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enviar para o e-mail: imprensa@unitoledo.br

Esta edição do intervalo é especial da 
Festa à Fantasia do 5º ano de Direito que, 
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A Nova Lei de Estágio

Ciclo de Palestras 
e

 Jornada de Cinema

Programa de Bolsas 
Toledo

A Toledo/PP abriu seu processo de inscrições 
para o Programa de Bolsas de Estudo 

Toledo/2009. Os interessados têm até o dia 10 
de dezembro para se inscreverem. A definição 
quanto ao número de bolsas e respectivos per-
centuais será definida a partir do resultado da 
seleção, que ocorrerá no dia 15 de dezembro de 
2008. Nessa ocasião, serão divulgadas as vagas 
para os projetos a serem mantidos e/ou implan-
tados em 2009.

A Toledo/PP oferece bolsas de estudo nas se-
guintes modalidades: 

a) Institucionais: oferecidas pela própria facul-
dade, contemplam os alunos que participam de 
projetos de extensão e de iniciação científica;

b) Convênios: ofertadas em função de convê-
nios  celebrados com o Governo do Estado de 
São Paulo, contemplam os alunos  que partici-
pam do PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 
e PROJETO JOVENS ACOLHEDORES.

Além disso, a Toledo/PP é conveniada com 
o Fundo de Financiamento ao Estudante do 
Ensino Superior – FIES.

A Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 13 de 

agosto de 2008, o Projeto de Lei 
2419/2007, que dispõe sobre 
alterações significativas para 
estudantes dos níveis médio, 
médio técnico e superior.  A 
Nova Lei de Estágio 11788/08, 
foi publicada e passou a vigorar 
a partir do dia 26 de setembro. 
Entre as mudanças propostas, 
vai alterar a carga horária do 
estágio, estabelecerá benefícios 
e direitos  às empresas, estagi-
ários e instituições de ensino 
do país.

Um dos pontos principais é 
a inclusão de mais estudantes. 
Poderão estagiar alunos dos 
ensinos superior, médio,  mé-
dio técnico, educação especial e 
dos anos finais do fundamental 

(na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos). 
O presidente da Associação 
Brasileira de Estágio – Abres, 
Seme Arone Junior, ressalta 
a importância da Nova Lei 
como um marco regulatório 
para a segurança das empresas 
contratarem mais estagiários. 
“Essa modificação forçará 
milhares de empresas a se ade-
quarem à nova carga horária, 
mas acreditamos que dará mais 
tempo aos estudantes para se 
dedicarem aos estudos”, ex-
plica Seme. Ainda, conforme 
Seme, há uma preocupação, 
pois todas as instituições de 
ensino devem prever o estágio 
no seu projeto pedagógico. Se 
isso não ocorrer, seus alunos 
perderão o direito a estagiar. 
Para a Toledo/PP, isso não é 
nenhum problema já que, além 
do estágio fazer parte de seu 
projeto pedagógico conta com 
o Núcleo de Estágio da Tole-
do – NET que fornece todo o 
suporte necessário aos alunos 
e empresas no que se refere 
ao estágio. O coordenador do 
NET, Fábio Ibanhez Bertuchi, 
opina sobre essas mudanças. 
“A Nova Lei do Estágio deixa, 
de uma vez por todas, muito 
claro alguns pontos que a Lei 
antiga (6.494/77) deixava a 
desejar quando permitia inter-
pretações demasiadas. Dentre 
as principais mudanças, que a 
Nova Lei apresenta, chama a 
atenção à questão do recesso 
remunerado, o limite de horas 
diárias e o tempo máximo (2 
anos) que o aluno pode atuar 
na mesma empresa. Os estu-
dantes que buscam um estágio 
querem vivenciar a experiência 
do dia-a-dia, já que este é um 
meio insubstituível para obter 
esta prática profissional e, 
principalmente, porque este é 
o caminho para terem acesso ao 
mercado de trabalho. O estágio, 

quando levado a sério (tanto 
pelo aluno como pela unidade 
concedentes), traz resultados 
extremamente satisfatórios, 
basta conferir no link do NET 
no site da Toledo/PP, a quan-
tidade de alunos efetivados 
recentemente, demonstran-
do que o objetivo do estágio 
está sendo cumprido. Muitos 
alunos, ainda na condição de 
estagiário, acabam saindo do 
estágio antes do término do 
contrato e sendo contratados 
por outras empresas que já o 

visualizam como apto a ocupar 
um cargo efetivo”, discorreu 
Fábio.

A Nova Lei, em um primei-
ro momento, deve diminuir o 
número de vagas nas empresas. 
Quanto a isso Fábio vai conti-
nuar trabalhando com afinco 
para que os alunos da Toledo/
PP interessados em estagiar 
estejam sempre conseguindo 
uma oportunidade. “O NET 
tem a função de captar novas 
oportunidades no mercado de 
trabalho, supervisionar e ava-

evado a sério (tanto visualizam como apto a ocupar

 
  A carga horária será limitada a 6 horas diárias/30 ho-

ras semanais, para os alunos do ensino superior e 4 horas 
diárias/20  horas semanais, para alunos do ensino médio; 

   É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio te-
nha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 
30 dias, sendo concedidos de maneira proporcional, nos casos 
de o estágio ter duração inferior a 1 ano;

  O tempo máximo de estágio na mesma empresa, será 
de 2 anos, exceto quando se tratar de Estagiário portador de 
deficiência; 

 O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de 
contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória 
a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte;

  Profissionais Liberais de nível superior devidamente 
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 
profissional, poderão oferecer estágio; 

 
  As Unidades Concedentes deverão indicar funcioná-

rio de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso 
do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 estagiários 
simultaneamente;

  As prorrogações/renovações de Contratos de Estágio 
que ocorrerem após a publicação da Lei será regida pelas 
novas disposições. 

Principais Mudanças

liar o processo de estágio. Além 
disso, oferece cursos de capaci-
tação aos alunos, solucionando 
questões apresentadas por eles. 
O objetivo do NET é ser reco-
nhecido como um centro de 
referência para os alunos e 
para o mercado de trabalho, 
estamos no caminho certo 
e vamos continuar empe-
nhados em auxiliar o aluno 
Toledo/PP na conquista de 
seus objetivos profissionais, 
desde o primeiro ano do 
curso”, finalizou. 

Os projetos da To-
ledo/PP, Ciclo 

de Palestras e Jornada 
Acadêmica de Cinema 
– Sessão da Tarde estão 
encerrando as atividades 
para 2008.  

A última palestra do 
Ciclo de Palestras que 
faz parte do Toledo no 
Mundo, ocorreu no dia 
7 de novembro de 2008, 
com o tema O Garan-
tismo Penal, ministrada 
pela mestre em Direito 
pela Universidade Fe-
deral de Santa Catarina 
e doutora em Direito 
pela PUC-SP, Samyra 
Haydêe Dal Farra Nas-
polini Sanches. 

Em 2008, diversos fo-
ram os temas tratados 
nas palestras: O Gestor 
e a Empresa Orgânica, 
Liberdade de impren-

sa X Direito a Honra, 
Desafio da Inovação no 
Mundo dos Negócios, 
A visão e o perfil do 
administrador na Admi-
nistração Moderna /Atu-
al, Inteligência Social, 
Infrações e Sanções no 
Direito Privado, entre 
outras. Para 2009, um 
novo quadro de palestras 
está sendo programado, 
lembrando que os te-
mas são escolhidos com 
total critério, embasa-
dos na atualidade. E os 
professores são sempre 
os da Pós-Graduação, 
atuantes no mercado e 
docentes também em fa-
culdades como USP, Ib-
mec, PUC, FGV, ESPM, 
entre outras.

Já a Jornada Acadêmi-
ca de Cinema – Sessão 
da Tarde faz sua última 

exibição no dia 11 de 
dezembro. O filme será 
Caixa Dois, de Bruno 
Barreto e o tema do de-
bate Ética. Os debatedo-
res serão os professores 
Everson José Juarez, 
Maria Cecília Palácio 
Soares e Valderes Maria 
Romera. Os filmes es-
colhidos para a Jornada 
versaram sobre temas da 
atualidade, pois sempre 
após a exibição ocorria 
um debate com os pro-
fessores da Toledo/PP. 
Para 2009, o projeto se-
gue com novos filmes. A 
tabela será divulgada no 
site www.unitoledo.br.
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ToledoTec: cursos superiores de tecnologia é 
a sensação do momento

Toledo/PP capacita professores do Ensino Médio
Depois de feita uma 

pesquisa e aplicado 
um questionário com os pro-
fessores do Ensino Médio de 
Presidente Prudente e região 
para saber das reais necessida-
des dos mesmos e se havia in-
teresse em uma capacitação no 
ramo de tecnologia, a Toledo/
PP lançou um novo projeto: 
Tecnologia no Ensino Médio. 
Este é um curso com a inicia-
tiva da Toledo/PP, vinculado à 
Coordenadoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários que 
envolve o corpo docente e 
discente da faculdade, numa 
proposta que possibilite aos 
professores do Ensino Médio 
da Diretoria de Ensino de 
Presidente Prudente uma 
melhor capacitação para que 
possam trabalhar com as novas 
tecnologias em sala de aula 
e nos laboratórios de infor-
mática. “Durante a pesquisa 
que fizemos, percebemos que 
muitas escolas contam com 
laboratórios de informática 

mas os professores não se 
sentem seguros para lecionar. 
Portanto, esta iniciativa da 
Toledo/PP é extremamente 
importante de forma que vai 
colaborar com a formação de 
muitos adolescentes”, disse 

a extensionista, a aluna do 3º 
ano de Ciências Contábeis da 
Toledo/PP, Rosimeire Cabral 
Romeiro Costa. “Nossa idéia é 
responder todas as dúvidas que 
esses professores tiverem em 
relação à tecnologia”, afirmou 

a extensionista, a aluna do 4º 
ano de Ciências Contábeis da 
Toledo/PP, Dayane de Oliveira 
Pinto Silva. 

A idéia é expandir esta capa-
citação nas cidades da região, já 
que só em Presidente Prudente 

o curso já está com lista 
de espera. A coorde-
nação do mesmo é do 
professor da Toledo/PP, 
coordenador do curso de 
Sistemas de Informação, 
Mário Augusto Andreta 
Carvalho.

O projeto teve início 
no dia 9 de agosto e os 
alunos/professores estão 
bem satisfeitos.  “Eu 
tenho muita dificuldade 
nesta parte de informá-
tica, então achei ótima 
esta iniciativa da Toledo/
PP, está sendo na verdade 
como uma alfabetização 
tecnológica”, falou Ma-
ria do Carmo Casadei, 
professora de  Português 
e Inglês. “Realmente não 

sei quase nada de tecnologia e 
preciso muito aprender para 
trabalhar melhor com os meus 
alunos. Este projeto da Toledo/
PP chegou na hora certa”, disse 
a professora de Artes, Marisa 
Xavier de Souza. “

Tenho computador em casa, 
porém tenho medo de mexer. 
Então, achei ótimo o projeto 
pois, como professora tenho 
mesmo que saber trabalhar 
com a tecnologia”, afirmou a 
professora de Educação Fí-
sica, Célia Mie Nakamura 
Yabonaka. “Eu estou aqui para 
aperfeiçoar o que já sei, e isso 
é muito importante, pois vai 
refletir na melhora de meu 
trabalho”, salientou o professor 
de Educação Física, Osmar 
Kenji.

Os alunos/professores estão 
aprendendo a informática 
básica que envolve programas 
como o Word, o Excel e o Po-
wer Point. São duas turmas e as 
aulas ocorrem todos os sábados 
às 13h e às 15h.

Os cursos  superio -
res de tecnologia, ou 

simplesmente cursos tec-
nólogos, vêm a cada dia 
mais, ganhando respeito 
e valorização. Quem faz 
não tem dúvida que é uma 
opção muito interessante 
para ganhar uma formação 

específica, com foco total 
no mercado de trabalho e 
concluído em bem menos 
tempo do que uma gradua-
ção tradicional. 

Para se ter uma idéia do 
crescimento desses cursos, 
em 2000 o estudante podia 
contar com 364 opções em 
todo o país. 

Hoje, são mais de  3.500, 
algumas em áreas do co-
nhecimento que nunca se 
imaginou estudar no pas-
sado, como Ciências Eqüi-
nas e Produção de Música 
Eletrônica. Para muitos, 
os Cursos de Tecnologia 

são uma grande revolução 
estratégica que já ocorre há 
bem mais tempo em outros 
países.

Os tecnólogos represen-
tam 16% das opções no 
universo da graduação no 
Brasil, um número que co-
meça a se aproximar dos 

20% que existe em países 
desenvolvidos. Oficiali-
zados pelo MEC, eles são 
incluídos na modalidade 
de Educação Profissional 
e recebem supervisão da 
Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica 
– SETEC. 

A Toledo/PP, faculdade 
tradicionalmente conheci-
da e reconhecida em todo 
país pelo seu excelente en-
sino e constantes resulta-
dos positivos, por meio do 
seu programa ToledoTEC 
trouxe para Presidente 
Prudente três cursos tec-

nólogos: Sistemas para a 
Internet, Gestão de Marke-
ting e Gestão Financeira.

As aulas deste curso terão 
início em fevereiro de 2009. 
Vale destacar que, para a 
autorização desse dois novos 
cursos, as Comissões de Ava-
liação do MEC vieram pes-
soalmente até a Toledo/PP e 
destacaram, dentre outros, 
aspectos pertinentes à exce-
lente infraestrutura e orga-
nização didático-pedagógica 
da Toledo/PP, mas, sobretu-
do, o comprometimento de 
sua equipe: corpo docente 
e técnico-administrativo e 
a filosofia de trabalho de 
seus dirigentes, norteada 
pelo compromisso com a 
educação, o que credita a 
Instituição de Ensino Su-
perior para a expansão.

Características

Os cursos superiores de 
tecnologia, como o nome 

específica, com foco total 20% que existe em países

d
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Gestão de MarketingGestão de Marketing
Visa fornecer uma sólida formação de 

estratégias de marketing nas organiza-
ções, permitindo a elaboração de políticas 
eficazes, eficientes e eticamente respon-
sáveis, com uma visão geral da dimensão 
conjuntural dos serviços de marketing, 
capacitando teórica e tecnicamente pessoas 
para o exercício e desempenho de decisões 
estratégicas de marketing relacionadas 
ao produto, ao ponto de venda e canal de 
marketing, à comunicação integrada de 
marketing e às decisões relacionadas ao 
preço. Proporciona uma formação aca-
dêmica rápida, aprofundada e aplicada 
visando formar profissionais de Marketing 
capacitados para atuar em diferentes níveis 
hierárquicos das organizações.

Crianças do Degraus estão aprendendo Espanhol
Saber uma segunda, 

terceira ou ainda mais 
línguas estrangeiras já não é 
mais questão de luxo. Hoje 
em dia, se você não souber ao 
menos a sua e mais uma, corre 
o risco de ser desclassificado 
de alguma fase na hora do 
teste para um novo emprego. 
Então, nada melhor do que 
começar a estudá-las enquanto 
criança, fase em que a assimi-
lação de conhecimentos ocorre 
de maneira bem mais fácil. 
Pensando nisso, e também em 
formar da melhor maneira as 
crianças, no segundo semestre 
deste ano, o Projeto Degraus 
Criança, projeto de extensão da 
Toledo/PP, começou a trabalhar 
com a disciplina de Espanhol. 
O Projeto Degraus oferece 

a crianças carentes diversas 
atividades educativas, dentre 
elas o acompanhamento es-
colar. São atividades paralelas 
à escola e buscam fazer com 
que as crianças, em horário 
oposto à escola, se dediquem 
a atividades que vão colaborar 
para sua melhor formação e 
desenvolvimento.

Quem está lecionando a dis-
ciplina de Espanhol é o aluno 
do 1º ano de Serviço Social da 
Toledo/PP, Rafael Teixeira do 
Nascimento, que é graduado 
em Letras com habilitação 
em Português e Espanhol. “É 
de suma importância que as 
crianças, desde cedo, sintam-
se motivadas a aprender um 
novo idioma, não somente para 
fazer uso dele ao ler, escrever 

ou falar, mas pensando que 
ao aprender uma nova língua 
passam a conhecer diferentes 
culturas. No projeto Degraus, 
juntamente com o processo 
de ensino aprendizagem da 
língua Espanhola, temos como 
objetivo trabalhar a inclusão 
social e a construção da cida-
dania”, ressaltou Rafael. Nas 
aulas, além de utilizar a lousa 
para a explicação dos conteú-
dos, Rafael procura trabalhar, 
de maneira lúdica, com as 
crianças. “Trabalho muito com 
material de apoio pedagógico, 
com músicas, jogos online, 
dramatização de pequenos 
diálogos, cassa palavras, etc. 
Tenho que sempre pensar em 
um jeito novo de fazer com que 
as crianças se interessem pela 

aula. Desta forma mais dinâ-
mica, o aprendizado ocorre de 
forma mais rápida”, explicou. 
Para Rafael esse trabalho vo-
luntário está sendo muito po-
sitivo. “O convívio com essas 
crianças tem me enriquecido 
muito como pessoa humana. 
É muito gratificante saber que 
ali dentro da sala de aula  sou 
um espelho para 
elas. Fico muito 
feliz quando a 
coordenadora do 
Degraus Criança, 
Ana Paula Giroto 
Alves, me conta 
que durante a 
semana ouviu as 
crianças pronun-
ciarem algumas 
palavras em es-

panhol. Isso significa que elas 
estão se esforçando para apren-
der essa língua encantadora. 
Sempre me senti motivado 
por pessoas que acreditam em 
meu potencial. Procuro assim, 
manter essa corrente e espero 
estar contribuindo com algo 
para a vida dessas crianças”, 
finalizou.  

Conta com a formação ampla na área da 
gestão empresarial, com ênfase em fi nanças 
e empreendedorismo. Reúne em seu conte-
údo programático disciplinas relacionadas 
com economia, administração, ciências 
contábeis e direito. O profissional estará 
apto a exercer diversos cargos em empresas 
públicas e privadas, nas áreas de agronegócio, 
industriais, comércio e prestação de serviços, 
além de estar preparado para iniciar o pró-
prio empreendimento.A grade curricular foi 
dividida em três módulos, sendo o primeiro 
módulo com um ano de duração, e após sua 
conclusão o aluno receberá um certifi cado 
de “Empreendedorismo”, os outros módu-
los são de seis meses de duração cada, com 
certifi cações de “Gestor de Fluxo de Caixa” 
e “Analista Financeiro”.

Gestão FinanceiraGestão Financeira

Sistemas para Sistemas para InternetInternet
O Tecnólogo em Sistemas para Internet 

ocupa-se do desenvolvimento de progra-
mas, de interfaces e aplicativos, do comér-
cio e do marketing eletrônicos, além de 
sites e portais para internet e intranets. Esse 
profissional gerencia projetos de sistemas, 
inclusive com acesso a banco de dados, 
desenvolvendo projetos de aplicações para 
a rede mundial de computadores e integra 
mídias nos sites da internet. Este profis-
sional atua com tecnologias emergentes 
como computação móvel, redes sem fio e 
sistemas distribuídos. Cuidar da implanta-
ção, atualização, manutenção e segurança 
dos sistemas para internet também são suas 
atribuições. Ele vai capacitar seus alunos 
com certificação para WebDesigner e para 
Programador para Internet.

diz, conferem aos alunos 
diploma de nível superior. 
Isso significa, na prática, 
que ele pode se apresen-
tar como candidato para 
qualquer vaga que exija a 

formação universitária, na 
sua área.

 Academicamente, os cur-
sos superiores de tecnolo-
gia são equivalentes ao ba-
charelado e à licenciatura, 
permitindo que o aluno 
faça qualquer tipo de pós-
graduação depois de sua 
conclusão.

Outra vantagem dos cur-
sos tecnólogos é a duração. 
Com algumas exceções, que 
exigem até quatro anos de 
estudo, a maior parte não 
se prolonga além dos três 
e alguns chegam a durar 
apenas dois anos.

 Isso acontece porque o 
foco do curso é sempre vol-
tado para as necessidades 
do mercado de trabalho. 
Por isso, o estudo é con-
centrado e extremamente 
ligado á prática – tanto que 
o estágio é geralmente o 
ponto alto da empreitada.
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Conquistas dos Ex-alunos

Delegado de SP
Deminis Salvucci

Toledo no Mundo embarca mais dois 
para o Canadá

A Toledo/PP, leva no 
dia 15 de novembro 

de 2008, para Vancouver no 
Canadá, seu segundo grupo de 
intercambiários por meio do 
programa Toledo no Mundo. 
Desta vez quem vai é o aluno 
do 3º ano de Administração, 
Victtor José Pardo Petrin e o 
filho da aluna do programa 
de extensão Toledo Aberta à 
Melhor Idade, Madalena Bochi, 
Daniel Bortoloni Bochi. Os 
dois vão ficar em Vancouver por 
dois meses. Eles vão freqüentar 
as aulas na escola Canadian as 
a Second Language Institute 
– CSLI, tendo a oportunidade 
de aprender um novo idioma e 
conhecer estudantes de diversas 
nacionalidades, além é claro da 
troca de experiências culturais. 
A busca de estudar no exterior 
vem crescendo aceleradamen-

te, ainda mais que em muitas 
entrevistas de empregos saber 
uma segunda ou até mesmo 
uma terceira língua é fator 
decisório. Mas o que muitos 
jovens afirmam é que hoje, 
devido a grande demanda, a 
oferta de intercâmbios é bem 
grande, mas nada melhor do 
que você sair seguro do Brasil, 

tendo todo suporte e amparo 
necessário, antes, durante e até 
mesmo depois da viagem.

Daniel, ainda não faz 
faculdade. Antes disso, 
decidiu participar do 
Toledo no Mundo. “Eu 
sempre quis fazer um in-
tercâmbio e agora veio a 
hora certa. Como minha 
mãe estuda na Toledo/PP, 
ela teve a oportunidade 
de conhecer o programa 
e decidiu que este era 
o melhor caminho, já 
que sabia com quem eu 
estava viajando. Foi en-
tão que decidi participar”. Ele 
já é formado em inglês, mas 
acredita que esta experiência 

será fundamental. “Minha 
expectativa é muito boa, ainda 
mais porque já dei uma olhada 
no site da Toledo/PP para ver 
como foi a viagem do grupo 
anterior e chei bem interessan-
te. Estou bem animado para ir, 
pois sei o quanto será bom para 
minha vida e também meu lado 
profissional”, disse. 

Victtor também queria fazer 
intercâmbio há um bom tempo, 
mas agora teve a certeza de que 
era o melhor momento. “Achei 

muito interessante a Toledo/PP 
partir para esta área, pois além 
de nos dá uma maior segurança 

por estarmos indo por meio da 
faculdade em que estudamos, já 
temos referências quando che-
garmos no Canadá e facilidades 
para obter mais conhecimentos, 
não só da língua inglesa como 
também em universidades e 
empresas”, falou. Vicctor além 
deste intercâmbio pretende, 
depois de formado, fazer uma 
Pós-Graduação no exterior, e 
talvez até em Vancouver. “Já 
conversei com a Zelly e quero 
conhecer a Fairleigh Dickinson 
University – FDU, faculdade 
com quem a Toledo/PP tem 
parceria para saber mais sobre 
seu funcionamento. Quem sabe 
este já é o primeiro passo”. Para 
Victtor esta viagem também 
será muito válida para conhecer 
melhor outro país, passear, fazer 
novos contatos e ver como é a 
cultura do Canadá.

O Toledo no Mundo 
tem como objetivo prin-
cipal a internacionaliza-
ção do ensino superior. A 
idéia é formar um profis-
sional diferenciado para 
encarar o competitivo 
mercado de trabalho. Por 
meio deste projeto os alu-
nos enriquecem seus cur-
rículos com o domínio de 

idiomas, o conhecimento 
de culturas estrangeiras e a 
interação com o mundo glo-
balizado. No Canadá, além de 
aprender o inglês, os estudantes 
têm a oportunidade de conhe-
cer e vivenciar 
uma outra cul-
tura; também 
vão fazer no-
vos contatos e, 
com isso, criar 
relacionamen-
tos internacio-
nais. O progra-
ma consiste 
em 4 semanas 
de aulas de in-
glês full time, 
material didático, acomodação 
em homestay, 3 refeições diá-
rias, atividades especiais com 
acompanhamento e festa de 
formatura. Dentre as atividades 

especiais estão a visita a BC 
Court Hall e a uma empresa 
canadense, bem como  aulas 
sobre a legislação e business 
canadenses.

A Escola
A CSLI (Canadian as a 

Second Language Institu-
te) é uma escola de inglês 

Daniel
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Victtor

internacional bem estabelecida 
que oferece aos alunos adultos 
uma variedade de programas 
com um sabor particularmente 
canadense - como diz o nome. 
Ela já contribuiu com o sucesso 
de mais de 20 mil alunos adul-
tos. Recebe alunos do mundo 
todo – até agora, aproximada-
mente 80 países – que buscam 
enriquecer suas vidas com o 
aprendizado da língua inglesa.

Canadá
O Canadá é um dos países 

com o maior índice de qua-
lidade de vida do mundo. É 

símbolo de organização, ci-
vilidade e desenvolvimento. 
Vancouver, Colúmbia Britânica 
é uma das melhores cidades 
do mundo para se viver: à 
beira-mar, cercada por monta-
nhas nevadas, oferece amplos 
espaços naturais, sendo um 
convite a atividades ao ar livre. 
É uma cidade divertida com 
múltiplas atividades no verão, 
tais como:   festivais, concertos 
gratuitos e eventos especiais 
que facilmente preencherão os 
horários livres dos estudantes.
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Delegado de SP
Ellisson Hasai

Delegado de SP
Leonardo
Soares

Mais três aprovações em um concurso público comprovam a qualidade do ensino e a forma como a Toledo/PP prepara seus alunos. Jovens formados entre 
2005 e 2007, ou seja, nem bem saíram da faculdade e já sentem a satisfação da aprovação. Os ex-alunos de Direito, Deminis Sevilha Salvucci, Ellisson Yukiu 
Hasai e Leonardo Mendonça Ribeiro Soares, foram aprovados no concurso para Delegado do Estado de SP. Concorreram com 22 mil candidatos, sendo 
que apenas 190 foram aprovados. E o mais interessante é que os três sonhavam com a carreira nesta área.

Deminis foi o primeiro 
colocado no concurso, 

envolvendo as provas escrita 
e oral, concorrendo com 22 
mil candidatos. Aos 24 anos, 
ele se formou no ano de 2007. 
“Sempre gostei do Direito 
Penal, portanto me dediquei 
a esta carreira e só prestei con-
curso neste sentido. Portanto, 
eu esperava uma aprovação já 

que estudei muito para isso e 
agora, estou realmente muito 
feliz que ela chegou”, afirmou. 
Durante a faculdade fez estágio 
no Ministério Público Estadu-
al e Federal. Entre outras con-
quistas, Deminis foi aprovado 
em 1º lugar no estágio do Mi-
nistério Público Federal e tam-
bém, 1º lugar quando prestou 
a prova do Exame da Ordem. 

“Fiz um excelente curso e neste 
momento, quero agradecer a 
todos os meus professores, em 
especial ao professor Antenor 
Pavarina, Gabriel Lino de 
Paula Pires e Sérgio Tibiriçá 
Amaral. Agradeço também a 
minha namorada, Ana Flávia 
Messias, aluna do 1º ano de 
Direito”, disse Deminis. Seus 
objetivos são de continuar estu-

dando e se dedicar à carreira. 
“Pretendo seguir meu ritmo 
e estudar sempre, além disso 
pretendo exercer uma boa 
profissão e, mais para frente, 
fazer um mestrado na área 
de Direito Penal”, falou.

Deminis é filho do secretá-
rio de restaurante, Daniveo 
Salvucci Junior e da enfermei-
ra, Devanagui Sevilha. 

Ellisson também tem 24 
anos e se formou em 

2006. Seu sonho de ser de-
legado veio desde pequeno. 
“Quando comecei a fazer Di-
reito foi fundamentalmente 
para seguir a carreira de 
delegado de polícia. Desde 
criança eu tinha uma paixão 
por este ramo e por isso, hoje, 
sinto uma grande satisfação 
pessoal e também um certo 
alívio, pois consegui realizar 
meu sonho. Confesso que 
minha ficha ainda não caiu 
direito, não estou conseguin-
do acreditar”, afirmou.

Para Leonardo, esta con-
quista finaliza uma eta-

pa de sua vida. “Hoje sinto 
que cumpri uma missão, pois 
conquistei o que tanto alme-
java e, agora, não pretendo 
mais prestar concursos pú-
blicos. Queria mesmo era 
ser delegado de polícia do 
estado”, afirmou ele que, no 
2º ano de faculdade, teve a 
oportunidade de fazer está-
gio no 5º Distrito Policial e 
assim teve a certeza do que 
pretendia para sua vida. 
“Este estágio me direcionou 

e, a partir dali foquei meus 
estudos nesta área. Agora só 
tenho o que comemorar já 
que meu sonho foi realizado. 
E digo que, quem pretende 
seguir uma carreira pública, 
deve se dedicar porque todos 

os esforços valem a 
pena e a aprovação 
é, apenas, questão 
de tempo para aque-

les que vão à luta”, falou 
ele que também fez estágio 
no Escritório de Aplicação 
de Assuntos Jurídicos, na 
Toledo/PP e no Ministério 
Público Estadual.

E, neste momento, tão 
especial em sua vida Leo-
nardo faz questão de agra-
decer a algumas pessoas. 
“Agradeço a Toledo/PP, 
pois com seu excelente 
ensino e preparo me pro-
porcionou fazer uma fa-
culdade muito bem feita; 
aos professores em geral, 
mas em especial ao Sérgio 
Tibiriçá Amaral que apos-
tou em mim desde o início 

da faculdade, sempre me 
ajudando muito, também 
ao professor Edson Freitas, 
Jurandir José dos Santos e 
Eduardo Amâncio”.

Leonardo tem 25 anos 
e é filho dos professores 
aposentados,  Francisco 
Ribeiro Soares e Cenira 
Mendonça Soares. Seus 
planos agora são de investir 
na carreira e depois fazer 
um mestrado. “Estou agora 
pensando na Academia de 
Polícia e depois na minha 
atuação, mas uma coisa 
que quero muito é fazer 
um mestrado para um dia 
lecionar na Toledo/PP”, 
finalizou.

Na faculdade, fez estágio no 
Juizado Especial Cível 
– Toledo, no Ministério 
Público Estadual e Fe-
deral e na Procuradoria 
do Estado. “Além dos es-
tágios que, sem dúvida, 
são muito importantes 
na carreira, a base que 
tive na Toledo/PP foi 
muito boa, além disso 
afirmo que, mesmo de-
pois de formado, sempre 
tive todo amparo e apoio 

necessários. Agora com esta 
aprovação chegou a hora de 
eu aplicar o que aprendi e 
contribuir com toda a socieda-
de”, disse ele que gostaria de 
fazer alguns agradecimentos. 
“Agradeço a todos os professo-
res pela minha conquista, em 
especial ao Cláudio José Pal-
ma Sanches, Sérgio Tibiriçá 
Amaral e ao Marcos Vinícius 
Aquotti, pelo empenho em 
sempre me ajudar, até mesmo 
depois de formado. Também 
agradeço, em especial, a toda 
minha família, a minha na-

morada, Aline de Oliveira Tei-
xeira, também ex-aluna aqui 
da Toledo/PP e toda a família 
dela”. Ellisson é filho dos apo-
sentados, Mário Nobuit Hasai 
e Helena Hasai.
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Encontro de Iniciação Científica passa a 
ter nome de ex-professor da casa

O IV Encontro de Ini-
ciação Científica e III 

Encontro de Extensão Uni-
versitária da Toledo/PP teve 
este ano de 2008, um marco 
especial. Recebeu o nome 
de um ex-professor da casa, 
Sebastião Jorge Chammé que 
faleceu em agosto de 2003. 
“Conforme sugestão da pro-
fessora Vera Canhoto que era 
coordenadora de extensão da 
Toledo/PP decidimos colocar 
este nome em homenagem 
ao nosso saudoso professor 
Chammé, pois foi ele quem 

implantou a pesquisa na 
Toledo/PP e despertou em 
todos nós esse desejo”. A 
esposa do professor, Regi-
na Célia Barbosa Chammé 
esteve no primeiro dia do 
evento e compôs a mesa 
principal. Ela foi convidada 
para ser homenageada em 
nome do Chammé. “Acredi-
to que esta homenagem foi 
bem merecida, pois veio de 
uma certa forma reconhecer 
o trabalho que ele fez na 
Toledo/PP. Ele sempre quis 
despertar os estudantes para 

a área da pesquisa para, com 
isso terem um outro perfil. 
Este Encontro tem muita 
importância, pois seja qual 
for o tipo de pesquisa será 
sempre muito bem vinda, já 
que enaltece e complementa 
a formação dos alunos”, disse 
Regina.

O IV Encontro de Iniciação 
Científica e III Encontro de 
Extensão Universitária da 
Toledo/PP que ocorreu nos 
dias 22 e 23 de setembro de 
2008, contou com aproxima-
damente 600 pessoas, entre 

expositores e ouvintes. Para a 
coordenadora de extensão da 
faculdade, Gilmara Funes su-
perou as expectativas “Tivemos 
um aumento na quantidade de 
artigos e uma visível melhora 
na qualidade dos trabalhos. 
Diferente dos anos anteriores, 
houve um número efetivamen-
te superior de artigos e poucos 
foram os resumos. Muitos 
expositores fizeram a opção 
pela apresentação na forma 
de pôster o que pode contri-
buir com o brilhantismo do 
evento. Não podemos deixar 

de agradecer os quase 300 
ouvintes que participaram 
expressivamente e muito 
contribuíram com o debate 
nas apresentações orais e 
nos pôsteres”, enfatizou

Entre os participantes 
estavam alunos, ex-alunos, 
estudantes e profissionais 
de outras faculdades. 

de agradecer os quase 300

Regina Chammé com a
 lembrança que recebeu

Conquistas dos Ex-alunos
Contadora
Sandra Bovolato

Aos 25 anos, ex-aluna 
de Ciências Contá-

beis da Toledo/PP, San-
dra da Silva Bovolato, foi 
aprovada em 1º lugar no 
concurso da Prefeitura Mu-
nicipal de Martinópolis 
para o cargo de Contadora. 
“Para mim, foi uma grande 
conquista: primeiro porque 
quero seguir carreira na 
área de contabilidade públi-
ca e, segundo, porque é um 
campo que ainda tem muito 
para crescer e oferecer”, 

ressaltou. A jovem conta 
que, devido as matérias que 
envolvem a contabilidade 
pública serem mais difíceis, 
poucas pessoas se formam 
querendo atuar. “Participei 
recentemente de um semi-
nário, em São Paulo, que 
discutiu sobre as normas 
da contabilidade pública e 
percebi o quanto o mercado 
está carente de profissionais 
nesta área e essa neces-
sidade é com uma certa 
urgência. Eu mesma sentia 

dificuldades 
na época da 
faculdade, 
principal-
mente  nas 
disciplinas 
de Contabilidade Pública e 
Custos, mas mesmo assim 
gostava e, por isso, decidi 
investir na área, estudando 
mais e indo atrás de con-
cursos. E dou uma dica para 
quem está se formando, ou 
até mesmo para os demais: 
busquem investir nessas 

áreas, pois com 
c e r t e z a  t e r á 
mais facilidade 
no mercado”, 
contou.

Sandra se for-
mou em 2007, antes do con-
curso mencionado ela já ha-
via sido aprovada em outro 
concurso da Prefeitura de 
Martinópolis para escreven-
te e também já havia feito 
estágios por meio do Núcleo 
de Estágio da Toledo – NET. 
Agora, Sandra que nasceu e 

mora em Martinópolis, pre-
tende se dedicar à carreira e 
fazer uma Pós-Graduação na 
área pública ou de auditoria. 
“Desde a faculdade procu-
rava me dedicar e estudar. 
Quando comecei a fazer 
faculdade peguei gosto pela 
leitura, por isso, estava sem-
pre usufruindo da biblioteca. 
Além disso, o ensino que tive 
foi realmente dez, prova dis-
so foi esta minha conquista. 
Portanto, quero continuar 
neste ritmo”, concluiu.                                                  
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Toledo/PP firmou mais um convênio com a 
Defensoria Pública de SP

A Toledo/PP, que em julho 
deste ano firmou um 

convênio com a Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo 
para que seus alunos pudessem 
estagiar neste órgão, acaba 
de firmar um outro convênio 
com esta entidade. O primeiro 
envolve o estágio voluntário 
já este, firmado agora, tem 
como objetivo a prestação de 
serviço de apoio à assistência 
jurídica ao preso necessitado 
na Comarca de Presidente Pru-
dente, visando a execução do 
Projeto “Em Defesa do Direito 
do Sentenciado”. “Sentimos 
a necessidade de um maior 
estudo e aprofundamento na 
área da execução criminal em 
Presidente Prudente, assim, 
por meio da Administração 
Superior da Defensoria Públi-
ca foi possível viabilizar este 
convênio tendo a verba do 
Ministério da Justiça que irá 
proporcionar os recursos ne-

cessários”, afirmou o defensor 
chefe da Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, regional 
de Presidente Prudente, Ma-
theus Assad João. 

Quanto a escolha da Toledo/
PP Matheus afirma. “Teríamos 
que terceirizar este convênio, 
foi então que procuramos a 
faculdade Toledo/PP pela qua-
lidade no ensino e a excelência 
demonstrada no ensino jurídi-
co durante todos esses anos”. 

A partir de agora, a Toledo/
PP vai selecionar e manter 
sob sua responsabilidade uma 
equipe composta de um advo-
gado e três estagiários, estes 
devidamente matriculados no 
mínimo a partir do 4º ano do 
curso de Direito. Esta equipe 
vai analisar os processos de 
execução criminal em anda-
mento na Vara de Execuções 
Criminais da Comarca de 
Presidente Prudente, relati-
vos aos sentenciados que não 

possuam condições financeiras 
de constituir advogado e não 
tenham advogado constituído 
nos autos; também formular, 
quando necessário, pedidos de 
progressão de regime peniten-
ciário, livramento condicional, 
remição, indulto, comutação 
de penas, unificação de penas e 
outras medidas que se fizerem 
necessárias, acompanhando o 
andamento processual desses 
pedidos judiciais; conferir a 
correção do cálculo de penas a 
fim de detectar eventual equí-
voco a maior, penas vencidas, 
dias remidos não descontados 
e prescrições, formulando as 
medidas judiciais necessárias 
nos respectivos casos; visitar 
os estabelecimentos peniten-
ciários, para atendimento dos 
sentenciados beneficiários do 
projeto e analisar prontuários 
e documentos, quando en-
tender necessário ou por de-
terminação do Defensor Pú-

blico Coordenador Regional; 
atender os sentenciados 
beneficiários do Projeto  
e/ou seus familiares, com 
presteza e urbanidade, 
fornecendo, por escrito 
ou verbalmente, infor-
mação atualizada, clara 
e compreensível sobre 
o processo judicial e o 
andamento dos pedidos 
formulados e, por fim, 
apresentar mensalmente 
à Defensoria, até o 5º dia 
de cada mês, por meio 
do Defensor Público 
Coordenador da Defensoria 
Pública Regional de Presi-
dente Prudente, um relatório 
circunstanciado das atividades 
desenvolvidas, constando 
dados relativos ao número de 
atendimentos a sentenciados 
e diligências junto à Vara de 
Execuções Criminais de Pre-
sidente Prudente. “Trata-se 
de uma importante ação, uma 

vez que este convênio vai oti-

mizar a qualidade dos serviços 
prestados e facilitar as ações 
já que temos hoje cerca de 22 
mil reeducandos”, salientou 
Matheus. A Defensoria vai 
treinar a equipe selecionada 
pela Toledo/PP por meio de 
palestras com Defensores 
Públicos que atuam na área 
de execução penal e outros 
profissionais.

“Teríamos que tercei-
rizar este convênio, foi 
então que procuramos 
aToledo/PP pela qua-
lidade e a excelência 
demonstrada no ensino 
jurídico durante todos 
esses anos”



6 11

Palestras do III Fórum Jurídico superaram 
expectativas

O III Fórum Jurídico da 
Toledo, realizado nos 

dias 6 e 7 de outubro de 2008 
foi bem melhor do que os pró-
prios organizadores esperavam. 
“As palestras foram muito boas, 
conseguimos trazer excelentes 
palestrantes que conseguiram 
nos dois dias atrair a atenção 
das pessoas e envolvê-las nas 
palestras”, afirmou a presiden-
te da Comissão de Formatura 
do 5º B de Direito da Toledo/
PP, Dayane Aparecida Rodri-
gues Mendes. Nos dois dias 
de evento os organizadores 
realizaram uma apresentação 
cultural. No primeiro dia, a 
orquestra sinfônica do grupo 

Celebration cantou músicas 
clássicas, populares e temas de 
filma, já no segundo dia foi a 
vez do Gabriel do Musical Cer-
velline fazer sua apresentação 
de violino.  

Os temas das palestras versa-
ram sobre: Reflexos jurídicos 
da súmula vinculante nº o8 no 
ordenamento jurídico brasilei-
ro, Recentes Alterações Proces-
suais Penais, Crimes de Pesca, 
Aspectos Relevantes da Recu-
peração de Empresas, Funções 
do ministério público do traba-

lho 
e O 

dano moral decor-
rente das relações de 
trabalho: hipóteses e 

mensuração. Os palestrantes 
foram nada menos que o 
Desembargador do Tribu-
nal Regional do Trabalho 
de São Paulo, Sérgio Pinto 
Martins, o procurador do 
trabalho, Cristiano Louren-
ço Rodrigues, o doutor em 
Ciências Jurídicas e Sociais 
pela Univer-
sidade Del 
Museo So-
cial Argenti-
no (UMSA) 
–  Buenos 
Aires, Caio 
Marco Bar-
tine Nasci-
m e n t o ,  o 
promotor de 

Sérgio Martins

Luís Roberto

Edson Freitas

Caio Nascimento

Cristiano Rodrigues

Renato de Lima

Justiça Mili-
tar da União 
em São Paulo, 
Renato Brasi-
leiro de Lima, 
o procurador 
da república e 
professor da Toledo/PP, 
Luís Roberto Gomes 
e o advogado e profes-
sor da Toledo/PP, Ed-

son Freitas 
de Oliveira. 
Por parte dos 
alunos o III 
Fórum Jurí-
dico foi real-
mente muito 
produtivo, na 
medida em 
que os pales-

trantes expressaram os temas 
com muita clareza e com isso 
despertaram o interesse dos 
presentes.

Mesa redonda detabeu sobre  a Crise Financeira
A crise financeira que 

ocorreu nos Estados 
Unidos e que está afetando 
diversos países, vem inco-
modando também os bra-
sileiros. Em função disso, a 
Toledo/PP resolveu juntar em 
uma Mesa Redonda diferente 
especialistas para debaterem 
o assunto. Em razão disso, 
no dia 9 de outubro de 2008, 
o economista Alvaro Barbosa 
dos Santos, o empresário Ita-
mar Pasquini, os professores da 
Toledo/PP, o administrador de 
empresas e gerente de banco, 
Jorge Luiz Galvão de Oliveira, 
o administrador de empresas 
Alexandre Hideo Sassaki e o 
economista Wilson de Luces 
Fortes Machado se reuniram 

em uma Mesa Redonda com 
o tema Crise Financeira Mun-
dial. O me-
diador foi o 
economista 
e professor 
da Toledo/
PP, Walter 
Dallari. 
M a i s  d e 
400 pessoas 
assistiram 
ao debate 
que teve 
como prin-
cipal obje-
tivo reunir 
especialistas nos assuntos, de 
diversos ramos para tratar 
sobre esta crise que está afe-
tando pessoas e empresas e 

alarmando a sociedade como 
um todo. A organização 
desta Mesa Redonda foi dos 
coordenadores dos cursos de 
Administração de Empresas 
e Ciências Contábeis.

O professor Wilson iniciou 
o debate contextualizou 
sobre a história do mundo, 
ressaltando outras crises que 

já ocorreram e salientando que 
vivemos na era do capitalismo 

e, por isso, as 
crises de hoje 
em dia são bem 
diferentes de 
outras que cau-
saram o mes-
mo impacto. 
“Antigamente 
as crises eram 
mais naturais 
como as catás-
trofes ocorri-
das e também 
pela escassez 
de produtos. 

As da era do capitalismo, em 
que o valor surge da produção 
elas ocorrem devido a super-
produção. O que move o sis-
tema hoje é o lucro, porém ele 
só vem ao final da etapa de um 
processo que envolve muitos 
gastos, sendo assim, se ele ao 
final não chegar não terá como 
evitar uma crise”, explicou.

O economista Alvaro Barbosa 
explicou que o banco é por si só 
uma instituição inadimplente, 
pois recebe depósitos à vista e 

quando empresta 
coloca prazos que 
ele não consegue 
reaver. E quan-
to ao Brasil afir-
ma que mesmo 
sendo atingido 
o país vive hoje 
uma situação bem 
melhor. “A Crise 
que estamos ven-
do não é exata-
mente do banco mas sim de 
confiança. E para quem está 
preocupado com o Brasil pode 
acalmar porque estamos bem 
melhor do que em 2007. Claro 
que também não podemos 
achar que somos uma ilha iso-
lada do resto do mundo e que 
nada disso irá refletir por aqui, 
mas temos fundamentos que 
ajudam o Brasil. Por exemplo, 
hoje só exportamos 15% para os 
Estados Unidos e só utilizamos 
10% dos créditos do exterior 
na massa de recursos o resto é 
tudo nosso”. 

Sassaki destacou sobre a Bol-
sa de Valores se os investidores 
devem aproveitar ou não este 
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“E para quem 
está preocupa-
do com o Brasil 
pode acalmar 

porque estamos 
bem melhor do 
que em 2007”

momento e também tomar 
muito cuidado com a alavan-
cagem que é trabalhar com 
um capital superior aquele que 
você tem. O gerente de banco, 
Jorge Galvão acredita que os 
bancos estão sólidos e não 
vão mexer na poupança. Para 
ele os bancos brasileiros não 
correm riscos. Para finalizar a 
Mesa Redonda, o empresário 
Itamar que cuida da parte de 
exportação de sua empresa, 
Sementes Oeste Paulista – SO-
ESP acredita que quem mexe 
com exportação sim teria maio-
res preocupações já que com a 
alta do dólar muitos clientes 
estão querendo renegociar seus 
contratos.
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Aula da Saudade: Contábeis e Serviço Social
A Aula da Saudade que é realizada todos os anos pelos alu-

nos da Toledo/PP já começaram. No dia 31 de outubro 
de 2008, último dia de aula antes de começarem as provas, as 
turmas do 4º de Ciências Contábeis e Serviço Social realizaram 
as suas. “É uma Aula muito boa, pois além da confraternização 
revivemos os melhores momentos dos quatro anos do curso”, 
afirmou o presidente da comissão de formatura. Manoel Mes-
sias Freitas Silva.  “A Aula da Saudade é muito especial, e sem 
dúvida o melhor momento para relembrarmos tudo de bom 
que vivemos juntos. Vamos fechar o curso com chave de ouro”, 
disse a aluna de Serviço Social, Jânia Pereira. As duas turmas 
aproveitaram a ocasião para exibir fotografias tiradas ao longo 
do curso, primando sempre pelos melhores momentos. Foram 
Aulas de muita emoção que com certeza vão ficar na memória 
de cada um. As demais turmas da Toledo/PP também vão fazer 
a Aula da Saudade.

Cresce interesse de Informática na Melhor Idade
Cresce cada dia mais o 

interesse das pessoas da 
terceira idade pela era digital. O 
medo que, por algum tempo, fez 
com que este público se afastas-
se da tecnologia hoje está fora de 
moda. E a tendência é que cada 
vez aumente mais o número de 
interessados. Segundo pesquisa 
do Ibope divulgada no jornal 
Folha de S. Paulo do dia 5 de 
novembro de 2008, pessoas 
com 50 anos ou mais já repre-
sentam 13,2% dos internautas 
residenciais ativos no Brasil. 
Ainda segundo o Ibope, no 
segundo trimestre de 2004, de 
toda a população de 65 anos ou 
mais que morava em domicílios 

com telefone fixo, 12% tinham 
acesso à internet. Em 2008, esse 
número foi para 21% no país. Os 
motivos deste crescimento são 
vários: atualização, cansaço de 
pedir ajuda aos outros, neces-
sidade de se comunicar com a 
família, ou até mesmo somente 
para ocupar a cabeça. A Toledo/
PP que oferece a disciplina de 
informática no programa de 
extensão Toledo Aberta à Me-
lhor Idade, voltado para pessoas 
acima de 45 anos acompanha 
de perto este crescimento. “Re-
almente o interesse dos alunos 
é bem grande, percebo que 
além deles fazerem parte deste 
novo mundo digital esta é uma 

oportunidade para se 
criar um novo ciclo de 
relacionamento. A cada 
dia a sensação de ir para 
a aula é uma, é um pú-
blico que está sempre 
me busca do novo e isso 
faz com que as aulas 
sejam bem produtivas. 
Quando converso com 
os alunos eles afirmam que 
fazer parte da era tecnológica 
trouxe uma motivação de vida 
muito importante”, discorreu 
o professor de informática Eli 
Candido Junior, especialista em 
Desenvolvimento de Sistemas 
para ambientes WEB. 

Para os alunos a satisfação de 

aprender e colocar em prática 
é algo que eles mesmo afirmam 
“não ter preço”. A aluna Ma-
rina Patrone Sbizzela decidiu 
procurar as aulas quando seu 
filho se mudou para os Estados 
Unidos. “Quando ele foi eu 
pensei e agora como faço para 
falar sempre com ele. Foi então 
que indicaram a Toledo/PP e 

decidi fazer a aula de infor-
mática. Posso afirmar que 
`descobri a América  ́(risos). 
Estou amando essas aulas, 
pois já posso me virar. Ainda 
não ganhei meu computador 
mas estou ansiosa, pois ele 
está chegando”, afirmou. “Só 
acho uma pena que as aulas 
de informática ocorrem ape-

nas uma vez por semana. Gosto 
muito e aprendo demais com o 
professor e os colegas também. 
Saber informática é muito bom 
na medida em ̀ falamos a mes-
ma língua ,́ de todos hoje em 
dia”, falou a aluna Júlia Almeida 
Prado de Oliveira.

aprender e colocar em prática
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Pós-Graduação é boa para o currículo e  
alavanca carreira

Comemoração: Antônio Eufrásio de Toledo
O fundador da Toledo/PP, Antônio Eufrásio de Toledo aniversaria no dia 25 de outubro. Se vivo, ele completaria em 2008, 107 anos. Mas Dr. Toledo, como 

era conhecido já se foi, porém sua figura é e sempre será muito importante para a Toledo/PP e para o Ensino Superior em geral, já que foi considerado como 
o bandeirante do Ensino Superior, por expandir o ensino no interior. Sendo assim, todo ano a diretoria da faculdade prepara uma homenagem a ele.

Neste ano houve primeiramente a solenidade de entrega da Comenda Antônio Eufrásio de Toledo, uma excelência acadêmica instituída em 2006 pela 
direção da faculdade que é concedida aos alunos de todos os anos e todos os cursos da Toledo/PP que alcançaram os melhores resultados acadêmicos em 
cada ano. Teve também o lançamento o novo site da  Toledo/PP e dos ringtones para baixar em celulares. E, por fim, no dia 29 de outubro de 2008, Dia 
Nacional do Livro foi realizada uma solenidade de premiação aos alunos que mais emprestaram livros na biblioteca da Toledo/PP, “Visconde de São Leo-

poldo” durante o período de 01/01/2008 a 30/09/2008. 

Na noite do dia 27 de 
outubro de 2008, o 

Salão Nobre foi palco da 
entrega da Comenda aos 
melhores alunos de 2007. 
Estavam presente os alu-
nos e ex-alunos que seriam 
premiados, seus familiares, 
professores, coordenadores, 
outros alunos da faculdade 
e a diretoria. A abertura foi 
feita pela diretora adminis-
trativa da faculdade, Maria 
Inês Toledo Pennacchi Ama-
ral, neta do saudoso Antônio 
Eufrásio de Toledo. 

A entrega aos alunos foi fei-
ta por cada coordenador do 
curso. Além da medalha cada 
aluno recebeu como presente 
da Toledo/
P P  d u a s 
taças per-
sonaliza-
das. Após a 
cerimônia 
foi servi-
do um co-
quetel aos 
presentes. 
“A Toledo/
PP está de 
parabéns, 
pois é uma 
solenidade 
muito bem 
elaborada 
que reco-
n h e c e  o 
esforço de 
seus alu-
nos”, falou 

o aluno de Direito, Welling-
ton Boigues Tebar. “Estou 
muito contente é muito gra-
tificante receber uma home-
nagem que funciona como 
um estímulo para seguir 
em frente”, disse a aluna de 
Serviço Social, Tâmara No-
mura Nozawa. A ex-aluna de 
Administração, formada em 
2007, Natalia Baraini Bagi 
recebeu a Comenda pela ter-
ceira vez e acredita que esta 
homenagem pesou muito no 
seu currículo. “Posso afirmar 
que na procura de um empre-
go isso tem um peso enorme. 
Exibi com orgulho minhas 
medalhas”, falou.

Direito                                                                                       
1º B Wellington Boigues Tebar                                                     
2ºC Sandra Velosos Marques                                                       
3º D Daniel Gustavo de Oliveira 

Colnago Rodrigues                 
4º C Thaisa Soriano Sampaio
 Januario                                         
5º A Mônica de Souza Paim
 Catoci de Godoi                              

Administração
1º A Patrícia Renata 
Carreira                                                      
2º A Luis Antônio de 
Souza Avila                                                
3º A Cinthia Thiemi Onishi                                                           
4º A Natalia Baraini Bagi    

Ciências Contábeis
1º B Luciano Aparecido 
Ribeiro                                                   
2ºB Alessandra Michelle 
Chagas                                               
3º B Valéria Coimbra 
dos Santos                                                 
4ºB Mariana Kuhn Telles  

Serviço Social
1º A Tâmara Nomura Nozawa                                                      
2º A Dayane Aparecida 
Lacerda Oliveira                                    
3º A Michelle Cavalli                                                                    
4º A Marcela Coladello Ferro      

Economia
4º A Milton Palmiro Rabello                                                      
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Melhores Alunos de 2007
O Dia Nacional do 

Livro é comemo-
rado dia 29 de outubro. 
A Toledo/PP, fez este ano, 
uma solenidade especial, 
durante a semana de come-
morações do aniversário 
de seu fundador, Antônio 
Eufrásio de Toledo. 

Foi realizada uma sole-
nidade de premia-
ção aos alunos 
que mais 

i d di 27 d l d Di i W

Comenda Novo site

O
Dia Nacional do Livro

Com um design mais limpo e um visual mais atraente, 
moderno e com novas áreas de destaque e uma nave-

gação bem mais fácil foi lançado no dia 28 de outubro de 
2008, o novo site da Toledo/PP. Ele possui tecnologias 
de última geração, além disso é bem mais interativo e 
permite até mesmo que você personalize seus recados dei-
xados nas notícias. Nele você encontra todos os cursos, palestras, 
eventos, serviços e demais informações relacionadas a Toledo/PP e 
mais, pode se relacionar com a nossa equipe por meio do webtoledo e dos 
canais de comunicação encontrados em cada link.

Além dele também foram lançados os Ringtones para serem baixados nos celulares 
com fala dos professores. “Este site ficou bem melhor, a forma de manusear está bem mais fácil”, disse 
o aluno do 1º ano de Direito, Eduardo Hideo Kitaguti. “Ficou um site mais organizado. Adorei!!! 
Os ringtones também estão chamando muito a atenção. Uma idéia bem legal!”, disse a aluna do 
1º ano de Administração, Graziele Santana Silva. “O site ficou mais limpo, um visual bem melhor. 
Outra coisa que achei muito interessante foram os ringtones, agora só falta o Pavarina gravar o dele”, 
disse a aluna do 3º ano de Direito, Elisabete Aparecida Ferreira Santos de Almeida.

te,
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Toledo/PP e 
webtoledo e dos 

rem baixados nos celulares 

o aos alunos ção
e maisque

emprestaram livros na 
biblioteca da Toledo/
PP, “Visconde de São 
Leopoldo” durante o 
período de 01/01/2008 a 
30/09/2008. Foram sele-
cionados 38 usuários de 
todos os cursos que rece-
beram 1 livro de presente. 
A premiação ocorreu nos 
intervalos de aula da ma-
nhã e da noite, do dia 29 
de outubro. “A 

in-

tenção é incentivar a leitura 
e mostrar à comunidade 
acadêmica o bom uso que 
as pessoas estão fazendo 
da mesma”, afirmou a co-
ordenadora da biblioteca 
da Toledo/PP, Miriam Ca-
brera. Os alunos também 
gostaram muito desta idéia 
e afirmaram que é uma for-
ma da faculdade incentivar 
a prática da leitura não 
somente durante o período 
da monografia.

Também por conta do 
Dia do Livro foi realizada 
na Toledo/PP, a Semana 
do Livro com a exposição 
de obras raras e livros ra-
surados. 

O mercado de Pós-Gra-
duação vem desper-

tando o interesse de muitos 
profissionais, ou até mesmo 
estudantes que acabaram 
de concluir uma graduação. 
Mas por que será? Conforme 
matéria publicada no Portal 
Terra Educação, cursar uma 
Pós-Graduação, além de in-
crementar o currículo é um 
meio para dar uma bela tur-
binada no salário. Em uma 

pesquisa feita pela empresa 
de recursos humanos online 
Catho, ficou comprovado 
que, em todos os níveis hie-
rárquicos das organizações, 
quem tem especialização, 
mestrado ou doutorado ga-
nha mais que aqueles que só 
completaram a faculdade. 

Mas, na própria matéria do 
Portal Terra é citado que não 
basta fazer qualquer uma 
para alavancar o holerite, é 
preciso escolher uma Pós-
Graduação dentro de sua 
área de atuação, que seja 
atraente para o mercado, 
que conte com um corpo 
docente bem qualificado e 
tenha uma boa estrutura 
para te atender. 

O coordenador dos MBAs 

da Toledo/PP, Márcio An-
tônio Rodrigues Sanches 
opina sobre a importância 
da Pós-Graduação e destaca 
alguns pontos.

“Todas as pesquisas sobre 
emprego mostram que, na 
medida em que você au-
menta seu grau de escola-
ridade, sua renda também 

aumenta. Então começa de 
baixo, quem não tem ensino 
médio, ganha menos do que 
quem tem, quem tem nível 
superior já ganha mais e 
assim por diante. Agora, 
no caso da Pós-Graduação 
existem outros fatores que 
contribuem para a possi-
bilidade de ampliação do 
salário. Posso citar alguns: 
cursando uma Pós-Gradu-
ação você vai acelerar seu 

processo de aprendizado 
principalmente pelas expe-
riências que terá e, muitas 
vezes, ainda não foram ad-
quiridas; terá contato com 
uma série de informações, 
estudos de casos e troca de 
experiências, possibilitando 
o desenvolvimento de uma 
série de habilidades e co-

nhecimentos que, provavelmente na graduação não foram 
desenvolvidos; nos bons cursos de Pós-Graduação, que 
contam com professores que, além de terem um profundo 
conhecimento acadêmico, por serem mestres e doutores 
também possuem uma relevante experiência profissional, 
existem discussões sobre casos concretos, problemas exis-
tentes no seu dia-a-dia profissional e questões relacionadas 
à carreira; outro ponto de grande importância, encontrado 
em cursos de Pós-Graduação é a convivência com outras 
pessoas que ocupam diferentes cargos, isso acelera ainda 
mais a sua formação de competências, já que a troca pode 
ser muito enriquecedora e por fim, você poderá estabelecer 
uma rede de relacionamento com profissionais que atuam 

no mercado”.
Os cursos de Pós-Graduação da Toledo/PP, que 

possuem tradição em qualidade e serviços e con-
tam com professores com prática de mercado e 
atuantes em grandes faculdades como USP, FGV, 
IBMEC, PUC-SP, ESPM, entre outras, têm no-
vidades para 2009. Com formas alternativas de 
pagamento as inscrições para os cursos de Pós-
Graduação da Toledo 2009 estão abertas (confira 
no site www.unitoledo.br). 

São eles: na área de Negócios, MBA em Gestão 
Empresarial – Turma 5, MBA em Controla-
doria e Gestão Financeira – Turma 6, MBA 
em Comunicação Empresarial, MBA em 
Gestão de Projetos e MBA em Gestão Avan-
çada de Negócios; na área de Direito, Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho - Turma 
4 e Direito Civil e Processo Civil - Turma 6 

e na área de Serviço Social, Políticas Sociais e 
Processos de Gestão – Turma 3.

Os valores têm descontos especiais para quem se 
inscrever até o dia 30 de novembro. Depois, um outro 
desconto do dia 1º ao dia 22 de dezembro. Outro ponto 

importante é que existem descontos para grupos de 3, 5, 7, 10 e 
mais pessoas. A duração dos cursos é de 22 meses com periodi-
cidade de dois encontros semanais que ocorrem nas sextas-feiras 
das 19h às 23h, e aos sábados das 8h às 14h30. Apenas o MBA em 
Gestão Avançada de Negócios tem a duração de 1 ano. As salas 
de aulas são climatizadas, tem rede Wirelles em toda a faculdade 
e o aprendizado é diferenciado de forma que as turmas são de no 
máximo 35 alunos.

Serviço – Mais informações de todos os cursos no site www.
unitoledo.br ou pelo telefone (18) 3901-4000.

da Toledo/PP, Márcio An processo de aprendizado

n

p
ta
at
IB
v
p
G
n

E
d
e
G
ç
d
4
e 

P

in
d

importanda Toledo/PP, Márcio An- processo de aprendizado im

Cursos para 2009Cursos para 2009

    Gestão Empresarial
 Controladoria e Gestão Financeira
 Comunicação Empresarial
 Gestão de Projetos
 Gestão Avançada de Negócios

MBAMBA

    Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
 Direito Civil e Processo Civil
 Políticas Sociais e Processo de Gestão

EspecializaçãoEspecialização
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Vida de Professor com o professor mais antigo da casa:
José Hamilton do Amaral

O Vida de Professor desta edição tem um toque especial: vamos contar a história do professor mais antigo da Toledo/PP, José Hamilton do Amaral que aos 72 anos, segue sua movimentada rotina 
com muita garra e determinação. Casado com Maria Virgínia Zanon Amaral tem três filhos, José Hamilton do Amaral Júnior, Ricardo Luís Amaral e Ana Helena Amaral e três netos, Arthur, 

Gabriela e Isabela. José Hamilton nasceu em Presidente Prudente e hoje reside em Presidente Venceslau. Ele se formou em Medicina na Faculdade Nacional de Medicina – Universidade do Brasil 
naPraia Vermelha, no Rio de Janeiro, que a partir de 1965, passou a ser denominada de Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na Toledo/PP ele está desde 1970, lecionando a disciplina de 

Medicina Legal. Além disso também atende pacientes em sua clínica em Presidente Venceslau. Vamos conhecer aqui um pouco de sua vida!!!

TN – José Hamilton, 
o senhor sempre quis ser 
médico?

JH – Minha escolha foi 
muito espontânea. Não 
tenho nenhum médico na 
família, mas desde criança 
queria me tornar um, então 
a partir do colegial já fui 
me preparando, tanto é que 
me mudei para São Paulo, 
para fazer um colegial mais 
forte já que naquela época 
as melhores escolas se con-
centravam lá.

TN – Quando começou 
a fazer o curso percebeu 
se era isso mesmo o que 
queria?

JH – Ah era sim claro! 
Me arrebentei de tanto es-
tudar durante os seis anos. 
Confesso que no ensino 
fundamental eu não era um 
bom aluno, mas a partir do 
ensino médio me dediquei 
e comecei a ir muito bem. 
Na faculdade, era muito 
esforçado.

TN – Conte-nos um pou-
co de sua Vida de Estu-
dante.

JH – Eu morava em casa 
de estudante, no “Céu” 
como brincávamos, por 
ser o Centro do Estudante 
Universitário - CEU “só 
que mais parecia um ga-
linheiro”. Naquela época, 

eu pagava tipo R$ 2 reais por 
mês para morar e mais R$ 2 
para comer. Confesso que fi-
quei por cinco anos comendo 
carne de baleia, que era um 
prato mais econômico. Já no 
primeiro ano, tive que traba-
lhar para me sustentar, pois 
mesmo estudando em uma 
faculdade federal eu tinha 
outras despesas. Eu passava 
as noites aplicando injeções 
em um posto perto da Santa 
Casa. No segundo ano, arru-
mei outro emprego e comecei 
e melhorar um pouco de vida, 
tanto é que eu só andava a pé 
e de bonde, já no terceiro ano 
comecei a ter condições para 
andar de táxi. No quarto ano, 
eu me considerava um estu-
dante “rico”, pois tinha um 
emprego bom, dava plantões 
e já comecei a fazer cirurgias 
sozinho. Esta história foi até 
engraçada, porque comecei na 
Santa Casa fazendo serviços 
de limpeza, limpando o chão 
do ambulatório até que, no 
terceiro ano, fui ajudante de 
cirurgia e já no quarto, me 
disseram que eu podia operar 
sozinho.

TN – Mas, e quanto a lazer, 
diversão, você arranjava tem-
po para isso?

JH – Olha, eu fiz muitas 
amizades neste período, mas 
em seis anos morando no Rio 
eu nunca fui a uma praia. Eu 

ia muito pouco a festas, aos 
domingos tinha bailes, fui 
uma vez ou outra, pois sabia 
que tinha que estudar. Pra 
se ter idéia das dificuldades, 
nem telefone tinha, falava 
com minha família apenas 
por cartas e só fui para casa 
visitar meus pais uma única 
vez quando minha mãe esta-
va muito doente.

TN – Realmente foi um 
período de muito sacrifício, 
o senhor hoje se sente recom-
pensado?

JH – Não me sinto um 
herói por isso não. Foi tudo 
muito natural, mas hoje é 
tudo muito diferente. Vejo 
meus alunos da Medicina 
com uma vida tão diferente, 

carro novo, até mesmo im-
portado, todos na “estica”, 
uma realidade completa-
mente oposta a que eu vivi. 
Porém, todo mundo na mi-
nha época vivia assim, todos 
muito esforçados e ninguém 
se julgava herói por isso.

TN – Mas e depois de for-
mado qual foi sua trajetó-
ria?

JH – Me formei em 20 de 
dezembro de 1960, aos 23 
anos e queria seguir a car-
reira universitária. Desde a 
faculdade eu já ganhava um 
pouco de dinheiro dando 
aula de anatomia. Mas, no 
dia 2 de janeiro de 1961, fui 
para Presidente Venceslau 
trabalhar para ajudar a fa-

mília e mudei um pouco de 
foco. Depois de um tempo, a 
Penitenciária de Presidente 
Venceslau precisava de al-
guém que fizesse Criminolo-
gia e como eu já havia feito 
alguns cursos internacionais, 
tinha conhecimento da área, 
então fui para lá. Ter partido 
para esta área fez com que eu 
tivesse a oportunidade de pu-
blicar diversos artigos, partici-

par de muitos congressos até 
mesmo internacionais e me 
tornar conhecido. Eu tinha 
um laboratório na mão para 
estudar a Criminologia, pois 
tinha lá 400 presos.

TN – O senhor disse que 
queria mesmo era lecionar. 
Quando foi que partiu 
para esta área?

JH – Comecei primeiro a 
fazer Direito. Mas fiz ape-
nas dois anos e meio e parei, 
pois o professor de Medici-
na Legal, José Cupertino 
D´Arce me convidou para 
assumir sua cadeira, já que 
eu já o havia substituído em 

algumas ocasiões. Aí tive que 
decidir, pois não achava que 
poderia ser aluno e professor 
ao mesmo tempo. Foi então 
que comecei a lecionar na To-
ledo/PP e estou até hoje.

TN – O que acha desta 
profissão?

JH – É algo muito grati-

ficante, ainda mais porque 
estou sempre atualizado, para 
você ensinar é uma obrigação 
estar por dentro, não é legal 
pegar essas “feras” de hoje 
em dia e não saber responder. 
Além disso, hoje tudo muda 

muito rápido, portanto estou 
sempre lendo, e me inteiran-
do dos assuntos. Gosto muito 
do que faço tanto é que, além 
da Toledo/PP, leciono há 18 
anos na Medicina da Uno-
este, na verdade participei 
da fundação desse curso e já 
participei da formatura de 
mais de 3 mil médicos.

TN – O senhor leciona na 
Toledo/PP há 38 anos como 
é esta relação?

JH – Ah já não é apenas de 
professor, mas sim de ami-
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zade e muita gratidão, pois foi um local que me 
permitiu estudar e me tornar conhecido. Não posso 
deixar de registrar o verdadeiro herói que é o diretor 
geral desta instituição, Milton Pennacchi, pois há 
40 e tantos anos atrás isso aqui era um sertão e hoje 
está esta belíssima faculdade que ele construiu. A 
Toledo/PP, além de ter um excelente conceito, é mui-

to conhecida e reconhecida e conta 
com docentes que vestem a camisa e 
refletem a amizade e o afeto que aqui 
recebem.

TN – Além de professor o senhor ain-
da atende em consultório. Qual a sua 
especialidade?

JH – Quando comecei a carreira 
atendia todos os tipos de enfermi-
dades Há tempos atrás, Presidente 
Prudente e região não contava com 
especialistas, a gente funcionava mes-
mo como um clínico geral. Só depois 
que identificávamos o que o paciente 
necessitava era que o encaminháva-
mos para São Paulo a fim de procurar 
um especialista e fazer os exames ne-

cessários. Hoje temos de tudo aqui, não é? Eu, na 
verdade, de uns tempos para cá estou sendo muito 
procurado na área da medicina psicossomática. Os 
pacientes me procuram com queixas de que vão em 
vários médicos e os mesmos afirmam que eles não 
têm nada. 

Os médicos, na maioria não gostam de atender 
esse tipo de paciente e eu gosto. E o engraçado que 
o melhor remédio nesses casos é uma simples con-
versa. A depressão aumentou muito, vivemos hoje 
em uma sociedade neurótica, em que é difícil achar 
a felicidade. Não temos mais segurança, a corrupção 
é tão grande, os adultos são cada vez mais inseguros 
e o que, então, a juventude há de esperar? Até quem 
tem muito dinheiro, não consegue ter equilíbrio 
para viver bem. Portanto, é grande o número de 

pessoas que se queixam de 
vários problemas, mas que, 
no fundo, estão somatizan-
do uma situação de vida.

TN – E, nessas conversas, 
qual é o melhor remédio que 
o senhor indica aos seus 
pacientes?

JH – Digo que para ser feliz 
basta ser simples, sonhar e 
ir a luta, mas sem cobiça. 
Viver não é uma coisa ruim, 
mas você tem que saber. As 
pessoas hoje não pensam no 
fim da vida. Eu já penso e 
muito. Na verdade, digo que 
até já estou pronto, pois já sei 
o que vai ficar de mim, ou 
melhor o que fica das pessoas 
não são as fortunas deixadas, 
mas sim os momentos de feli-
cidades que proporcionamos 
a elas, isso sim é eterno. 

TN – Professor, sem falar 
de trabalho agora, o que o 
senhor gosta de fazer nas 
horas de lazer?

JH – Horas de lazer? Não 
tenho isso, te falo que nunca 
tirei férias, tudo é muito 
corrido na minha vida.

TN – Nem aos finais de 
semana o senhor descansa?

JH – É aí que pego pesado 
no trabalho. Além das aulas e 
do consultório faço perícias e 
aproveito os finais de semana 
para elaborar os laudos.

Fotos marcantes para José 
Hamilton
1º Congresso Mundial de Vitimo-
logia, em Jerusalem, ocorrido em 
1973, que ele participou junta-
mente com o professor Damásio 
Evangelista de Jesus - foto acima. 
Na foto ao lado (segundo da esq.) 
está Benjamin Mendelson, pessoa 
que criou a Vitimologia

TN – Mas isso não o pre-
judica? 

JH – De jeito nenhum. 
Quando se faz o que gosta 
não é trabalho, entende? Há 
algum tempo eu até fazia ar-
tesanato, mas não dá tempo, 
então tive que parar.

TN – E quanto a sua per-
sonalidade como o senhor 
se define?

JH – Sou uma pessoa bem 
calma. Nada me angustia 
e nem me tira do sério. E 
não pense que minha vida 
é fácil não, mas encaro-a de 
uma maneira muito simples. 
Além disso, tenho muita fé e 
sei que tudo tem um sentido. 
Deus está presente em tudo 
o que faço.

TN – E para finalizarmos, 
como o senhor reflete sobre 
sua vida?

JH – Se pudesse começar 
tudo de novo, faria tudo do 
mesmo jeito. Algumas pes-
soas até já me aconselharam 
a escrever algo para ficar, 
porém minha vida é muito 
corrida, precisaria me dedi-
car a isto pelo menos por um 
ano. Mas sei que meu papel 
já fiz, e o que vai ficar de 
mim é isso: os momentos de 
felicidades que proporcionei 
para cada um.

Professor Damásio Evangelista de Jesus, ao visitar a 
Toledo/PP foi recepcionado pelo seu diretor geral, Milton 
Pennacchi, e pelo professor José Hamilton do Amaral


