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No Toledo News

Churrasco dos alunos do 1º ano B de 
Administração

Alunos do 3º ano de Ciências 
Contábeis no último dia de aula 

de 2008

Colaboradores do CIT em dia 
de comemoração pelo 1º lugar 

no 2º Inverno Solidário

Alunos do 1º ano de Direito em dia de despedida 
das aulas de 2008

Alunos do 1º 
ano de Con-
tábeis em dia 
de despedida 
das aulas de 
2008

Alunos do 4º ano de 
Direito em dia de Au-
diências Simuladas

O aluno de Administração, Vict-
tor Petrin que está no canadá por 
meio do Toledo no Mundo
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Parceria entre Toledo/PP, EJT e FSPP 
colaborou com muitas famílias de 

Prudente e região
Curso de Serviço Social teve 

reconhecimento renovado pelo MEC e 
fccha o ano de 2008 com ótimos 

resultados
Visando o aprimoramen-

to do ensino superior, o 
MEC estabeleceu que todos 
os cursos de graduação de-
vem passar, de 3 em 3 anos, 
por um processo de reno-
vação de reconhecimento. 
Uma Comissão Avaliadora 
especialmente designada 
visita as faculdades, cujos 
cursos são analisados sob 
3 dimensões: Organização 
didático-pedagógica, Corpo 
docente, corpo discente e 
técnico-administrativo e 
Instalações físicas. 

O curso de Serviço Social 
da Toledo/PP foi avaliado e 
de 0 a 5 obteve o conceito 
4 que resultou na reno-
vação do reconhecimento 
pelo MEC por meio da 
Portaria Normativa nº 4 de 
05/08/2008.

Conforme a Comissão, 
que visitou a Toledo/PP nos 
dias 17 e 18 de julho/2008, 
o projeto pedagógico do 
curso de Serviço Social da 
Toledo/PP é coerente com 
as atuais diretrizes curricu-
lares aprovadas pelo MEC 

e está afinado com o Plano 
de Desenvolvimento Ins-
titucional - PDI das Insti-
tuições de Ensino Superior 
- IES. Possui mecanismos 
de avaliação permanentes 
e os seus professores estão 
estreitamente integrados 
a IES.

A coordenação do curso 
da Toledo/PP é ocupada por 
uma assistente social, com 
mestrado na área de Serviço 
Social e possui experiência 
profissional e de docência. 
Ainda segundo a avaliação, 
a equipe docente mantém-
se integrada com constantes 
discussões e construção co-
letiva de programas. Desta-
ca-se neste processo o com-
prometimento dos docentes 
e o interesse dos próprios 
discentes na manutenção 
do Curso. Esta equipe de 
docentes da Toledo/PP pro-
cura manter a articulação 
com as diversas instâncias 
de desenvolvimento ético-
profissional-acadêmico do 
Serviço Social. Os funcio-
nários também compar-

tilham com a equipe no 
compromisso de construção 
de um curso de qualidade. 
Os discentes são

participativos e também 
procuram integrar-se às 
atividades nas esferas de 
ensino, pesquisa e exten-
são, com as dificuldades 
próprias do perfil de aluno 
trabalhador que faz um 
curso noturno.

Outro ponto que foi res-
saltado no relatório é que 
a Toledo/PP possui exce-
lentes instalações físicas. 
Os espaços e recursos, no 
geral, estão em muito bom 
estado de conservação e 
são pertinentes para o de-
senvolvimento do projeto 
pedagógico do curso. 

As áreas externas e a infra-
estrutura são excelentes, 
com bons espaços de convi-
vência e o curso de Serviço 
Social tem se apropriado 
com pertinência dos re-
cursos disponibilizados 
pela IES. A plataforma de 
auditórios e anfiteatros são 
estimuladores da convi-

vência e debate formativo 
amparado por boa estrutura 
de multimeios. As salas de 
aula e demais dependências 
em ambientes climatizados, 
bem ventilados e com ilumi-
nação, acústica e mobiliário 
adequados. A biblioteca é 
de boa qualidade e contém, 
no seu acervo, muitas das 
referências bibliográficas 
necessárias ao curso (obras 
de Serviço Social e áreas 
afins – incluindo os clássi-
cos). A base de periódicos 
é boa e o sistema on-line 
eficiente e possui excelentes 
perspectivas para a publici-
zação do acervo.

E a Faculdade de Ser-
viço Social da Toledo/PP 
tem mais o que comemorar 
neste ano de 2008: obteve a 
nota máxima no Exame Na-
cional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), sen-
do considerada a melhor 
Faculdade de Serviço Social 
do Estado de São Paulo, fi-
cando também entre as oito 
melhores do Brasil.

Além disso, no último 

exame, realizado em 2004, 
o curso de Serviço Social da 
Toledo/PP também obteve a 
melhor colocação do Estado 
de São Paulo. “A constância 
desse resultado é fruto do 
trabalho de uma equipe de 
professores, funcionários 
e direção da Toledo/PP, 
sempre em conjunto e com 
muita dedicação”, afirmou 
a coordenadora do curso de 
Serviço Social da Toledo/
PP, Valderes Maria Romera 
(foto) que está à frente do 
curso desde 1995.

Nota: Por meio da Por-
taria Normativa nº 04, de 
05/08/2008, o MEC definiu 
que, os cursos que obtive-
rem Conceito Preliminar 
de Cursos – CPC, igual ou 
acima de 3, estão dispen-
sados de receber as visitas 
in loco das Comissões de 
Avaliação.

A Empresa Júnior To-
ledo – EJT, composta 

por alunos e profissionais 
da Toledo/PP este ano, 
realizou uma parceria com 
a Faculdade de Serviço So-
cial da Toledo/PP - FSSPP 
no projeto de apoio para a 
gestão da assistência social 
junto ao Programa Bol-
sa Família e do Cadastro 
Único dos municípios da 
região política adminis-
trativa da Alta Sorocabana, 
abrangida pela política 
de Assistência Social do 

Estado de São Paulo. Esta 
foi uma proposta inédita 
que surgiu para dar um 
suporte ao setor de assis-
tência social no que refere 
a construção de banco de 
dados, atualização dos da-
dos das famílias atendidas 
e outras ações correlatas 
aos programas.

Além disso, a supervi-
sora da EJT, Maria Lú-
cia Ribeiro da Costa, e 
as professoras de Serviço 
Social da Toledo/PP, Julie-
ne Aglio e Valderes Maria 
Romera também fizeram 
a instalação do programa 
nos Centros de Referência 

da Assistência -  CRAS 
e o treinamento das 13 
extensionistas, alunas de 
Serviço Social da Toledo/
PP que atuaram no projeto. 
Dessas, 9 desenvolveram 
atividades em Presidente 
Prudente, divididas entre 
a Secretaria da Assistên-
cia Social e os núcleos de 
assistência social localiza-
dos nos seguintes bairros: 
Parque Alexandrina, No-

chete, Jardim Morada do 
Sol, Jardim Augusto de 
Paula, Vila Iti e Jardim 
Cambuci e as outras 4 
extensionistas desen-
volveram atividades nos 
municípios de Caiabú, 
Tarabai,  Narandiba e 
Quatá.

Após os atendimentos 
foi realizada uma reu-
nião com as extensionis-
tas  para avaliar o projeto 
e apresentar os dados de 
Prudente à  Secretaria 
da Assistência Social e 
assistentes sociais. 

De acordo com os dados 
fornecidos pela Secreta-

ria da Assis-
tência Social 
são atendidas 
pelo Progra-
ma Bolsa Fa-
mília cerca de 
3.365 famílias. 
E s t e  p r o j e t o 
já digitalizou 
o cadastro de 
1.410 famílias. 
Concomitan-
temente à di-
gitalização dos 
cadastros  foi 
desenvolvido 

um trabalho junto às fa-
mílias com a finalidade 
de atualização dos dados 
preenchidos no cadastro.   

As extensionistas apon-
taram nas avaliações rele-
vantes pontos como, maior 
apreensão da realidade, 
contato com as famílias 
atendidas pelo progra-
ma, relação entre teoria 
e prática, além do apoio 
da faculdade e o recurso 

repassado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome (MDS) 
por meio do Índice de Ges-
tão Descentralizada.

“Este trabalho beneficiou 
todas as partes:as alunas 
pelas experiências adqui-
rida, pelo contato com o 
público e o fato de se depa-
rarem com uma realidade 
que não conheciam; mui-
tas famílias que recebem 
a Bolsa Família e que por 
algum motivo não estavam 
mais recebendo puderam, 
por meio deste cadastro, 
regularizar sua situação e 
voltar a receber a Bolsa e 
para as assistentes sociais, 
foi na verdade um apoio 
muito bom, pois as mesmas 
estão sobrecarregadas de 
trabalho e as extensionistas 
puderam colaborar neste 

Reunião feita com as extensionistas e 
assistentes sociais

sentido fazendo com que 
as profissionais ficassem 
a par de mais informações 
para gerenciar as ações 
do Bolsa Família e outras 
ações da Assistência. Para 
mim, particularmente, foi 
uma experiencia muito 
boa porque por meio da 
EJT foi possível levar co-
nhecimentos da área ad-
ministrativa para o campo 
social, trazendo com isso 
uma realização pessoal já 
que sempre quis fazer algo 
em beneficio da população 
carente e com esta parceria 
isso foi possível”, concluiu 
Maria Lúcia.

Para o ano que vem a in-
tenção é que este trabalho 
continue, porém é neces-
sária a conscientização dos 
prefeitos de cada cidade 
envolvida.
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“ E s t e  t r a b a l h o 
benefi ciou todas as 
partes. Para mim, 
foi uma experiência 

muito boa ”
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MBAs Toledo entre os melhores do paísToledo/PP é uma instituição 
socialmente responsável, 

conforme ABMES
Em reconhecimento a seu lado social, a Associação 

Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 
- ABMES concedeu a faculdade Toledo/PP o selo “Ins-
tituição Socialmente Responsável” certificando a como 
uma Instituição do Ensino Superior comprometida com 
a educação e com a sociedade.

A idéia de se criar um Selo “Instituição Socialmente 
Responsável” tem como objetivo certificar que a insti-
tuição de ensino superior (IES) está comprometida com a 
educação e com a sociedade. Para recebê-lo, a instituição 
tem que participar das campanhas do Dia da Responsa-
bilidade Social do Ensino Superior Particular cujo pro-
pósito é o de dar visibilidade às atividades nas áreas de 
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelas IES.

 A Toledo/PP, em cada ano, realizou uma atividade 
diferente no Dia da Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular, mas sempre deixou clara as de-
mais ações sociais que realiza ao longo do ano como os 

projetos Degraus Criança e 
Adolescente, Inclusão Digi-
tal, Campanhas Do Papel ao 
Livro e Inverno Solidário, 
entre outras. 

Em 2008, fez uma ação 
inédita no Dia da Responsa-
bilidade Social, a revitalizou 
a Praça Raul Furquim que 
ainda está em processo, jun-
tamente com o secretário do 
Meio Ambiente e Turismo, 
Fernando Luizari Gomes.

Para a Toledo/PP este Selo 
é a confirmação da conduta 
que segue, primando pela 
qualidade do ensino, mas 
também o incentivo ao tra-
balho social, envolvendo 
seus alunos, professores e 
colaboradores.

SIPAT 2008 
envolveu todos os 
departamentos da 

faculdade
A Semana Interna 

de Prevenção de 
Acidentes – SIPAT 2008, 
contou este ano com a 
participação de todos os 
departamentos da Toledo/
PP. Com o slogan “A  SI-
PAT  dura uma semana, 
mas a prevenção é para 
toda a vida!”, foram sor-
teados nove temas entre 
os departamentos e cada 
um, com sua criatividade, 
desenvolveu um trabalho 
que foi exposto no hall do 
ponto e depois de entrada 
da faculdade. Participaram 
os seguintes departamentos: (CIT e RAV, Marketing, Secretaria, 
Biblioteca, Coordenadoria de Cursos, Coordenadoria de Ativida-
des Complementares e NET, Controladoria/DP, NEPE e CPG, 
EAAJ e Empresa Júnior). A diretoria fez uma análise e selecionou 
o melhor trabalho. Quem ficou com o primeiro lugar foi CIT e 
RAV, sem segundo o Marketing e em terceiro a Biblioteca. Os 
ganhadores ganharam uma verba para fazer um Happy Hour.

Os temas dos trabalhos foram: 
· Princípios de combate a incêndio
· O que é mapa de riscos
· Prevenção de acidentes
· Ergonomia no ambiente de trabalho
· Stress e doenças cardiovasculares
· AIDS, alcoolismo e tabagismo
· Proatividade
· Nutrição e qualidade de vida no trabalho
· Relacionamento interpessoal

Trabalho vencedor

Entre tantos resultados 
que a Toledo/PP ob-

teve em 2008, mais um vem 
fechar o ano com chave de 
ouro: MBAs Toledo classifi-
cados como os 100 melhores 
do Brasil.

O Guia VOCÊ S/A - Me-
lhores MBAs no Brasil é 
a principal referência em 
educação executiva do país. 
Na edição 2008, foram ava-
liadas 88 universidades e 
faculdades e 269 cursos de 
MBAs em todo o Brasil. Este 
número é um recorde- 28% 
maior que o do ano passado 
– e mostra a importância da 
pesquisa. Os cursos MBA 
em Gestão de Pessoas e MBA 
em Controladoria e Gestão 
Financeira da Toledo/PP 
foram classificados entre 
os 100 melhores MBAs do 
Brasil, nas áreas de Finan-
ças e de Recursos Huma-
nos, colocando a Toledo/PP 
entre as mais conceituadas 
escolas de negócios do 
Brasil.

Para a Toledo/PP este 
resultado é bem expressi-
vo visto que o mercado de 
Pós-Graduação e MBAs 
vem despertando o interes-
se de muitos profissionais 
a cada dia mais e segundo 
o headhunter, Luiz Carlos 
Cabrera no Especial MBA 
publicado pelo Estado de S. 
Paulo, no dia 28 de novem-
bro, “É fácil saber quem fez 
um bom MBA”. Luiz Car-
los recruta altos executivos 
desde 1981 e alerta que nas 
entrevistas de emprego é 
muito fácil perceber quem 
fez ou não um bom MBA. 
Para ele poucos são os bons 
MBAs no Brasil, grande 
parte são cursos de espe-
cialização regulamentados 
pelo MEC que ele chama de 

`apósgradu-
ação´,  que 
até tem al-
gum mérito 
mas são vá-
lidos quan-
do você está 
trabalhando 
há pelo me-
nos um ano. 
Portanto, es-
tar entre os 
100 melho-
res do Brasil 
é um mérito 
que merece 
ser comemo-
rado.

“Parabéns 
aos  a lunos 
e ex-alunos 
dos referidos 
cursos pelo 
diferencial 
que passam 
a ter em seus 
currículos. 
Parabéns 
também aos 
professores pelo compro-
misso, dedicação e entu-
siasmo que sempre tiveram 
ao ministrarem aulas em 
nossos cursos. E este re-
sultado também é fruto do 
trabalho em equipe lidera-
do pelo nosso querido pro-
fessor Marcio Sanches. Por 
fim, parabéns também para 
a equipe administrativa 
pela organização e controle 
de todos os dados acadêmi-
cos e a todos os colabora-
dores indiretos da Toledo/
PP”, afirmou a diretora 
acadêmica da Toledo/PP, 
Zelly Pennacchi Machado 
que também coordena a 
Pós-Graduação. 

Este estudo feito pela 
revista VOCÊ S/A avaliou 
a qualidade dos cursos, 
a duração e os recursos 

tecnológicos que cada ins-
tituição oferece aos alunos, 
resultando no Índice de 
Qualidade Acadêmica – 
IQA, destacando os me-
lhores. Foram envolvidos 
no processo de avaliação, 
alunos, ex-alunos, docentes 
e diretores de RH de gran-
des empresas.

Os cursos de pós-gradua-
ção são considerados, pelos 
profissionais, um inves-
timento, já que, além do 
aprimoramento profissio-
nal, refletem em sua remu-
neração. Alunos, ex-alunos, 
docentes e diretores de 
RH de grandes empresas 
avaliaram a qualidade dos 
cursos, a duração e os re-
cursos tecnológicos que 
cada instituição oferece ao 
corpo discente.

E já estão abertas as inscrições para os cursos de Pós-
Graduação 2009 (confira no site www.unitoledo.br). 

Negócios

MBA em Gestão Empresarial – T5;
MBA em Controladoria e Gestão Financeira – T6;
 MBA em Comunicação Empresarial;
MBA em Gestão de Projetos
MBA em Gestão Avançada de Negócios

Direito

Direito do Trabalho e Processo do Trabalho;
Direito Civil e Processo Civil 

Serviço Social

Políticas Sociais e Processos de Gestão – Turma 3;

Vale destacar que os valores têm descontos especiais 
para quem se inscrever até o dia 22 de dezembro. 
Outro ponto importante é que existem descontos 
para grupos de 3, 5, 7, 10 e mais pessoas.

Os cursos de Pós-Graduação da Toledo/PP con-
tam com professores com prática de mercado e atuan-
tes em grandes faculdades como USP, FGV, IBMEC, 
PUC-SP, ESPM, entre outras, além disso, 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.

A duração dos cursos é 
de 22 meses com periodi-
cidade de dois encontros 
mensais que ocorrem nas 
sextas-feiras das 19h às 
23h, e aos sábados das 8h 
às 14h30. Apenas o MBA 
em Gestão Avançada de 
Negócios que tem a du-
ração de 1 ano.

Serviço – Mais infor-
mações de todos os cur-
sos no site www.unito-
ledo.br ou pelo telefone 
(18) 3901-4000.

Cursos para 2009

Email Marketing enviado pelo 
2º colocado durante a SIPAT

Trabalho do 3º colocado
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Conquistas dos Ex-alunos
Procurador da República
Ercias de Sousa

Juiz do Trabalho
Rogério Perrud

Aprovado no concur-
so para Procurador 

da República, carreira do 
Ministério Público Fede-
ral, o ex-aluno de Direito 
e também ex-professor da 
Toledo/PP, Ercias Rodrigues 
de Sousa venceu mais uma 
etapa muito importante em 
sua carreira. “A razão de 
ser do novo concurso é a 
admiração que sempre nutri 
pelas funções do Ministério 
Público, órgão que assumiu 
com a Constituição Federal 
de 88, importância ímpar 
na consolidação do regime 
democrático e na defesa 
dos interesses individuais 
e sociais indisponíveis da 
coletividade”, afirmou. 

Ercias se formou em Direi-
to na Toledo/PP, em 1994 e 
lecionou na mesma de 1997 
até 2001, quando se mudou 
para Curitiba. “Tenho uma 

profunda admiração pela 
Toledo/PP. Tenho andado 
muito e conhecido muitas 
faculdades de Direito pelo 
Brasil e por isso, posso afir-
mar que são raras as que 
têm a seriedade e o apego à 
qualidade, como a Toledo/
PP. Tenho testemunhado isso 
por onde vou e sempre que se 
fala em instituições privadas, 
cito a Toledo/PP como exem-
plo de instituição séria e pre-
ocupada com a qualidade do 
ensino. Gosto mesmo desse 
povo”, afirmou.

Quando iniciou o curso de 
Direito, Ercias que já havia 
feito Economia  era agente 
fiscal de Rendas do Estado 
de São Paulo, com a função 
de assistente no gabinete 
do Delegado Regional Tri-
butário. Logo depois de 
formado foi transferido para 
São Paulo - capital, mas 

continuou morando em Pre-
sidente Prudente até 2001. 
Em SP, exerceu as funções de 
Representante Fiscal junto 
ao Tribunal de Impostos e 
Taxas e depois fui Juiz deste 
órgão. Finalmente, foi As-
sessor Jurídico no gabinete 
do Secretário da Fazenda 
do Estado de SP até 2005, 
quando foi aprovado no 
concurso para procurador da 
Fazenda Nacional, quando 
então deixou a Fazenda do 
Estado de SP e exerceu o car-
go de Procurador da Fazenda 
Nacional até a presente data, 
antes da aprovação neste 
novo concurso. 

No âmbito acadêmico, fez 
especialização em Direito 
Civil e Processo Civil, na 
Toledo/PP. Depois, coor-
denou a especialização em 
Direito Tributário na Escola 
Fazendária de SP; fez mes-

trado e está 
concluindo 
o doutorado 
na PUC-SP; 
lecionou em 
SP, inclusive 
na especia-
l i z a ç ã o  d a 
PUC-SP e na UEL, sempre 
nas cadeiras de Direito Tri-
butário, Constitucional e 
Administrativo.  

Mineiro de Nova Belém, 
Ercias é casado com Maria de 
Lourdes Morelli de Sousa e 
tem três filhos: o mais velho, 
Thiago também estudou 
Direito na Toledo/PP e hoje 
é Procurador da Fazenda 
Nacional em Porto Alegre 
– RS; André que faz Odon-
tologia em Maringá e Felipe, 
que faz Direito na UEL. Esta 
conquista ele agradece à sua 
família e outras pessoas. 
“Neste momento os agra-

decimentos vão a DEUS, 
que é fiel; a minha família 
e não posso deixar de citar 
os amigos da Toledo/PP: 
“Seu” Milton, Zelly, Sérgio 
(meu colega de cadeira de 
Direito Constitucional e de 
grupo de estudos), correndo 
o risco de esquecer alguém, 
claro. Tenho saudades dos 
professores: “Queirozinho”, 
João Baptista Mimesse, Sil-
vio Barbato, Amaral, Paulo 
Alonso, dentre outros”, dis-
correu. 

Agora Ercias pretende abra-
çar a nova carreira e defender 
sua tese de doutoramento.

Ercias com seu filho Felipe e sua 
esposa Lourdes

Rogério José Perrud, ex-
aluno de Direito da To-

ledo/PP, formado em 1995 e 
aluno da Pós-Graduação em 
Direito do Trabalho e Pro-
cesso do Trabalho – turma 3, 
também foi aprovado em um 
concurso público: Juiz do Tra-
balho Substituto, pelo XXIII 
Concurso promovido pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho da 
15ª Região, que tem jurisdição 
sobre 95% do Estado de São 
Paulo, ou seja, sobre todo o in-
terior do Estado, excluindo-se 
apenas a Grande São Paulo e a 
Baixada Santista. “Esta aprova-
ção é a conquista de um ideal 

há muito perseguido, uma vez 
que é grande a dificuldade 
encontrada por aqueles que 
trabalham e, ainda assim, se 
lançam a estudar, objetivando 
alcançar a aprovação no cargo 
desejado. Certamente que a To-
ledo/PP, por intermédio de seus 
excelentes professores, deu-me 
o suporte teórico indispensável 
para o aprimoramento dos 
conhecimentos e para a apro-
vação no concurso”, disse.

Natural de Martinópolis - SP, 
mas residindo em Adamanti-
na, ele tem 40 anos e é casado.

Como Ercias, Rogério tam-
bém já trabalhava na época da 
faculdade, era funcionário da 

Justiça do Trabalho, em cujos 
quadros ingressou no ano de 
1991. Depois de formado, con-
tinuou exercendo este cargo na 
Justiça do Trabalho, sendo que 
após o ano de 1998, tornou-se 
diretor de Secretariado da Vara 
do Trabalho de Adamantina. 

Para ele, dedicar-se à carreira 
é o passo mais importante. 
“Vou exercer o cargo de modo 
a dignificar a Magistratura do 
Trabalho, num tempo em que 
é cada vez maior a responsabi-
lidade do Poder Judiciário na 
busca de uma sociedade livre, 
justa e solidária. E como gosto 
de escrever sobre temas jurídi-
cos e estudar é sempre muito 

prazeroso,  pretendo, 
depois de concluir a 
Pós-Graduação, cur-
sar mestrado, dou-
torado e, até mes-
mo, lecionar. Quem 
sabe?...”, discorreu 
Rogério que afirma 
sentir saudades da 
época da faculdade. 
“Na faculdade fiz mui-
tos bons amigos (alguns que até 
se tornaram meus melhores 
amigos), por isso é grande a 
saudades desses tempos. Além 
disso, é na faculdade que temos 
a oportunidade de sonhar e 
de aperfeiçoar as relações in-
terpessoais. Quero aproveitar 

aqui e agradecer a todos que me 
apoiaram durante os tempos 
de estudo, quer oferecendo 
condições para que eu estu-
dasse, quer subministrando 
conhecimentos, ou mesmo 
simplesmente confiando na 
minha capacidade de alcançar 
o objetivo”, finalizou. 

aqui e agradecer a todos que me 
i d t t

Bárbara Pelloso

Perfil do Aluno 

Nesta coluna Perfil do Aluno, vamos contar um pouco da vida dos alunos da 
Toledo/PP. Para quem não sabe, a Toledo/PP tem bastante gente talentosa, 

seja na arte, na dança, na música, na culinária, e outros... Nós mesmos da equipe do 
Toledo News não conhecemos todos, por isso, foi criado este espaço para que seja 
divulgado os dons dos alunos da Toledo/PP que, além de estudantes, se dedicam a 
outras tarefas com afinco.

Para começar, vamos falar da aluna do 1º ano de Administração, Bárbara Pelloso 
que é modelo e já conquistou alguns títulos como: Miss Comerciária, em 2006 e Miss 
Prudente, em 2007.

Natural de Presidente Prudente, Bárbara começou a investir na carreira de modelo 
aos cinco anos por incentivo de sua mãe, Márcia Aparecida Castilho Pelloso que 
começou a inscrevê-la em concursos. “Além disso eu sempre gostei de ser modelo, 
sabe aquela coisa de menina pequena que sonha em serguir esta carreira, então eu 
também era assim. Ser modelo me encanta”, disse.

Mesmo encantada, Bárbara hoje, tem outros objetivos e sua meta agora é se dedicar 
aos estudos e a uma carreira na área administrativa. “Para você ser modelo profissional 
tem que ter tempo para cuidar da beleza, se dedicando somente a isso e também estar 
disponível para participar de testes, desfiles, entre outros eventos.  Mas, apesar de 
gostar muito desta profissão sempre quis fazer uma faculdade e agora que comecei, 
esta sim é a minha principal opção. Ainda faço alguns trabalhos de fotografias e 
eventos, porém meu foco é o estudo e a Administração, é uma área que tem muitos 
campos de atuação o que me despertou ainda mais o interesse. A cada dia fico mais 
segura em relação a minha opção, principalmente pelo nível dos professores”, disse ela 
que chegou recentemente de Campinas onde foi disputar o Miss São Paulo; Bárbara 
ficou entre as seis finalistas.

E não só ao estudo que ela se dedica; esta jovem de 18 anos tem muita garra e força 
de vontade. Desde pequena morava no sítio com sua mãe, seu pai o agricultor, Irineu 
Pelloso e seu irmão Daniel. Para estudar vinha para a cidade todos os dias de perua. 
Até que decidiu se mudar para Presidente Prudente, onde também teria a oportuni-
dade de trabalhar. Hoje mora com sua tia Maria Helena Pelloso em Prudente e faz 
estágio na Toledo/PP. Segundo ela sua vida é muito corrida mas acredita que todo o 
esforço vale a pena, ainda mais quando se tem em mente uma bem sucedida carreira 
profissional.

Jogo Rápido
Prato preferido – massas
Sua maior qualidade – responsabilidade
Seu maior defeito – ansiedade
Odeia – a falsidade
Lazer – barzinhos e dançar
Livros – O Monge e o Executivo
Filme – A procura da felicidade
Ator preferido – Marcos Palmeira
Atriz preferida – Carolina Dickman
Fato marcante – ter ganhado o Miss Prudente
Pessoa que mais admira – sua mãe
Sonho – ser uma profissional bem sucedida



12 5

Toledo no Mundo parte para Espanha
Investindo cada vez mais  

na formação e no currí-
culo dos seus alunos a Tole-
do/PP segue cada dia com 
mais afinco com seu projeto 
Toledo no Mundo. Além do 
Intercâmbio para Vancouver, 
no Canadá em que mais duas 
pessoas foram vivenciar esta 
experiência, os jovens, Vict-
tor José Pardo Petrin, do 3º 
ano de Administração da 
Toledo/PP, e Daniel Borto-
loni Bochi, filho da aluna do 
programa de extensão Toledo 
Aberta à Melhor Idade, Ma-
dalena Bochi a diretora aca-
dêmica da Toledo/PP, Zelly 
Pennacchi Machado está em 
constante negociações com a 
Universidade de Salamanca, 
na Espanha. 

Por meio do ex-aluno de 
Direito da Toledo/PP, Fábio 
Ferreira Morong, que está 
fazendo doutorado nesta 
universidade a diretora aca-
dêmica da Toledo/PP, Zelly 
Pennacchi Machado está 
fazendo a parceria. “Não vou 
sossegar enquanto não fina-

lizarmos este convênio. Para 
mim é uma grande satisfação 
estar participando desta ne-
gociação visto que, sou fruto 
da Toledo/PP e hoje, estou 
tendo esta oportunidade de 
estudar em uma faculdade no 
exterior e colaborar com as 
duas. Este é um passo muito 
importante vindo da Zelly e 
da equipe Toledo/PP e quem 
tem muito a 
ganhar são os 
estudantes”, 
afirmou Fá-
bio que este-
ve no Brasil 
e fez questão 
de visitar a 
Toledo/PP. 
Ele passou 
uns dias no 
país para vi-
sitar sua fa-
mília em Mi-
rante do Pa-
ranapanema. 
Na edição de 
junho, publi-
camos um pouco da história 
de Fábio que se formou em 

Direito em 1998, e agora está 
fazendo doutorado na Uni-
versidade de Salamanca. No 
momento ele está na fase de 
pesquisa e investigação.

Fábio tem especialização 
em Direito Processual, feita 
na Toledo/PP e antes de em-
barcar para Espanha exercia 
o cargo de procurador jurí-
dico municipal em Mirante 

do Paranapanema. “A expe-
riência que se adquire em 

outro país é muito válida. 
Você passa a enxergar as 
coisas de outra maneira e 
analisa tudo de um outro 
ângulo. O Direito então 
aqui é bem diferente, 
mas o mais interessante 
é vivenciar a realidade de 
outra faculdade, em um 
outro país e perceber que 
a Toledo/PP não perde 
em nada, pelo contrário 
é uma super faculdade 
que me deu uma exce-

lente base. Outro ponto muito 

utro país é muito válida

Fábio na Espanha
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Fábio na Toledo/PP com Zelly, a assessora da diretoria 

Clarice Yoshioka e a aluna Shemara Iamada Porto que 

participou de um Congresso em Salamanca

importante da Toledo/PP é 
que mesmo como ex-aluno 
encontro todo o suporte 
que preciso tanto da facul-
dade como dos próprios 
professores”, salientou 
Fábio.

Quanto a Universidade 
de Salamanca ele afirma 
ser muito boa e o mais 
curioso é que conta com 
professores vindo do mun-
do todo e não somente da 
União Européia.

Alunos do 4º ano de Direito 
realizaram audiências simuladas

Ao longo do ano, os 
alunos dos  4ºs anos 

de Direito da Toledo/PP re-
alizaram diversas audiências 
simuladas cíveis no Fórum 
Simulado da faculdade. Estas 
audiências foram referentes 
aos casos práticos desen-
volvidos pelos alunos na 
disciplina de Prática Jurídica 
Civil. “O objetivo maior das 
audiências simuladas é pro-
porcionar ao acadêmico de 
Direito uma concretização e 
visualização dos conteúdos 

teóricos e práticos vistos 
anteriormente. Além das au-
diências referentes aos casos 
protocolados pelos grupos, 
foram realizadas outras au-
diências do procedimento 
sumário, mas de outros 
casos, para que os alunos 
pudessem observar tudo 
o que pode acontecer 
em uma audiência real”, 
destacou a professora Da-
niela Martins Madrid que 
juntamente com a equipe 
composta por: Márcio Ri-

cardo da Silva Zago, Stênio 
Ferreira Parron, Márcio 
Rodrigo Delfim, Mariana 
Leão Correa, Manoel Ro-
drigues de Oliveira Júnior 

e Eliane Leal da Silva, traba-
lharam com a finalidade de 
esgotar as inúmeras possibi-
lidades e variáveis da audiên-

e
l
e
l

e Eliane Leal da Silva traba-e

cia do procedimento 
sumário (tais como: 
pedido contraposto, 
requerimento de tu-
tela antecipada, oiti-
va de testemunhas, 
etc) para garantir 
uma formação cada 

vez mais sólida aos 
alunos, que assim apren-
dem a teoria e vivenciam 
a prática. 

Delegado de SP
Renê Loureiro

Melhor Idade realiza confraternização de final de ano

Na edição de abril de 
2007, foi publicada 

uma matéria com o ex-aluno 
de Direito, Renê Edney So-
ares Loureiro que havia sido 
aprovado para Procurador 
da Assistência Judiciária 
do Distrito Federal. De lá 
para cá, Renê que ainda 
espera a convocação deste 
concurso que iria vencer em 
fevereiro de 2009, mas será 
prorrogado, vem colhendo 
mais frutos em sua carreira. 
Renê acaba de ser aprovado 

no concurso para Procurador 
Jurídico da Câmara Munici-
pal de Presidente Prudente 
e mais, ficou em primeiro 
lugar. Vale destacar aqui que 
o segundo e o terceiro lugar 
também foram conquistados 
por ex-alunos da Toledo/PP, 
Cristiane Sanches da Silva 
e Fernanda do Nascimento 
Campos, porém só há uma 
vaga.

Enquanto esperava a convo-
cação Rêne estava advogando 
junto a um amigo, o também 

ex-aluno, Wesley Cotini e es-
tudando para outros concur-
sos. Além desta nova aprova-
ção, Renê que tem o foco no 
Ministério Público, está na 
última fase para Delegado 
do Mato Grosso do Sul e na 
2ª fase para o MP de Cuiabá. 
“A aprovação em concursos 
públicos é algo muito grati-
ficante, pois é a recompensa 
de tanta dedicação. Quando 
estamos estudando abrimos 
mão de muitas coisas e nas 
horas em que poderíamos 

estar nos divertindo 
preferimos estudar. 
Quando se chega a 
um resultado positivo 
você vê que tudo va-
leu a pena”, disse ele 
que não abre mão de 
estudar nem nos finais de 
semanas e feriados.

Mas, para Renê o principal 
agora é se dedicar a carreira. 
“Minha expectativa é muito 
boa em relação a esta nova 
fase. Pretendo me dedicar 
com afinco, auxiliando o po-

der legislativo de Presidente 
Prudente no aspecto jurídico 
e é claro, sempre estudando”.
Renê nasceu em Dracena, 
mas mora em Presidente 
Prudente. Ele se formou 
em Direito na Toledo/PP, na 
turma de 2004.

Conquistas dos Ex-alunos

Os alunos do Toledo Aberta à Melhor Idade se reuniram no Hotel Fazenda Campo Belo 
para uma confraternização de final de ano e comemoração do ano de 2008. 

Este projeto existe desde 2003 e segue o ano que vem com algumas novidades. Em breve todas 
as informações estarão no site www.unitoledo.br.

No ano de 2008, o projeto contou com as seguintes disciplinas: Dança, Informática, Tai-
Chi-Chuan, Espanhol, Atualidades, Alongamento e Relações Interpessoais. “É um curso que 
valoriza a idade madura e oferece o que a Organização Mundial de Saúde – OMS define como 
saúde, não só física como mental, espiritual e de lazer. Foi um ano muito positivo e esperamos 
que 2009 seja melhor ainda”, falou a coordenadora do programa, Márcia Polloni Rosas Dias 
que é formada em Educação Física e Pós-Graduada em Gerontologia.
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Antes e Depois
De volta com o quadro Antes e Depois, desta vez vamos contar a história da ex-aluna de Serviço Social, Gisely Medina, de 39 

anos, natural de Presidente Bernardes – SP. Gisely se formou em 1993 e de lá para cá viveu diversas experiências, passou por 
muitos estágios, galgou etapas e hoje é uma mulher realizada, apaixonada pela sua profissão.

Gisely sempre foi uma pessoa muito estudiosa. Em 1987, completou o ensino médio com formação no Magistério, 
como professora de ensino fundamental. Logo após, ingressou no mercado de trabalho desenvolvendo a função de 

secretária, na Secretaria Paroquial do município, tendo assim permanecido durante dois anos, sem ter uma definição de sua 
vocação profissional. No entanto, esta função foi altamente influenciável na sua escolha profissional: a de Assistente Social. 
Desta forma, prestou vestibular na Toledo/PP, para o curso de Serviço Social em 1989, e em 1990, ingressou na faculdade; 
formando-se em 1993.

Em seu processo de formação acadêmico prestou concurso para a Prefeitura de Presidente Bernardes, como Escrituraria, 
em 1991, sendo aprovada. Ainda no mesmo ano, foi aprovada em um concurso realizado pela Fundação Professor Dr. Ma-
noel Pedro Pimentel - FUNAP, onde lecionou por 3 anos, na formação básica de adultos, na Penitenciária de Presidente 
Bernardes. Neste período, realizou estágio supervisionado na Prefeitura Municipal, na Divisão de Saúde e Assistência Social. 
“O período de faculdade foi fundamental, pois foi onde tive o privilégio de ter ótimos professores, profundos conhecedores 
da matéria, que não mediram esforços para minha formação. A Toledo/PP, sempre promoveu cursos, seminários, palestras 
e discussões fundamentais para a mudança de paradigmas da profissão. Tais eventos sempre contaram com a presença de 
profissionais altamente qualificados, verdadeiros mestres. Os professores da área sempre me estimularam a participar de 
forma intensiva de todos os processos de formação, ensinando que, quanto maior o envolvimento com a matéria, maior o 
aprendizado”, discorreu.

“Neste processo de formação, onde a Toledo/PP e os professores se dedicaram exaustivamente, formou-se meu grande 
princípio:  - DAR O MELHOR DE MIM EM TUDO, EM TODAS AS MINHAS AÇÕES, POR MENORES QUE 

SEJAM”, salientou.
Muito embora tivesse duas formações acadêmicas (Magistério e Serviço Social), Gisely optou por prosseguir como Assistente 

Social, onde se identificou completamente, vislumbrando um grande futuro. Assim, formada, assumiu o cargo de diretora do 
Fundo Social de Solidariedade, em Presidente Bernardes. Já no ano seguinte, recebeu convite para trabalhar na Secretaria 
de Estado da Criança, Família e Bem Estar Social, em Presidente Prudente, como assessora técnica, lá permanecendo por 
2 anos. Novamente convidada a trabalhar no município de Presidente Bernardes, assumiu o cargo de diretora da Divisão 
de Assistência Social, por 4 anos. 

Em 2001, voltou a trabalhar em Presidente Prudente, tendo recebido convite para assumir o cargo de assessora técnica na 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Em junho do mesmo ano, mudou-se para o estado do Paraná, onde trabalhou 
no programa de enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente, foi Conselheira Estadual de Assistência Social 
por 4 anos, participando de Conferências Municipal, Estadual e Federal; foi presidente do Fórum Municipal de Assistência 
Social e membro do Fórum Estadual de Assistência Social, tornando-se uma grande militante na construção do Sistema 
Único de Assistência Social, em toda região, proferindo palestras e conferências municipal e regional.

Atualmente, reside e trabalha no município de Umuarama - PR, onde assumiu o cargo de Gestora Municipal de Assis-
tência Social. Em 2006, foi aprovada em um concurso para docente do curso de Serviço Social da Universidade Paranaense 
- UNIPAR, assumindo as disciplinas de Desenvolvimento de Comunidade e Oficina de Formação Profissional. Recente-
mente, enquanto gestora recebeu Prêmios de Práticas Inovadoras do Programa Bolsa Família, teve o reconhecimento do 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome, pela prática do Centro de Referência Especializado de Assistên-
cia Social, estando classificado entre os 55 municípios do Brasil, que desenvolvem este trabalho, sendo que, no estado do 
Paraná, somente Umuarama e Cascavel, foram por isto, reconhecidos. Em mérito a este trabalho, será editada uma revista 
trilingue, contando as práticas dos CREAS do Brasil. “Posso dizer que me considero uma profissional realizada, inclusive 
financeiramente. Sou apaixonada pela minha profissão e estou sempre disposta a construir novos projetos em minha vida 
profissional, sendo um deles, tornar-me MESTRE, tendo em vista que o estudo é absolutamente essencial na vida de todo 
ser humano”, afirmou Gisely que ainda completa “minhas experiências acadêmicas são sempre repassadas aos meus alunos 
universitários, destacando que o acesso à informação e ao conhecimento, durante o curso pode mudar a vida de cada um e a 
das pessoas à sua volta. E digo que todos devem SEMPRE DEVEM TER UM OBJETIVO, UMA META A PERCORRER, 
PARA O ALCANCE DO SUCESSO”, concluiu.

Antes

Depois

DeD
osano

“Me considero 
uma profissio-
nal realizada. 
Sou apaixona-
da pela minha 
profissão e estou 
sempre disposta 
a construir no-
vos projetos em 
minha vida pro-
fissional, sendo 
um deles, tor-
nar-me MES-
TRE. E digo 
que todos devem 
sempre ter um 
objetivo, uma 
meta a percorrer 
para o alcance 
do sucesso” 

Voltada para o Ensino, a 
Pesquisa e a Extensão a 

Toledo/PP investe cada dia mais 
nos seus alunos, capacitando-os 
e incentivando-os a participarem 
de Congressos e Encontros de 
Iniciação Científica, no Brasil e até 
mesmo no exterior. Para isso conta 
com o apoio do Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Toledo – NEPE e da 
coordenadora de extensão, Gilmara 
Funes que está sempre por dentro 
dos eventos ocorridos. Além disso, 
o interesse dos próprios alunos pela 
área da extensão e pesquisa é cada 
dia maior. 

Só neste segundo semestre de 
2008, além do Encontro de Iniciação 
Científica e Extensão Universitária 
da Toledo, os alunos  da faculdade 
participaram de outros eventos. Os 
alunos Adrian Alan Francisquini  
e Lucas Nalini Paschoalin, ambos 
alunos do 1° D de Direito marcaram 
presença no Congresso sobre “20 
anos de Constituição; Virtudes, 
Crise e desafios”, ocorrido em 
São Paulo nos dias 29 e 30 de se-
tembro deste ano, na presença do 
presidente do Supremo Tribunal, 
Gilmar Mendes e do ministro 
aposentado e ex-presidente do STF, 
Sydney Sanches. O aluno do 1º de 
Serviço Social da Toledo/P, Rafael 
Teixeira do Nascimento, esteve no 
“3º Encontro JOÃO ANTÔNIO 
”, no Rio de Janeiro promovido 
pelo departamento de Pós- Gra-
duação em Literaturas Vernáculas 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ em parceria com o 
arquivo João Antônio da UNESP 
de Assis – SP. Rafael, sob orientação 
do professor Wilson de Luces Forte 
Machado apresentou o trabalho 
intitulado “O Real e o Ficcional: 
João Antônio e Guy Debord”. “Foi 
de suma importância para meu 
crescimento cultural e intelectual 
poder participar desse encontro. 
Fica aqui meu agradecimento à To-
ledo/ PP por incentivar seus alunos 

a participarem desses eventos”, dis-
correu. Durante o “11º Encontro 
de Atividades Científicas - EAC e 
2° Congresso de Extensão Uni-
versitária da Universidade Norte 
do Paraná - Unopar”, ocorrido 
nos dias 22 a 24 de outubro o aluno 
Daniel Gustavo de Oliveira Colna-
go Rodrigues foi classificado em 2º 
lugar com o trabalho “Em buscas da 
efetividade do direito à educação: a 
licença-gestante para estudante”, 
tendo a orientação do professor da 
Toledo/PP, o promotor de justiça 
Luiz Antônio Miguel Ferreira. 
Além de um prêmio em dinheiro 
Daniel ganhou um certificado de 
mérito da Unopar.

Já no dia 16 de novembro de 2008, 
foi realizado em Botucatu o “8º 
CONIC-SEMESP/6o COINT-
SEMESP - Congresso Nacional e 
Internacional de Iniciação Cientí-
fica”, realizado pelo  Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de Esta-
belecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo - SEMESP, 
estipulado como o maior Congresso 
de Iniciação Científica do Brasil. A 
aluna do 2º ano de Direito da Tole-
do/PP, Eliane Leal marcou presença 
no evento que contou com 191 fa-
culdades participantes, sendo que a 
Toledo/PP foi a única de Presidente 
Prudente a participar. O tema de seu 
trabalho foi  “Uso de algemas e os 
direitos fundamentais”, na área de 
conhecimento Ciências Humanas e 
Sociais, sub-área Direito, na catego-
ria Trabalho Concluído. A orienta-
ção deste trabalho foi do professor 
da Toledo/PP, Marcelo Agamenon, 
além disso a jovem teve a colabora-
ção e apoio do estagiário docente 
da Pós-Graduação da Toledo/PP, 
Stênio F. Parron.Este Congresso 
contou com aproximadamente 2 
mil alunos pesquisadores de todo 
o Brasil. “Foi muito gratificante 
ter participado, pois tive contato 
com temas das cinco áreas do 
conhecimento (biológicas e saúde, 

exatas e da terra, humanas e sociais, 
engenharias e tecnológicas e sociais 
aplicadas). Percebi a seriedade do 
evento e a qualidade dos trabalha-
dos apresentados. O examinador do 
meu trabalho, doutor Rui Gorayb 
Júnior, presidente da OAB de Botu-
catu - SP, ao final de minha apresen-
tação, disse conhecer a qualidade de 
ensino da Toledo/PP, e afirmou ter 
ficado feliz que a faculdade partici-
pou deste evento”, afirmou Eliane 
que já apresentou trabalho no VI 
Congresso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos,.

Outra aluna de Direito da Toledo/
PP que participou de um evento, é 
Shemara Iamada Porto, do 4º ano.  
Ela teve três trabalhos selecionados 
para apresentação na área de Direi-
tos Humanos no  “1º Congresso de 
Estudiosos do Brasil na Europa”, 
que ocorreu em Salamanca, na Es-
panha. Entre todas as pessoas que 
apresentaram trabalhos, Shemara 
era a única estudante, sendo que 
todos os demais eram mestres e 
doutores e ela também foi a única 
de todo Congresso a apresentar três 
trabalhos. “Eu não esperava, pois 
mandei os trabalhos na última hora. 
Quando recebi a confirmação por 
parte da Embaixada do Brasil, por 
e-mail, fique muito satisfeita. Gostei 
muito de ter ido, foi uma experiên-
cia muito rica que me estimulou 
a continuar escrevendo”, falou 
Shemara que também já participou 
do Congreso Internacional de Salud 
Mental y Derechos Humanos, em 
Buenos Aires.  

E por falar neste Congresso, ele foi 
realizado mais uma vez nos dias 10, 
11 e 12 de dezembro de 2008. 

Já faz algum tempo que os alunos 
da Toledo/PP participam. Este ano, 
na 7ª edição deste Congreso, cerca 
de 30 pessoas da Toledo/PP foram 
para Buenos Aires neste evento. 

O evento também contou com 
estudantes de vários países do 
mundo. 

Rafael durante sua apresentação no 
Rio de janeiro

Daniel recebendo seu prêmio 
de 2º lugar

Toledo/PP investe na área da pesquisa e extensão e 
alunos se interessam cada dia mais

Shemara no 1º Congresso de 
Estudiosos do Brasil

Adrian, Gilmar Mendes e Lucas no 
Congresso ocorrido em São Paulo

Eliane no CONIC em Botucatu
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Vestibular atrai cada vez mais pessoas de 
outras cidades

Trabalho de ex-aluno se destaca em Congresso de 
Brasília

Projeto Degraus conquistou o 5º lugar
 no Torneio de caratê

Em novembro, as crianças 
e os adolescentes que 

fazem parte do projeto de ex-
tensão da Toledo/PP, Degraus 
participaram, mais uma vez, de 
um torneio de caratê. Desta vez 
foi do 7º Torneio Interestadual 
de Caratê, realizado pelo pro-
jeto Educando com o Caratê 
– Budo-Kan Shitoriu, que 
ocorreu no Ginásio de Es-
portes Watal Ishibashi, em 
Presidente Prudente. 

Cerca de 460 caratecas de 

Presidente Prudente e mais 10 
cidades do São Paulo e algumas 
do Paraná participaram do 
Torneio. “Este evento é uma 
forma de socializarmos as 
crianças e despertarmos nelas 
a prática esportiva”, disse o 
diretor técnico da Budo-Kan 
e treinador da seleção pau-

lista infantil e infanto-
juvenil, Marcelo Trovani 
que ainda enfoca que 
estes torneios também 
são oportunidades para 
a descoberta de talentos 
e futuros campeões. Mar-

celo aproveitou este torneio 
para homenagear as escolas que 
participam de atividades como 
esta e entregou um troféu para 
cada uma. Da Toledo/PP quem 
recebeu foi a coordenadora do 
projeto Degraus, Ana Paula 
Giroto Alves.

Entre as lutas disputadas, tive-
ram o kata (luta imaginária) e 
o kumitê (combate), nas cate-
gorias mirim, infantil, juvenil, 
infato-juvenil, juvenil e adul-
to. “Faço questão de levar as 
crianças nessas disputas, pois 
é uma forma de enfrentarem 
seu medos e colocarem em 
prática o que aprendem nas 
aulas. Além, disso é uma for-

ma de divulgarmos o projeto”, 
afirmou o professor do caratê 
do Degraus, Elton Shiratomi. 
Somente na disciplina de caratê 
o Degraus conta hoje com 26 
crianças e adolescentes, entre 6 
e 14 anos.

Entre as 11 escolas participantes o Degraus ficou em 5º lugar. 
Segue abaixo o nome dos alunos do Degraus que conquistaram 
medalhas.

Fabio Henrique Alves - 14 anos nos 
(Kata 5ª lugar e Kumitê 3º lugar)ugar)
Thomas Herbet Aves - 13 anos os 
(Kata 2º lugar e Kumitê 3º lugar)ugar)
 Erik Thiago Tales - 7 anos
(Kumitê 1º lugar)
Danilo Cesar - 10 anos
(Kata 2º lugar e Kumitê 3º lugar)
Bruno Cesar - 14 anos 
(Kata 6º lugar e Kumitê 7 lugar)
 Anne Honami Abe - 12 anos 
(Kata 2º lugar e Kumitê 1º lugar)
Adan Hideki Abe - 8 anos
(Kata 3º lugar e Kumitê 2º lugar)
 Osemar Linhares Junior - 12 anos
(Kata 5ºlugar)
Willian Shindi Ono - 12 anos 
(Kata 6º lugar)
Thais Akemi Abe Jovial - 12 anos
(Kata 2º lugar e Kumitê 6ºlugar)
Jussana Eligia Rondanin - 13 anos - 
(Kata 2º lugar)

a
o 
go
in
to
cr
é 
se
pr
au

list
juv
qu
est
são
a d
e fu

Marcelo, Elton e 
Ana Paula

O ex-aluno de Direito 
da Toledo/PP, André 

Luís Luengo Delegado de 
Polícia Titular da DIG de 
Dracena, participou nos 
dias 20, 21 e 22 de novem-
bro de 2008, em Brasília, 
DF, do XVII Congresso 
Nacional do - Conselho 
Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Direito 
- CONPEDI. 

O tema do Congresso foi 
“XX anos de Constituição 
da República do Brasil - 

reconstrução, perspectiva 
e desafios”. André apre-
sentou o seguinte trabalho 
“A efetividade da Polícia 
cidadã no combate à crimi-
nalidade”, e o mesmo foi se-
leionado como uma das dez 
obras escolhidas no Brasil 
para o Grupo de Trabalho 
Violência e Criminalidade. 
Na ocasião o Delegado de 
Polícia ressaltou a impor-
tância do trabalho policial, 
diferenciando as ações da 
época da ditadura para o 

novo ideário do Consti-
tucionalismo moderno, 
propagando a proteção 
aos direitos humanos e 
a consagração do Estado 
Democrático de Direito. 
Finalizou questionando 
as conseqüências advin-
das desta nova concepção 
constitucional perante a 
criminalidade. 

O artigo está disponi-
bilizado para acesso no 
site do CONPEDI (www.
conpedi.org).

A prova do Vestibular 
2009 Toledo foi reali-

zada no dia 30 de novembro 
de 2008 e contou com cerca 
de 700 candidato. Dois fa-
tores chamaram a atenção 
neste Vestibular. Primeiro 
é que diferente de muitos 
Vestibulares, quem estava 
mais ansioso não era quem 
iria prestar a prova, mas sim 
os familiares dos mesmos, 
que fizeram questão 
de acompanhá-los. 
“Fiz questão de trazer 
minha filha e vou fi-
car até o final quando 
ela terminar a prova. 
Estou bem nervosa, 
pois quero muito que 
ela seja aprovada aqui 
na Toledo/PP”, disse 
Maria Regina San-
tiago, mãe de Talita 
Aparecida Santiago 
que prestou prova para 
Sistemas de Informação. Na-
dir Bueno não conseguiu es-
conder a emoção; enquanto 
ela falava lágrimas escorriam 
de seus olhos. “Para mim 
hoje é um dia muito especial, 
mas confesso que estou mais 
ansiosa que ela”, falou Nadir 
que é mãe de Caroline Bue-

no, que prestou para Ciências 
Contábeis.

A prova do Vestibular 
2009 Toledo contou com 60 
questões mais a redação que 
tratou sobre a auto-estima. 
“Foi uma prova muito bem 
elaborada, boa de ser fazer 
e, além do mais, o tema da 
redação tem tudo a ver com 
o que estamos vendo nos dias 
de hoje, onde cada dia mais 

pessoas estão com problemas 
de auto-estima”, falou Celso 
Ernesto Benguella Júnior 
que prestou prova para Di-
reito.

Segundo fator é que rece-
ber alunos de fora, de outras 
cidades e até mesmo Estados 
é algo comum na Toledo/

PP, porém, a cada dia mais, 
pessoas de cidades mais dis-
tantes estão vindo estudar 
em Presidente Prudente, na 
Toledo/PP. Rosemary Cristi-
na Furquim Pamplona da 
Silva mora em Urupês 
– SP, a cerca de 300 qui-
lômetros de Presidente 
Prudente. Ela disse que 
por lá tem muitas facul-
dades, inclusive em São 
José do Rio Preto, cidade 
próxima de Urupês, mas 
sua filha nem quis saber, 
quer mesmo é fazer Tole-
do/PP. “Ela acompanha os 
resultados da faculdade e 
sabe da classificação da mes-
ma de estar entre as melhores 
faculdades de Direito do Bra-
sil. Por isso, viemos até aqui 
para que seja feita a vontade 
dela”, contou Rosemary que 
é mãe de Isabela Pamplona 
da Silva. E não foi só ela que 
acompanhou a filha, também 
vieram no dia da prova o pai 
e o irmão de Isabela. 

Sebastião Favila, ex-prefei-
to de Ouro Fino - MG, pecu-
arista, amigo de infância do 
diretor geral da Toledo/PP, 
Milton Pennacchi também 
percorreu vários quilôme-

tros de Ouro Fino 
- MG até Presi-
dente Prudente 
só para trazer seu 
neto, Samuel Fa-

vila para prestar o Vestibular 
2009 Toledo. “Perto de Ouro 
Fino tem várias faculdades, 
porém sei da qualidade e do 
ensino da Toledo/PP e por 
isso fico seguro trazendo 
meu neto para estudar aqui”, 
afirmou Sebastião que foi 
recepcionado no dia da prova 
por senhor Milton.

E para quem ainda não 
se resolveu e pensa ou tem 
vontade de fazer Toledo/PP 
vale lembrar que no dia 18 
de janeiro terá o Vestibular 3 
em 1 com as vagas remanes-
centes, principalmente para 

Samuel Favila(Jamuga), entre seu pai Sebas-
tião Favila Júnior, senhor Milton Pennacchi e 

seu avô, Sebastião Favila

os cursos de Marketing 
e Gestão Financeira 

que são Faculdade de 2 anos 
e para o curso de Sistemas 
para Internet que é uma Fa-
culdade com a duração de 2 
anos e meio.  

Essas Faculdades que são 
concluídas mais rapidamen-
te, nos últimos tempos têm 
sido uma das melhores op-
ções para ganhar uma forma-
ção específica, com foco total 
no mercado de trabalho. 

Entre no site www.unitole-
do.br e conheça mais sobre o 
ToledoTEC, programa que 
engloba essas Faculdades de 
2 anos e 2 anos e meio.
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Aulas da Saudade relembram melhores 
momentos dos alunos

Professores e funcionários 
comemoraram o ano no

 estilo Brega e Chic
Mais três Aulas da Saudade foram realizadas na Toledo/PP. As turmas A e B de Direito realizaram as suas na noite do dia 27 de novembro. Foi uma 

Aula que contou com diversas surpresas preparadas pelas comissões de formatura. Logo na entrada da sala os alunos já se depararam com um 
mural feito pelas comissões com fotografias dos alunos desde o primeiro ano do curso; embaixo tinham vários livros de Direito que, conforme os alunos, 
simbolizavam uma escada na carreira que seguia até o dia de hoje, a formatura. Este mural vai ser colocado nos dias das festividades de colação de grau, 
jantar e baile. O professor, nome de turma Sila Silva Santos foi quem deu início a Aula e logo de cara falou que aquela não era a Aula da Saudade, mas sim 
da Esperança. “Aula da Saudade dá a impressão de algo que se vai, melhor mesmo é Aula da Esperança, esperança de vocês alunos pela nova fase e por 
aquilo que desejam e nossa de professores em vocês. Fiquei realmente muito feliz com este convite e digo que com minha pouca experiência de docente 
fiz o meu melhor em prol de vocês”, disse. Depois, durante a aula foram exibidos dois vídeos com os melhores momentos da turma e para finalizar teve 
uma festa à fantasia na Apea.

 Já no dia 28 de novembro, foi a vez dos alunos da turma A de Administração fazerem a sua Aula da Saudade. Eles exibiram um slide com várias fotos e 
um pouco da história de todos. O professor nome de turma, Oscar Massaru Fujita não pôde comparecer à Aula, por isso gravou uma mensagem aos alunos. 
Após a Aula, os alunos comemoraram em uma chácara com uma Cervejada. 

Já no dia 29 de novembro, as turmas B e C de Administração também realizaram juntos a Aula da Saudade. O nome de turma também é o professor Oscar 
Massaru Fujita que não pôde comparecer mas mandou uma mensagem. Quem deu início à Aula foram os professores Sandro Godoy e Cláudio José Palma 
Sanches. Além deles estavam presentes os professores, Alexandre Sassaki, Walter Dallari, João Cezário Giglio Marques e Júlio César Barrios. As comissões 
de formatura das turmas B e C também exibiram algumas fotos da turma e depois todos foram para um churrasco de confraternização.

Para comemorar o ano de 2008 e dar as boas vindas a 2009, a Toledo/PP realizou no 
dia 5 de dezembro, a Festa de Confraternização entre os professores e funcionários. Ao som 

do Dj Aquiles, os convidados começaram a chegar a partir das 22h. Como o tema era Brega e Chic 
cada um pôde explorar seu figurino como melhor desejava. Resultado: um modelo mais diferente 
e ousado do que o outro e é claro, também teve espaço para quem optou por vir chique.

A decoração, feita pela equipe Toledo/PP retratava um quarto cheio de pôsters e uma sala com 
diversas estampas de bichos. O buffet foi servido pelo Aruá e a intenção foi oferecer uma comida 
mais “brega”, que na verdade foi uma mistura de sabores. A surpresa deste ano para os convidados 
foi a presença do caricaturista Deva que passou a noite fazendo a caricatura de todos os interes-
sados. A festa foi até 4 horas da manhã e para os presentes foi um momento muito divertido de 
descontração e comemoração. A Toledo/PP deseja a todos, professores, colaboradores, alunos e 
comunidade um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!! 

(fotos Virgínia Zagnoli e Thyane Brito)


