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Biblioteca da Toledo disponibiliza obras de sucesso
Quem pensa que a
‘Biblioteca Visconde
de São Leopoldo’ da
Toledo/PP dispõe
apenas de livros e filmes
que complementam
as disciplinas das
Faculdades, não sabe
o que está perdendo.
Diversos livros que
estão no ranking dos
mais vendidos, já
podem ser encontrados
no local. Veja alguns.

EXPEDIENTE

Capas: Reprodução

Diretora Administrativa
Maria Inês de Toledo Pennacchi Amaral
Diretora Acadêmica
Zely Fernanda de Toledo Pennacchi Machado
Diretora Financeira
Maria do Carmo de Toledo Pennacchi Neves
Baptista
Jornalistas Responsáveis
Débora Magrini - MTB 55.044
Ellen Santini - MTB 45.787
Produção Gráfica / Diagramação
Ellen Santini
Capa
Ativa Propaganda e Marketing
Conselho Editorial
Clarice Yoshioka
Yara Pires Gonçalves
Maria Inês de Toledo Pennacchi Amaral
Sérgio Tibiriçá Amaral
Tiragem
3 mil exemplares
FACULDADES INTEGRADAS
ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO
Praça Raul Furquim, 9
Presidente Prudente - SP
CEP 19030-430
Fone: (18) 3901-4000
imprensa@unitoledo.br

José Saramago

Stephenie Meyer

Trata da insólita viagem
de um elefante chamado
Salomão, que no século
XVI, cruzou metade da
Europa, de Lisboa a Viena,
presenteado pelo rei de
Portugal e Algarves, Dom
João III, ao arquiduque
austríaco Maximiliano II.

O enredo é sobre
uma jovem estudante
que se apaixona por
um vampiro e, coloca
sua vida em risco
para ficar ao lado do
amado.

O horário de funcionamento da biblioteca da Toledo/
PP é de segunda à sexta-feira, das 7h às 22h30, sem intervalo para
o almoço. Aos sábados, o atendimento aos usuários é feito das 7h às 13h.
A Informação em perigo

A

Diretor Geral
Milton Pennacchi

A viagem do elefante

Crepúsculo

recente decisão do pessoas “legitimam” as
STF, que extinguiu a suas funções através do
Luis Antônio
Miguel Ferreira*
necessidade
do diploma
diploma - que lhes confere o
d e j o r n a l i s t a p a r a o status de profissional, algo
exercício da profissão, que antigamente não era
p õ e e m x e q u e u m a exigido. Convém dizer que
série de questões que ter o título de bacharel não
envolvem não apenas pressupõe competência,
os profissionais do meio uma vez que as instituições
de comunicação bem de ensino no país estão
como todos os brasileiros. cada vez mais precárias.
Uma sociedade delega Coletar a informação e
papéis a todos os seus apurá-la, ouvir fontes,
integrantes, pois isto é redigir a notícia, editáfundamental para a sua l a , r e v e r o s d a d o s ,
própria sobrevivência. requer todo um processo
Os magistrados, por onde as faculdades de
e x e m p l o , p o s s u e m jornalismo exercem o papel
a função de julgar; os educacional na formação
médicos, de salvar vidas; do profissional que irá
assim como os jornalistas trabalhar nesta área.
exercem a função de Evidente que o jornalista,
informar à coletividade, depois de certo tempo no
c o n t e x t u a l i z á - l a n o ofício, adquire a prática,
tempo em que esta vive. assim como em qualquer
No entanto, as sociedades outra profissão, no entanto,
e v o l u e m , e h o j e a s para ter o embasamento

Tchiago Inague Rodrigues*

teórico e ético atinente à
função é possível somente
nos bancos acadêmicos.
Alegar que a necessidade
do diploma restringe a
liberdade de expressão
é errôneo, pois os meios
de comunicação sempre
destinaram espaço a
diversos profissionais que
não são jornalistas, mas
que atuam em crônicas,
artigos, editoriais etc.
Como por exemplo:
Moacyr Scliar, Drauzio
Varella, Dalmo Dallari,
Miguel Reale, entre outros.
O que preocupa é o fato
de notícias e reportagens
serem feitas por qualquer
pessoa, tendo em vista que
a confecção delas exige
técnica, conhecimento e
responsabilidade. Uma vez
veiculadas à população,
o efeito é imediato.
Desqualificar a profissão

do jornalista resulta numa
imprensa mais fraca,
com menores salários,
submissa aos interesses
da classe dominante.
Instaura-se, portanto,
um verdadeiro caos na
produção da informação.
A decisão do Supremo
abre precedentes para
que outras profissões
sejam avaliadas, julgadas
quanto a sua importância
e necessidade. Até que
ponto é a função dos
ministros em legislar,
revogar leis ao invés de
simplesmente julgar?

*Tchiago Inague
Rodrigues é ex-aluno do
curso de Direito da Toledo
e estudante de jornalismo

2

PANDEMIA

Jogo aborda
Nova
Reforma
Ortográfi
Toledo disponibiliza informações
online
sobre
gripe
suínaca

A partir de agora,
alunos, ex-alunos,
colaboradores
d a To l e d o / P P e
comunidade em
geral poderão ter
acesso online a
informações relevantes
sobre a Influenza
A, popularmente
conhecida como ‘gripe
suína’. Já está disponível
no site das Faculdades
Integradas Antônio
Eufrásio de Toledo
um link que direciona
o internauta ao site do
Centro de Vigilância
Epidemiológica do
Estado de São Paulo.

Divulgação

Imagem ampliada mostra vírus H1N1

Nesse site, é possível
conhecer o plano
brasileiro criado para
combater a pandemia
de Influenza A,
saber o número de

casos confirmados
e monitorados, bem
como ter acesso a
informações como
sintomas, grau
de contaminação

respeito.

e medidas de
controle da doença.
Acesse o site www.
unitoledo.br e clique
no link “H1N1”.
A medida de
divulgação é
uma solicitação
do Sindicato
das Entidades
Mantenedoras de
Estabelecimentos
do Ensino Superior
no Estado de São
Paulo (SEMESP)
para que todas
as áreas de
comunicação das
instituições de ensino
superior particulares
p u b l i q u e m
informações a

Pandemia - Os
números de infecções
aumentam a cada dia
no mundo e com eles,
a preocupação em
relação as medidas de
prevenção. Uma delas é
a vacina, cuja produção
já é estudada por
órgãos internacionais.
Segundo o Ministério
da Saúde, a vacina já
poderá ser aplicada
em 2010. A infecção
é causada por um
variante do vírus H1N1.
Os sintomas mais
frequentes são febre
alta, dores musculares,
tosse, fadiga, vômitos e

BAZAR SOLIDÁRIO

Projeto Degraus promove Trecos & Cia.

Durante todo o mês de
agosto serão recolhidas
as doações para o IV
Bazar Solidário Trecos
& Cia, promovido
pela Toledo/PP, por
meio do projeto de
extensão Degraus.
Roupas, sapatos,
bijuterias, acessórios,
artigos de decoração,
entre outros, serão

arrecadados
pela CEAC –
Coordenadoria de
Extensão e Assuntos
Comunitários.
A venda das
mercadorias
acontecerá no dia
10 de setembro,
nas dependências
das Faculdades.
Toda doação será

muito bem vinda e
a renda, totalmente
destinada ao Degraus
Criança.

Degraus
Desde o ano de 2003,
a Toledo Presidente
Prudente mantém
esse projeto que
envolver o corpo
discente e docente

numa proposta de
atendimento à crianças,
adolescentes e seus
familiares, que residam
nas imediações da
instituição.
As atividades são
dividas entre Degraus
Criança e Degraus
Adolescente.
A t u a l m e n t e ,
são oferecidas

gratuitamente, para
as crianças, oficinas
de Informática,
Karatê, Aprendendo
a
Aprender,
Aprendendo a Ser,
Artes, Inglês e Jogos
de Recreação.
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CONQUISTA DOS EX-ALUNOS

Ex-aluno atuará como gerente de contas em Ribeirão Preto

Leandro Placidino
Azevedo concluiu
em 2007 o curso
de Administração
na Toledo/PP. Um
ano antes de ser
bacharel na área
administrativa, ele
se cadastrou no
Núcleo de Estágio
da Toledo, o NET.
Logo após a
efetivação do
cadastro, participou
de entrevistas e
de capacitações
promovidas pelo
departamento
responsável pela
inserção de alunos
ou ex-alunos
d a To l e d o / P P
no mercado de
trabalho. “Por meio

de crédito no Brasil.
Entrei como agente
de captação,
atualizando
cadastros de
empresas de
Presidente
Prudente e região”.
Três anos se
passaram e seu
maior salto na
carreira profissional
até o momento se
deu por meio de
uma promoção
dentro da Serasa
Experian. “Acabo
de receber a
proposta de
exercer o cargo de
gerente de contas
em Ribeirão Preto.
Lá poderei ter
maior contato com

“Todos os professores da
Toledo tiveram relevância
nesse processo”
do departamento,
obtive inserção
n a
S e r a s a
Experian, empresa
responsável por um
vasto banco de dados

clientes de outras
regiões, como
Bauru, Campinas,
Piracicaba,
São José do Rio
Preto e outras”,

explica Azevedo.

Leandro foi contratado pelo Serasa por meio do NET

O ex-aluno da Toledo/

graduação que me

PP conta que já

ofereça constantes
atualizações e
visões estratégicas
do mercado
ribeirãopretano
e também da
região”, diz.

havia visitado a
cidade de Ribeirão
Preto, mas foram
visitas rápidas.
Para ele, será
uma boa chance
para criar novas
oportunidades
de crescimento.
“ E s p e r o
corresponder
às expectativas
depositadas em
meu potencial
profissional. Agora,
pretendo fazer
um curso de pós-

Contribuição –
Leandro Placidino
Azevedo conta
que a graduação
em Administração
foi de extrema
importância para o
alcance dos seus
ideais profissionais.
“ To d o s
o s

professores da
To l e d o t i v e r a m
relevância nesse
processo, mas
principalmente
devo os meus
agradecimentos ao
professor e também
coordenador do
Núcleo de Estágio
da Toledo, Fábio
Ibanhez Bertuchi,
que me ajudou a
ingressar na Serasa
Experian por meio de
suas experiências e
conselhos, finaliza.
Ribeirão Preto – É
um município com
mais de 500 mil
habitantes e que
tem sua economia
voltada ao setor
sucroalcooleiro e
indústrias em geral.
A região de Ribeirão
Preto é uma das
mais ricas do
estado de São
Paulo, apresentando
elevado padrão de
vida.
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CONQUISTA DOS EX-ALUNOS

Ex-aluna assume CRAS de Pirapozinho

R ecém

chamada
para assumir cargo
de concurso público,
a ex-aluna do curso
de Serviço Social da
To l e d o / P P e p ó s graduada em Políticas
Públicas e Processos
de Gestão, também
pela Toledo/PP, Ana
C a r o l i n a Tr e v i s a n
Vasconcelos, acaba
de tomar posse da
coordenação do CRAS
– Centro de Referência
da Assistência Social
– de Pirapozinho.
Formada em 2006,
mesmo ano em que
prestou o concurso, ela
havia ficado em 6º lugar,
mas apenas os três
primeiros colocados
foram chamados.

“Com a implantação
do CRAS em
Pirapozinho, em 2008,
e da necessidade de
montar uma equipe
técnica para o trabalho,
o município resolveu
chamar mais duas
assistentes sociais
da lista do concurso
de 2006”, conta.
Ana Carolina, que atua
como coordenadora
do órgão, faz o
monitoramento da

equipe técnica, das
oficinas aplicadas e
seus responsáveis,
buscando estabelecer
parcerias com o
poder público e a
sociedade. “Com
o tempo pretendo
elaborar junto com
a minha equipe uma
pesquisa do território
que o CRAS abrange
para que as ações
do órgão sejam
mais coerentes com
a realidade das
famílias”, explica.
“A Toledo/PP me
ofereceu uma
graduação e uma
pós-graduação com o
melhor embasamento
teórico e prático da
categoria profissional.
Isso certamente foi
fundamental para
conseguir meu
cargo”, relata a
assistente social que
afirma ter a conclusão
de um mestrado
em seus planos.
“Quero agradecer
a coordenadora do
curso de Serviço
Social e todos
os professores da
graduação e pós-

graduação, que
me ofereceram
estudo da melhor

qualidade. Também
aos meus familiares
que acreditam e me

apóiam”, finaliza.

Formada e pós-graduada pela Toledo, Ana Carolina Trevisan Vasconcelos acaba
de assumir o CRAS do município de Pirapozinho

DICAS DE CONCURSOS

Secretaria Estadual de Gestão Pública
Ensino médio completo
Inscrições até 10 de agosto
www.vunesp.com.br
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Nível médio
Inscrições até 18 de agosto
www.pciconcursos.com.br
Outras oportunidades nos endereços:
www.cespe.unb.br e www.folhadirigida.com.br
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CONQUISTA DOS EX-ALUNOS

Contadora formada na Toledo atua em multinacional

F

ormada na última turma de Ciências Contábeis da
Toledo/PP, Naiara
Cristina
Moriya,
acaba de ser contratada pela multinacional PricewaterhouseCoopers
de Ribeirão Preto,
considerada a melhor empresa de
auditoria do Brasil.
Seu primeiro estágio,

ainda na faculdade,
aconteceu graças
a uma indicação
do Coordenador do
Núcleo de Estágios
(NET), Fábio Ibanhez. Durante três
meses ela trabalhou
no Serasa de Presidente Prudente. Em
seguida, também
por intermédio do
NET, foi estagiária
por nove meses em

Recém formada em Ciências Contábeis, Naiara

uma construtora.
Foi então que o
Serasa a convocou
para ser contratado como funcionária, onde permaneceu por dois anos.
O cargo na Price
surgiu por meio de
um ex-colega de
faculdade. Ele informou Naiara que
a empresa estava
precisando de profissionais e, logo
depois de enviar
seu currículo, ela
foi chamada para
uma
entrevista.
Seu trabalho é no
setor financeiro, no
projeto out soursin, uma terceirização de serviços
administrativos.
“A Toledo/PP foi
uma faculdade bacana não apenas
para graduação,
mas em termos
pessoais. É uma
instituição
que
abre muitas oportunidades no mercado, além daque-

las oferecidas

pelo NET, o próprio
corpo docente é inserido e isso ajuda”,
relata a contadora
que afirma ter sido
uma boa aluna.
Segundo ela, todo
o seu conhecimento sobre contabilidade veio da
faculdade. “Sérgio
Turuta,
Everson
José Juarez, Maria Cecília Palácio
Soares e Fábio
Ibanhez sempre serão lembrados por
mim. Todos eles me
ajudaram de alguma maneira”, diz.
Sobre os planos
futuros, ela afirma
que pretende fazer
uma pós-graduação. “Me inscrevi
para pós na Espanha, mas com o
novo emprego , os
novos rumos, não
sei se irei, mesmo
se for chamada.
Provavelmente ano
que vem voltarei
a estudar e quero
fazer aqui na Toledo Presidente Pru-

Pricewaterhouse
Coopers - A
multinacional atua
em 165 países no
setor de gestão
empresarial,
nos segmentos
de consultoria,
auditoria e outsource, prestando
serviços de nas
ares de finanças
e contabilidade,
tecnologia e
recursos humanos.

A empresa também
é conhecida como
PwC e foi formada
pela fusão entre
PriceWaterhouse e
Coopers & Lybrand,
ambas londrinas.
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Estágio: uma porta de acesso ao mercado de trabalho

Durante os anos
letivos do curso
superior, muitos
alunos optam por
fazer um estágio
como forma de
complementação
da teoria vista em
sala de aula. Para
os especialistas
em Recursos
Humanos, esta é
a melhor opção
que o discente
faz para investir
no seu potencial
profissional.
Constatada a
importância da
atuação do aluno
no mercado de
trabalho enquanto
estagiário, foi então
criado na Toledo/
PP o Núcleo de
Estágio da Toledo
(NET), que é
uma estrutura
operacional
disponível aos
alunos e que
conta com uma
demanda técnica,
pedagógica e
jurídica.

Desde o início de
2009, mais de 20
alunos matriculados
nos cursos de
Administração,
Ciências Contábeis,
Sistemas de
Informação e
Serviço Social
já estão atuando
profissionalmente
na região. O
coordenador do
Núcleo de Estágio da
Toledo (NET), Fabio
Ibanhez Bertuchi
comemora os
resultados e explica
a importância do
contato do discente
com a rotina
de trabalho da
profissão escolhida.
“O NET possui
um alto índice de
empregabilidade e
esta inserção faz
com que o aluno
desempenhe
funções que vão
complementar os
assuntos vistos
em sala de aula”,
enfatiza Bertuchi.

Centro Informática e Tecnologia - CIT da
Toledo/PP, na área de Web.
“Aprendo coisas que ainda verei na
faculdade e estou adiantado por causa do
estágio. Aprendo a desenvolver com mais
profundidade aqui no departamento”.

Rodrigo Costa Guimarães

Fundação Carlos Alberto Vanzolini
em Mirante do Paranapanema
“Eu já fazia estágio lá antes de começar
a faculdade, o que me influenciou na
escolha do curso. É interessante porque
trabalho na mesma área que estudo”.

Cheyene de Toledo Lobo

Projeto Melhor Idade da Toledo/PP
“Comecei o estágio logo no início da faculdade.
Estavam precisando de uma estagiária
aqui, e resolvi unir o curso ao estágio,
já que ganharia bolsa-auxílio também”.

Mayara Aparecida Acorse
de Oliveira
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TOLEDO obteve nota máxima
A

To l e d o / P P
recebeu, entre
27 e 30 de maio,
uma Comissão
de Avaliação do
MEC – Ministério
da Educação,
constituída por
três professores
d o u t o r e s ,
responsáveis
pela verificação
das condições de
ensino oferecidas
pela faculdade.
O relatório da
mencionada
comissão foi

disponibilizado
em 10 de junho e
o conceito obtido
pela instituição foi
o máximo, cinco.
Os avaliadores
conheceram todas
as dependências
da faculdade,
constataram a
realidade da
instituição no
desenvolvimento
de suas atividades
de ensino, pesquisa
e extensão e
reuniram-se

com alunos,
colaboradores de
todas as categorias
e professores.
Segundo a diretora
administrativa,
Maria Inês de
Toledo Pennacchi
Amaral, esse
resultado é
de extrema
importância,
já que, além de
ter a instituição
recredenciada
como faculdade
por um período

de cinco anos, é o
melhor referencial
para se tornar, em
breve, um centro
universitário. “É
muito gratificante
receber uma notícia
como esta, que
além de trazer a
nota máxima dá
aval para o novo
credenciamento
como centro
universitário. O
ótimo resultado é
o reconhecimento
de um trabalho feito
diariamente desde

Milton Pennacchi e os membros da diretoria da Toledo Prudente com os avaliadores do Ministério da Educação

1961, priorizando
a filosofia
Toledo/PP e seu
compromisso com
a qualidade de
ensino, buscando
sempre o melhor,”
c o m p l e t a .
Diante desse
resultado, a
Diretoria da
Toledo se reuniu
com todos os
colaboradores,
compartilhando,
com a equipe, mais
uma conquista.
Na oportunidade
o Diretor Geral
da Toledo/PP,
Milton Pennacchi,
dirigiu-se aos
presentes,
manifestando sua
satisfação. “Hoje,
48 anos após
minha chegada
a Presidente
P r u d e n t e ,
juntamente com
Marlene, minha
companheira
de vida, recebi,
das mãos do Dr.
8
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na avaliação do MEC
Antônio Eufrásio de
Toledo, o destino
desta Casa e a
missão de fazer
dela, senão a
melhor, uma das
melhores. Porém,
ninguém faz nada
sozinho e eu
agradeço a Deus
por essa e por
todas as equipes
com as quais pude
contar ao longo
dessa trajetória
de sucesso,
compostas, em
especial, por
meus filhos”, diz.

Resultados
Destacam-se,
no relatório da
Comissão de
Avaliadores, os
seguintes aspectos
da faculdade:
relação de parceria
com segmentos
representativos
da sociedade,
visando o mercado
de trabalho;
perfeita inserção
em sua área de
atuação regional;

responsabilidade
social efetivada
por meio de ações
que beneficiam
a população
atendida e o aluno,
que conquista um
diferencial em
sua formação;
excelente nível de
formação e titulação
dos professores;
comprometimento
do corpo docente
e
técnicoadministrativo;
e x c e l e n t e
infraestrutura física,
reunindo tanto
suas atividades
administrativas
como acadêmicas,
situados num nível
muito além do
referencial mínimo
de qualidade
exigido pelo MEC;
investimento de
recursos norteados

Milton Pennacchi e Maria Inês de Toledo Pennacchi Amaral durante
anúncio do resultado aos colaboradores da Toledo

pela preocupação
com a qualidade dos
cursos oferecidos
e sustentabilidade
financeira da
instituição
lastreada na
coerência das
ações e controle
orçamentário,
t a m b é m
considerados em
nível muito além do

referencial mínimo
de qualidade
exigido.
SINAES
A avaliação externa
das instituições de
ensino superior,
pelo MEC, ocorre
a cada 5 anos,
destina-se a
verificar se essas
reúnem condições

para prosseguir
com suas atividades
e
compõe o
Sistema Nacional
de Avaliação
da Educação
Superior – SINAES,
instituído pela Lei nº
10.861/2004.
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Você já conhece as revistas eletrônicas da Toledo?

Autores de artigos,
monografias e/
ou monografias de
mérito podem ter seus
trabalhos publicados
em uma das revistas
científicas da
Toledo Presidente
P r u d e n t e .
As
revistas
eletrônicas estão
disponíveis na web
e podem, portanto,
serem acessadas
gratuitamente em
qualquer lugar do
mundo. Acesse o link

“Pesquisa” no site da
Toledo e confira todas
estas informações.
O objetivo das revistas
científicas é promover
a reflexão da pesquisa
e de atualização
do conhecimento
multidisciplinar sob
a forma de análises
e atualizações de
temas variados. Para a
editora dos veículos de
divulgação da Toledo/
PP, Gilmara Pesquero
Fernandes Mohr
Funes, a função é levar

ao público situações
problemas, para que
sejam colocados
em discussão na
sociedade.
Não
apenas alunos ou exalunos da Toledo/
PP podem ter seus
materiais publicados
nas revistas científicas,
mas autores diversos
que tenham materiais
sobre os assuntos
tratados em uma das
cinco publicações.
Se você deseja
enviar seu material

Reprodução

para ser analisado
e possívelmente
publicado, deve
se cadastrar e

submeter o arquivo
de texto científico
para apreciação.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ETIC continua com inscrições abertas

Interessados em
integrar o Encontro
Toledo de Iniciação
Científica 2009,
devem fazer as
inscrições até o dia
31 de julho. Podem
participar alunos
do ensino médio,
universitários
(matriculados ou
não na Toledo)
e pessoas que
desejam fazer
apresentação de

trabalhos científicos.
Integram
a
programação,
p a l e s t r a s ,
mini-cursos e
apresentações dos
trabalhos inscritos,
que podem abordar
temas da grade
curricular do ensino
médio para os
participantes deste
nível de ensino. Além
disso, universitários
ou profissionais

em geral terão a
oportunidade de
produzir artigos em
áreas diversas de
sua escolha, como
Políticas e Gestão
Pública, Direitos
Humanos, Sistemas
de Informação, etc.
Acesse o site da
To l e d o e t e n h a
acesso a toda
a programação.
Acompanhamento
– A To l e d o / P P

disponibiliza o
atendimento
individualizado
para grupos cujos
integrantes estejam
devidamente
inscritos no ETIC.
Para ter acesso
a orientações
gratuitas sobre
a produção do
material, noções
do processo
de pesquisa e
levantamento de

dados e outras
informações
necessárias, os
participantes devem
entrar em contato
com o Núcleo de
Estudos e Pesquisas
da Toledo. Mais
informações pelo
telefone (18) 39014004.
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CONQUISTA DOS ALUNOS

Estagiárias orientam alunos no Escritório Jurídico da Toledo

O

Escritório de
Aplicação de Assuntos
Jurídicos - EAAJ, da
To l e d o / P P , o n d e
os alunos do 5º
termo fazem estágio
obrigatório, tem uma
parceria com a pósgraduação em Direito
Civil e Processo Civil,
pela qual, alunos
desta orientam os
acadêmicos. Os
estagiários docentes,
como são chamados,
auxiliam os estudantes,
familiarizando-os com
o funcionamento
de um escritório de
advocacia e ajudando
na elaboração de
petições judiciais.

No início do ano
houve um processo
seletivo do qual todos
os pós-graduandos
da área puderam
participar e quatro
foram selecionados.
J u l i a n a Ve d o v e l l i
Gomes e Selma
Cristina Bacarin da
Silva para o período
da manhã e Lucieda
Nogueira e Luana
Cristina Coutinho
Orosco Plaça
para o da tarde. A
duração do estágio
docente é de um ano.
São oito encontros
– em turmas de
segunda, quarta e
sexta-feira ou terça

e quinta-feira, no
período da manhã ou
da tarde – e ao final
os alunos fazem uma
avaliação do estágio
e as estagiárias
docentes dos alunos.
É uma matéria da
g r a d e c u r r i c u l a r,
com nota de 0 à 10.
Os atendimentos
funcionam por meio
de um convênio da
OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil)
com a Toledo/PP para
assistência judiciária
de pessoas de baixa
renda, que recebem
até 3 salários mínimos
e há um limite de 20
processos por mês.

Selma Cristina
Bacarin da Silva e
Juliana Vedovelli
Gomes

Lucieda Nogueira
e Luana Cristina
Coutinho Orosco
Plaça

ASSISTÊNCIA

Levantamento de assistidos é feito por alunas da graduação

P

or meio de uma
parceria da Toledo/
PP com a Secretaria
Municipal de Assistência
Social, alunas do
curso da Toledo que
integram o Projeto de
Iniciação Científica
sobre o tema ‘Políticas
de Atendimento à
Família, Criança e ao
Adolescente’ finalizam
um estudo de perfil

dos adolescentes que
cumprem medidas
sócio-educativas em
Presidente Prudente.
Durante essa ação, elas
digitalizam e reúnem
as informações já
resgatadas durante
entrevista feita por
assistentes sociais
com todos os membros
do projeto social em
Prudente. O trabalho

está sendo desenvolvido
pelas alunas do curso
de Serviço Social
da Toledo/PP, Alícia
Santolini, Carolina
Benício, Telma Lúcia
Aglio, Giovana Aglio
e Mariana Molina.
Andréia Almeida
é conselheira da
Assistência Social de
Presidente Prudente
e professora da Toledo/

PP. Para ela, que
também coordena
o levantamento, as
informações serão de
extrema relevância
para conhecer o
público beneficiado.
“Precisamos saber se
o nosso atendimento
supre as demandas e
as necessidades destes
jovens e desta forma,
estas informações

servirão para nos
ajudar a conhecer
a realidade destes
adolescentes”, explica.
Após a conclusão
deste trabalho, estas
alunas da Toledo/
PP também devem
participar da etapa
de conhecimento de
perfil.
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TOLEDO NO MUNDO

Alunos participam de Competição Internacional

E

m maio deste ano,
os alunos do 5º termo
de Direito, Caíque
Tomaz Leite da Silva e
Daniel Gustavo Colnago
Rodrigues, participaram
da 14ª Competição
de Julgamento
Simulado do Sistema
Interamericano de
Direitos Humanos,
em Washington, D.C.,
nos Estado Unidos.
Embora se tratasse de
uma competição sobre o
sistema interamericano
de direitos humanos,
foram abertas vagas
para universidades
da Europa e África
também. Mais de 100

times de 30 países
diferentes competiram.
Segundo Daniel , cada
país era representado
por algumas de suas
melhores universidades.
“O Brasil, por exemplo,
contou com cerca de 10
universidades, dentre
as quais se incluiu a
Toledo/PP”, completa.
Sobre as dificuldades
encontradas, eles
contam que a falta
de experiência em
competições desse
porte foi o que pesou.
“Por se tratar da
primeira vez que a
Toledo/PP participou
da competição, saímos

Cedidas

Entre as equipes brasileiras, Caíque e Daniel representaram
a Toledo Presidente Prudente

um pouco atrás da maioria
das outras equipes, que
já estavam no quinto ou
sexto anos seguidos
como participantes”,
afirma
Caíque.
A dupla passou na
primeira fase, que é
escrita e consiste no
envio do parecer por
e-mail. A segunda etapa,
que é a oral, aconteceu
na capital dos Estados
Unidos. “Enfrentamos
primeiramente uma
equipe norte-americana.
Foi difícil, principalmente
pela ansiedade e
nervosismo da estreia.
Mas conseguimos ir para
a segunda sustentação
oral, com uma equipe
do Caribe. O resultado
saiu um dia depois,
indicando apenas as
equipes classificadas
para as quartas-definal, entre as quais não
nos encontrávamos”,
relata
Daniel.
Para os alunos , o aspecto
mais marcante e positivo
da viagem foi o convívio

diário com estudantes
de outros países,
outras universidades
e outras culturas. “A
troca de informações
e os debates sobre
os direitos humanos
ampliou nossas
ideias e abriu a
oportunidade de, por
exemplo, advogar
futuramente perante a
Corte Interamericana
d e
D i r e i t o s
Humanos”, contam.
Após uma semana
de competição em
Washington, Caíque
e Daniel passaram
dois dias em Nova
Yo r k , p a s s e a n d o
e conhecendo os
pontos turísticos.

Dica
Para aqueles que se
interessaram pelo tema
e que estão dispostos
a representar a Toledo/
PP na 15ª Competição
Internacional de Direitos

em maio de
2010, fica o alerta da
possível criação de um
Grupo de Estudos de
Direito Internacional
e Direitos Humanos,
destinado justamente
à preparação da
nossa equipe para a
próxima competição.

Humanos,

“

Agradecemos
gentilmente
a
todos aqueles que
cooperaram conosco,
moral e financeiramente,
tornando possível a
participação da Toledo/
PP na competição
internacional. Em
especial aos diretores da
faculdade, ao professor
S é r g i o Ti b i r i ç a , a o
a m i g o E d n e y, a o s
professores, aos
colegas de classe, aos
membros do Ministério
Público em Presidente
Prudente e aos nossos
familiares, que fizeram
nossos esforços
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OAB RECOMENDA

Destaques em exame da OAB são ex-alunos da Toledo
edo
o

Divulgado no último
dia 22, o resultado
do 138º exame da
OAB - Ordem dos
Advogados do Brasil,
revelou que a Toledo
Presidente Prudente
é a faculdade que
mais aprovou na
29ª Subseção de
Presidente Prudente,
Dos 43 bacharéis
aprova dos, 26
são formados na
instituição. Subseções
do mesmo porte, como
Assis e Dracena,
aprovaram apenas
14 bacharéis cada.
Além disso, o primeiro
colocado nas duas
fases da prova, João
Vitor Ferreira de Faria
Negrão, é ex-aluno
da Toledo/PP. Ele,
que se formou ano
passado, soma 71

pontos na primeira
fase e tem nota
nove na segunda,
em que a média dos
candidatos formados
na Toledo/PP é oito.
Negrão conta que
estudava de 3 a 4
horas diariamente
para obter esse
bom resultado,
que garantirá a
possibilidade de
atuar no mercado de
trabalho. “Me formei
em 2008, portanto, a
maioria das questões
abordavam assuntos
que eu havia acabado
de aprender. Estava
tudo fresquinho em
minha memória”, diz.
Esta foi a primeira
participação da
seccional paulista
depois que o
exame foi unificado

nacionalmente

e passou a ser
elaborado pelo
CESP – Centro
de Promoção e de
Seleção e de Eventos.
Formado também
p e l a To l e d o / P P ,
Guilherme Prado
Bohac de Haro, que
tem 70 pontos na
primeira fase e oito
na segunda, afirma
que o nível da nova
prova foi alto. “Nunca
tinha prestado o
exame, mas conheço
bem os moldes que
a OAB utilizava
na elaboração
das questões e
posso dizer que o
aprofundamento
na matéria foi bem
maior e que a prova
ganhou caráter
interpretativo”, relata.

OAB Recomenda
É conferido pelo
Conselho Federal da
OAB aos melhores
cursos jurídicos do
Brasil, entre os quais,
o Curso de Direito
das Faculdades

O ex-aluno da Toledo, João Vitor foi o primeiro
colocado em ambas as fases do exame

Integradas Antônio
Eufrásio de Toledo
faz parte. Para o
presidente da 29ª
Subseção Ordem
dos Advogados
do Brasil (OAB),
José Francisco
Galindo Medina,
o selo recebido

pela instituição
caracteriza o bom
ensino tido dentro
da Instituição de
Ensino Superior. “É
qualidade garantida
na formação de bons
futuros profissionais”,
diz.
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CONFRATERNIZAÇÃO

Melhor Idade participa de festa junina

A

lunas
do
p r o j e t o To l e d o
Aberta à Melhor
Idade da Toledo/
PP participaram
no final do mês de
junho de uma festa
junina em um rancho
no município de
Álvares Machado.
Os presentes
puderam apreciar
um pouco de música
ao vivo, tocada por

Cedida

sanfoneiros, além de
degustar um delicioso
churrasco e comidas
e bebidas típicas.
A quadrilha também
foi uma das atrações.
O encontro marcou
o início das férias da
Melhor Idade, que se
encerram no mês de
agosto, quando será
iniciada a programação
deste semestre.
Encontro das alunas no Rancho Branco contou com muita animação

ARTE MILENAR

Melhor Idade: Yoga integra programação anual
Com o objetivo de
buscar benefícios
diversificados, alunas
d o p r o j e t o To l e d o
Aberta à Melhor Idade
desempenham
uma árdua
atividade
baseada
n
o

da

equilíbrio
d
o
espírito,
corpo e
mente por
meio da yoga.

Ela tem como
objetivo aliviar
tensões, promover
a concentração e o
autoconhecimento
de quem pratica. As
aulas são ministradas
pela professora
Arlete de Domênico.
“Tal prática milenar
busca a excelência
e o equilíbrio de
fatores psicológicos
e também do corpo.
Atenção, postura e
relaxamento também

são trabalhados”.
A Yoga na cadeira
foi o primeiro
módulo aplicado
junto às alunas
e teve início neste
ano de 2009. Para
o 2º semestre, são
esperadas algumas
novidades como yoga
voltada à saúde.
Neste módulo,
serão apresentados
exercícios que
estimulam
a
auto-estima e a
saúde em geral.

A professora ressalta
que a yoga pode
ser praticada por
pessoas de todas
as idades, mas as
particularidades de
cada uma devem
ser respeitadas. “A
avaliação de cada
praticante deve ser
requisito primordial
para a conquista dos
objetivos, sejam eles
ligados às melhorias
corporais e/ou
espirituais.
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TECNOLOGI@

Alunos desenvolvem projetos em web

D iscentes

do
curso de Sistemas
de Informação
d a To l e d o / P P
produziram no
primeiro semestre
deste ano, um
projeto real de
desenvolvimento
de sites sobre
temas diversos.
O trabalho é parte
integrante da
disciplina de Ambiente
Web, ministrada pela
professora Ana Paula
Ambrosio Zanelato,
que explica a proposta

do projeto. “Ele se
baseia em um site
real e ao término
de cada tópico, os
exemplos práticos
se complementam.
Assim, o aluno
pode aprender com
base em fatos reais,
aprofundando seus
conhecimentos de
modo progressivo”,
e x p l i c a .
Para isso, foram
formadas 17 duplas
em sala de aula, que
estiveram envolvidas
no processo de

criação, bem como
na formalização
de dados pessoais
e produtos para
disponibilização
nos diferentes
links da homepage.
“Alguns alunos
superaram as
expectativas,
aplicando os
conhecimentos
obtidos e o resultado
foi ótimo, com a
criação de sites
bastante criativos”,
diz Ana Paula.
Primeira turma –

O curso de Sistemas
de Informação,
coordenado pelo
professor Mário Augusto
Andreta Carvalho foi
implantado em 2009 na
Toledo com o objetivo

de formar gestores
ou analistas capazes
de utilizar de forma
eficiente e inovadora
as tecnologias
computacionais.
Reprodução

INTERNACIONAL

Programação na França contou com participação de aluna

Karina Denari Gomes

de Mattos cursa o 6º
termo do curso de Direito
d a To l e d o / P P . E l a
participa de um curso
de Direito Internacional
na Summer University
for Continental Law, na
capital francesa, Paris.
Para ela, é uma
oportunidade para
agregar conhecimentos
atualizados ao
aprendizado vivenciado
em sala de aula, na

Toledo. “É simplesmente
maravilhoso!”, conta.
Ela explica que a carga
horária diária de estudos
é intensa. “A média é de
9 horas de aulas diárias,
com apenas 60 minutos
para o almoço. Já fomos
à Cour de Cassation,
que é uma espécie
de Tribunal Superior e
agora vamos no Conseil
Constitutionnel, que é
a Corte Constitucional.
Logo teremos mais visitas,

por isso, estou bastante
animada”, revela.
A universitária retorna
para Presidente
Prudente e com ela,
toda a experiência
adquirida. “Volto pra
casa com uma bagagem
intelectual mais pesada
que a permitida pela
Companhia Aérea Air
France”, brinca.

Cedida

Apesar da elevada carga de estudos, Karina teve a
oportunidade de conhecer pontos turísticos
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ARRAIÁ TOLEDO

Mande fotos para
esta e outras
colunas do Toledo
News: imprensa@
unitoledo.br

O 7º Arraiá da Toledo, que já é tradição, reuniu
mais de 3 mil pessoas de Presidente Prudente e
região. Assim como a Bixoledo – a festa do bixo
da Toledo, faz parte do
calendário da Toledo/PP. São festas
que têm o intuito de ajudar
financeiramente as comissões
de formatura do último ano de todos os
os
cursos. A organização fica a cargo dos
alunos, com supervisão da Diretoria da
faculdade, e a renda é voltada às
comissões.
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