como desembargador coordena-
dor da 5ª Circunscrição Judiciária aqui da
nossa região (que envolve as comarcas
de Jundiaí, Cajamar, Campo Limpo,
Várzea Paulista, Franco da Rocha, Caiei-
ras, Francisco Morato, Itatiba e Vinhedo).
A circunscrição judiciária é um órgão con-
sultivo, que funciona como uma espécie
de comitê que abrange diversos foros de
justiça, e eu, como desembargador coor-
denador, sou aquele que encaminha as
mais diversas reivindicações dos juízes
locais à Presidência do Tribunal de Justiça
do Estado.

UFUFUFUFUF - Em 2008 o Brasil completa
20 anos de sua Constituição, batizada
como Constituição Cidadã pelo falecido
Ulisses Guimarães, por causa de seu as-
pecto progressista quanto aos direitos
políticos e sociais dos brasileiros. Que
tem o Sr. a dizer a respeito desses 20
anos de Constituição?

Cláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio Levada - Eu sou civilis-
ta, milito no direito civil (ou cível, se você
quiser), e vejo na nossa Constituição, em
primeiro lugar, muitos aspectos desse
ramo do Direito, como dispositivo. Por
exemplo a questão da Dignidade Huma-
na, a qual, vista pela ótica do direito civil,
significa uma série de proteções contra
abusos políticos do Estado, proteção so-
cial da parte do Estado à família, median-
te toda sorte de assistência, etc. Em
suma, segundo o processo civil, a Consti-
tuição prescreve a execução dos direitos
sociais e políticos prescritos pela própria
Constituição. Outro assunto é a aplicação
das leis constitucionais. O problema do
Brasil não é lei, as leis brasileiras são

avançadas demais; a Constituição
brasileira é umas das mais avançadas do
mundo. O problema é aplicar a Constitui-
ção, e aí a gente entra no problema da
Educação, porque a Educação é o que
pode mobilizar a população rumo a me-
lhores condições de vida. Enfim, você não
extirpa o mal sem extirpar a causa. A mi-
séria de amplas parcelas do povo é fruto
das condições sociais. Você mata o mal
pela raiz educando a população, porque
a Educação se debruça sobre as causas
dos problemas. Por outro lado, eu estou
com 50 anos de idade, e digo, de modo
realista (como eu gosto de dizer: nem oti-
mista, nem pessimista, mas realista), que
a nossa gente nunca esteve tão bem dian-
te de seus direitos constitucionais, noto
que existe uma disposição maior para
brigar por esses direitos. Veja, por exem-
plo, os direitos do consumidor. O consu-
midor já está habituado a comprar uma
mercadoria numa loja de olho em seus
direitos de consumidor, já faz parte de
nossa cultura. Outros ramos do Direito
avançam em relação à Cidadania, como
o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, embora haja muitos
problemas aí. O ECA, por exemplo, é pro-
tetivo, protege a criança e o adolescente.
Mas protege a criança e o adolescente
de quê? O ECA não pode proteger a crian-
ça e o adolescente pobres de sua
condição de pobreza, o caso é mais grave.
Estive recentemente em Maragogi, Ala-
goas. O lugar é lindíssimo, mas sabemos
que as Alagoas são um feudo, aquilo ali
é propriedade de cinco famílias, entre as
quais os Collor. Então, você tem ali um
povo maravilhoso, num lugar maravi-
lhoso, condenado ao estado perpétuo de
pobreza, ou seja, por fora dos regimen-
tos constitucionais. Porque, quando há
um elevado grau de pobreza e dependên-
cia, dificilmente haverá um alto grau de
consciência quanto à cidadania. É por isso

que esses programas assistenciais do
tipo Bolsa Família fazem tanto sucesso.
O governo transforma o provisório em
permanente e mantém a dependência
dos setores mais frágeis da população,
sem tocar em nenhum aspecto da estru-
tura da própria sociedade.

UFUFUFUFUF - E o Direito, hoje, como pers-
pectiva profissional? Os recém-formados
em direito se assustam um pouco ao no-
tarem que há uma saturação no merca-
do.

Cláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio LevadaCláudio Levada - De fato, a ad-
vocacia liberal (o advogado se gradua e
monta um escritório), está saturada. Os
tempos são outros. No tempo da Ditadu-
ra, o Direito, por razões óbvias, era pouco
procurado, havendo poucos advogados.
Com a redemocratização (1985 em di-
ante), houve um "bum" no mercado do
Direito, e saturou. Mas hoje há vários ca-
minhos para quem quer ser jurista. Em
primeiro lugar, mas em primeiro lugar
mesmo, o indivíduo precisa ter vocação
para o Direito, precisa gostar da coisa,
ser talentoso para esse fim, se interessar
pela humanidade, ser estudioso, gostar
de ler, enfim, precisa se sentir realmente
atraído, por razões profundas de sua in-
timidade. Segundo, as especializações
em Direito são, hoje, a coisa mais diversi-
ficada. A pessoa pode se formar em
Direito e se aprofundar em Direito Cons-
titucional, Civil, Tributário, etc. Existem
ramos do Direito até ontem inexistentes,
como o direito que se conduz sobre a In-
ternet, áreas de direito relacionados às
questões de bioética, é tudo muito
abrangente. Terceiro, é fundamental que
o sujeito faça pós-graduação, exata-
mente para ter o seu aprofundamento
num ramo específico do Direito. Sem es-
ses componentes, afirmo que o bacharel
em Direito simplesmente não obterá o
sucesso que espera.

Palavra do Professor

Dr. Cláudio Antônio Soares LevadaDr. Cláudio Antônio Soares LevadaDr. Cláudio Antônio Soares LevadaDr. Cláudio Antônio Soares LevadaDr. Cláudio Antônio Soares Levada
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Aprovada a Faculdade Padre
Anchieta de Várzea Paulista

A câmara de Educação Su-
perior do Conselho Nacional de
Edu-cação, órgão colegiado inte-
grante da estrutura de adminis-
tração direta do MEC, em sessão
deliberativa, aprovou, no último
dia 4 de dezembro, a entrada em
funcionamento da Faculdade Pa-
dre Anchieta de Várzea Paulista.

Este acontecimento marca
a franca expansão do Grupo An-
chieta e a ampliação das opor-
tunidades de estudo no ensino su-
perior, agora para Várzea Paulis-
ta.  "A Faculdade Padre Anchieta
é uma instituição de ensino supe-
rior tradicional na nossa região, re-
conhecida pela comunidade e, por
isso, é muito importante para

Várzea Paulista receber um cam-
pus do Anchieta. Eu, pessoal-
mente, fico muito feliz por ser essa
a primeira escola com curso su-
perior em nossa cidade", consi-
dera o prefeito de Várzea Paulista
e professor do UniAnchieta, Edu-
ardo Tadeu Pereira. "Várzea Paulis-
ta é uma das cidades que mais
têm crescido econômica e social-
mente na nossa região. Esse
crescimento deve se manter nos
próximos anos, e a presença da
Faculdade Padre Anchieta amplia
essa capacidade. Tenho certeza de
que tanto Várzea como o Anchie-
ta vão crescer com essa parceria."
Opinião semelhante sustenta o
diretor da Faculdade Padre An-

chieta de Várzea Paulista, Prof.
Magno Diaz Gomes: "É uma grande
satisfação e um orgulho para to-
dos os colaboradores do Grupo
Anchieta ver a ampliação da
prestação de serviços educacio-
nais nas cidades vizinhas. O cresci-
mento de Várzea está intima-
mente ligado à vontade de seus
cidadãos em trabalhar e progredir;
as indústrias de transformação en-
contraram em Várzea Paulista
condições favoráveis. A agricultu-
ra tem um papel especial nesse
desenvolvimento, além de setores
como a construção civil, o comér-
cio e o setor de serviços. Portanto,
a presença da Faculdade Padre
Anchieta em Várzea Paulista pro-

Fachada das Escolas e Faculdade Padre Anchieta de Várzea Paulista - 33.432,42m2.

Eduardo Tadeu Pereira, prefeito de Várzea Paulista, e Magno Diaz Gomes,
diretor da Faculdade Padre Anchieta de Várzea Paulista.

porcionará às pessoas condições
de ampliar o conhecimento, fator
fundamental para a fixação no
mundo do trabalho e para o apri-
moramento das relações sociais."

Também, segundo a dire-
tora administrativa do UniAnchie-
ta, Sílvia Raizza Prado Martini, o
início das atividades da Faculdade
Padre Anchieta de Várzea Paulis-
ta ocorre em sintonia com o cresci-
mento do município e da região.
"Trata-se de uma Instituição de
Ensino Superior com vocação
histórica e infra-estrutura adequa-
da, e com o objetivo de atender à
demanda local e regional com
cursos de alta qualidade. A pro-
posta educacional consiste em
dotar os egressos de conheci-
mentos necessários para um
exercício profissional ético e res-
ponsável, primando pela for-
mação de profissionais dinâmicos
e abertos à diversidade, no senti-

do do desenvolvimento de com-
petências e habilidades que ga-
rantam o gerenciamento da con-
tinuidade de sua própria edu-
cação ao longo da vida.”

Para o presidente da man-
tenedora, Dr. Norberto Mohor For-
nari, mais esta conquista deve-se
aos valiosos esforços dos colabo-
radores do Anchieta. "O nosso
pessoal trabalhou com garra para
conseguirmos dar mais um passo
rumo à ampliação de nossas es-
truturas e serviços em prol do Ensi-
no nos maisdiversos níveis, certa-
mente um grande ganho para
Várzea Paulista que, a partir de
2009, conta com uma tradicional
instituição educacional, desde já
operando do Ensino Médio ao Ensi-
no Superior", declara Fornari. Pois,
além da Faculdade, entram tam-
bém em funcionamento as Esco-
las Padre Anchieta de Várzea
Paulista, atendendo ao Ensino
Médio, com matrículas abertas
para 2009.

Na Faculdade Padre An-
chieta de Várzea Paulista serão
ministrados, de início, cinco cur-
sos: Administração e Ciências
Contábeis (bacharelado), Logís-
tica e Marketing (tecnólogos) e
Pedagogia (licenciatura).Laboratórios de informática.Salas de aula amplas e equipadas. Acervo bibliográfico com 5.000 livros.Brinquedoteca.
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NEMP, Núcleo de Empregabilidade do UniAnchieta:

“VOCÊ, NOSSA RAZÃO DE EXISTIR!”
Em seu primeiro aniversário, o NEMP comemora não só as suas atividades visando à recolocação profissional de estudantes e familiares,

como também as suas muitas atividades internas. Confira, aqui, uma parte desse trabalho.

O NEMP, Núcleo de
Empregabilidade e
Relações Empresariais/
Unianchieta, está comemo-
rando seu 1º aniversário.
Localizado no Campus Pro-
fessor Pedro C. Fornari em
Jundiaí, Prédio de Tecnolo-
gia, o NEMP, desde seu
surgimento, vem fortalecen-
do as relações entre o nos-
so Centro Universitário, as
Organizações da região (de
todos os tipos e tamanhos)
e a Comunidade local, por
meio da prestação de
serviços especializados e
gratuitos.

Neste período, o
NEMP realizou diversas “Ofi-
cinas de Capacitação e
Aprendizagem”, dentro dos
mais variados temas ligados
ao assunto “empregabi-
lidade”, tais como: Mercado
de Trabalho e Competências
Profissionais, Elaboração de
Currículo e Técnicas de En-
trevista, Comportamento Or-
ganizacional e Marketing

Pessoal, Gestão de Pessoas
e Relações Humanas no Tra-
balho, Criatividade e Ino-
vação na Solução de Proble-
mas, Informática: Excel e
Power Point, entre outros.
Foram ministradas mais de
40 oficinas, com a presença
de, aproximadamente,
2.500 participantes e isso
só foi possível graças à co-
laboração e participação de
alguns docentes do Centro
Universitário Padre Anchie-
ta, membros da Equipe
NEMP e convidados de orga-
nizações parceiras.

Além disso, o NEMP
possui atualmente mais de
400 empresas parceiras,
cerca de 3.000 currículos
cadastrados de estudantes,
familiares e ex-estudantes
e, para se ter uma idéia de
sua grandeza, já foram con-
tatados, durante este ano,
mais de 2.300 candidatos a
vagas em aberto.

E não parou por aí,
pois também realizou outros

eventos culturais e comu-
nitários, como a peça tea-
tral “A Bruxinha que era
Boa”, ocasião em que houve
a arrecadação de mais de
700 litros de leite que foram
doados a instituições
carentes e a oficina “Cons-
truindo a Ponte entre Uni-
versidade e Comunidade -
Momentos Lúdicos”, que
contou com a participação
de nossos acadêmicos e de
gestores de instituições de
educação infantil, públicas
e privadas, de Jundiaí e
região.

Enfim, o NEMP conti-
nua trabalhando a todo va-
por, com a finalidade de de-
senvolver novas e criativas
atividades para proporcio-
nar facilidades a todos que
objetivem melhorar sua
empregabilidade, estando
sempre de portas abertas
para receber Você, nossa
Razão de Existir.

O NEMP, Núcleo de Empregabilidade
das Escolas e do Centro Universitário Pa-
dre Anchieta, é uma agência de empregos
que disponibiliza SERVIÇOS GRATUITOS
aos ALUNOS e seus FAMILIARES, bem
como aos EX-ALUNOS FORMADOS PELO
ANCHIETA. Se você faz parte desse públi-
co, acesse www.anchieta.br/nemp, cadas-
tre-se, conheça o projeto e aumente suas
oportunidades profissionais. Entrega de mantimentos s entidades assistenciais.

Oficinas de Capacitação e Aprendizagem.

Encenação da peça A Bruxinha que era Boa.


