
Muitos estudantes do CEUNSP, 
fumantes ou não, dizem desconhecer 
as normas.
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Cada vez mais os internautas 
sentem necessidade de interagir e 
ingressam no universo dos blogs. 
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Uma nova forma 
de se relacionar na web
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RIO TIETÊ: 
um
patrimônio
regional
pede 
ajuda

Fisioterapia pág.06

Curso sediado em Itu ensina 
prestando atendimento público.

Jornada dupla pág.03

Como estudante de Relações Públicas, 
ex-empregada doméstica, concilia tra-
balho e estudo.

Especial CEUNSP
As novidades da instituição chegam 
até você com uma novidade: um espaço 
diferenciado.
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Em pesquisa desenvolvi-
da para tese de doutorado, 
a professora Ana Catarina 
Elias, que leciona Psicologia  
para o CEUNSP nas faculda-
des de Saúde, Hospitalidade 
e Gestão e Negócios, exami-
nou a dor espiritual apresen-
tada por doentes terminais e 
o tratamento desta por meio 
de intervenção terapêutica. 
Durante a pesquisa foi apli-
cado em todos os pacientes 
o RIME - intervenção te-
rapêutica de relaxamento, 
imagens mentais e espiri-
tualidade. Segundo Ana, o 
RIME integra técnicas de re-
laxamento como meditação 
e visualização de imagens 
através do recolhimento de 
sonhos e experiências de na-
tureza espiritual.  A pesqui-
sa conclui que a aplicação do 
RIME alivia o medo da mor-
te e da pós-morte (medo de 
inexistir) do paciente termi-
nal, levando-o a uma morte 
mais serena e digna.

“Profissionais de saúde 
não podem mais ignorar 
as práticas espirituais.” 
Pontuou a pesquisadora. 
Os resultados indicam a ne-
cessidade de assistência es-

piritual ao paciente, inde-
pendentemente de credo e 
religião. Para a terapia RIME 
o sofrimento do paciente em 
relação às questões espiritu-
ais devem ser tratadas como 
vivências reais e não aluci-
nações.

A pesquisa foi publicada 
na “Revista Latino America-
na de Enfermagem” e gerou 
grande interesse no meio 
acadêmico. “É a primeira in-
tervenção que inclui a espiri-
tualidade estudada cientifi-
camente no Brasil”, disse Ana.  
    O estudo ganhou o prêmio 
Cristália Simbidor durante o 
7º Simpósio Brasileiro e En-
contro Internacional sobre 
Dor em 2005, em São Pau-
lo, e virou tema de reporta-
gem do “Globo Repórter” em 
2008.

Ana afirmou que a apli-
cação do RIME está gerando 
novos resultados e linhas 
de pesquisa entre seus es-

tudantes. “Alguns de nossos 
alunos de Fonoaudiologia, 
Fisioterapia e Enfermagem 
já fizeram uso do RIME. Há 
projeto de aluno para apli-
car o RIME em pacientes 
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Pesquisa de professora do CEUNSP repercute 
benefícios do atendimento espiritual 
pelo profissional de saúde

Por Jean-Frédéric Pluvinage

Saúde e
espiritualidade

Vegetariano. Este termo 
você provavelmente já ou-
viu. É comum. E vegetaria-
nismo? Pois, prepare-se: 
seja pelos mais diversos mo-
tivos – de preocupação com 
a saúde ou modismo – essa 
“onda verde” parece vir com 
tudo para mudar o compor-
tamento do homem moder-
no.

A nutricionista Natalia 
Chede, do Departamento de 
Medicina e Nutrição da So-
ciedade Vegetariana Brasi-
leira acredita que as pessoas 
ainda não são bem esclareci-
das sobre o vegetarianismo. 
“Não só a população, mas 
também os profissionais de 
saúde estão pouco informa-
dos a respeito. Por exemplo, 
a idéia de que a dieta vege-
tariana não fornece a quan-
tidade necessária de prote-
ínas, ou que tem um valor 
menor, é errada. A dieta ve-
getariana fornece todos os 
aminoácidos essenciais ao 
organismo.” 

Existem diversos moti-
vos para que tal alimentação 
seja escolhida, a cada dia, 
por mais pessoas. Alguns 

vegetarianos assim são por 
motivos de saúde, por acon-
selhamento médico ou to-
maram a iniciativa por uma 
questão ecológica.

Um vegetariano reduz o 
impacto ambiental de sua 
alimentação. Para produzir 
carne é necessário cultivar 
plantas que alimentarão o 
gado, que alimentará o ho-
mem. Durante a alimentação 
do gado foram gastos água, 
energia e tempo que seriam 
poupados se o homem con-
sumisse diretamente os ve-
getais.

 Segundo a FAO (Orga-
nização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimen-
tação), para produzir 1kg 
de carne bovina são gastos 
aproximadamente 15 mil li-
tros de água (considerando 
o consumo do animal du-
rante sua vida dividido pelo 
rendimento bruto de sua 
carne). Para produzir 1kg 
de soja são gastos menos de 
1300 litros de água.

Há também a motivação 

ética, que não concebe o 
homem como superior ao 
animal, do ponto de vista do 
direito à vida. Ou seja, não 
achar justo tirar a vida de 
um animal para alimentar 
uma pessoa, especialmente 
quando a vida dessa pessoa 
não depende da vida animal.

Também existem algu-
mas religiões que são tipica-
mente associadas ao vegeta-
rianismo (budistas, hindus, 
adventistas do sétimo dia). 
Mas as motivações não são 
necessariamente imposi-
ções religiosas. Muitos bu-
distas preferem tal dieta por 
defenderem a não-violência 
(praticada no ato de matar 
“a comida”). 

Segundo a nutricionista 
Chede, a alimentação vege-
tariana, quando equilibra-
da, é mais rica em fibras e 
antioxidantes, favorecendo 
a desintoxicação do organis-
mo. Além disso, essa dieta 
tem baixo teor de gordura 
saturada, sendo mais rica 
em óleos vegetais monoin-
saturados e poliinsaturados. 
A exclusão das carnes e de-
mais produtos de origem 
animal também diminui 
a ingestão de substâncias 
como hormônios e antibi-
óticos encontrados nesses 
alimentos.

Ovolactovegetarianos:
 não se alimentam de carne mas comem ovos,  

ingerem laticínios e mel.

Lactovegetarianos:
 não se alimentam de carne e nem de ovos, mas 

ainda ingerem laticínios e mel.

Ovovegetarianos: 
não comem carne e nem bebem leite, mas se  

alimentam de ovos e mel.

Veganos ou vegetarianismo estrito:
 os adeptos não se alimentam de nada que tenha 

origem animal.

Alguns tipos de
 Vegetarianos:

www.vista-se.com.br
www.svb.org.br 
www.vegetarianismo.com.br
www.veganismo.tripod.com
www.vista-se.com.br/terraqueos

sites
sobre 

o tema

Eles não
comem carne

Por Valesca Sluchem Cotafava

com Alzheimer e seus cuida-
dores.” Também afirmou ter 
recebido contatos de todo o 
Brasil, com relatos de diver-
sas aplicações terapêuticas 
por profissionais de saúde. 

Para a pesquisadora os re-
sultados observados são 
apenas o começo, ela quer 
prosseguir o estudo do RIME 
em seu pós-doutorado.
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As relações públicas de 
uma ex-faxineira

Rute Souza Leal, 27 anos, 
separada, moradora do bair-
ro Salto de São José. Natural 
de Salto.  “Moro no fundo da 
casa de minha mãe. Tenho 2 
filhos, Mateus, de 11, e Igor, 
2 anos. Trabalho e estudo.” 

Só pelo mostrado no pa-
rágrafo acima já se tem a 
ideia: a vida é difícil para 
Rute. Além de mãe, mu-
lher separada, trabalhadora, 
ela faz faculdade. Mais, ex-
empregada doméstica, ela é 
operária de uma indústria 
de alimentos e cursa o 3º se-
mestre de Relações Públicas 
no CEUNSP.  

“É muito duro mesmo. 
Para intercalar eu procu-
ro estar o tempo todo com 
meus filhos no tempo livre. 
Levanto 5h30 e vou traba-
lhar. Entro 7h e saio às 17h. 
Chego 17h40. Pego o peque-
no com a babá. O maior vem 
de perua da escola. Vou para 
casa, dou banho nas crian-
ças e as troco. Nisso minha 
mãe chega do serviço e fica 

com eles. Eu vou para a fa-
culdade. Quando são 22h45 
chego em casa, olho a tarefa 
do meu filho mais velho e 
fico com o pequeno perto de 
mim”, relata. 

Foi possível perceber que 
o pior momento da rotina 
diária de Rute é ficar longe 
dos filhos. “O cansaço tam-
bém é duro.” Claro. 

“Estudar? Também faço 
isso no fim de semana. Estou 
fazendo inglês aos sábados, 
das 8h às 10h. Chego, cuido 
de casa e estudo, quando 
dá. O domingo eu também 
uso para estudar e ficar com 
meus filhos.” Haja energia! 

A escolha por Relações 
Públicas foi “por identifica-
ção.” “Pesquisei e achei que 
tinha a ver comigo. Real-
mente encontrei o curso que 
queria para minha vida.” 

Tudo bem, ela é brasilei-
ra, mas onde encontra resis-
tência para não desistir de 
tantas obrigações? “Estar na 
faculdade, pagar mensalida-
de é duro. Meus filhos têm 
pensão do pai, mas não é su-

Por Nelson Lisboa/Tiago Rodrigues

A era dos BLOGS

www.ceunsp.edu.br

“Olho para 
meu filho  

e ele diz que 
sente orgulho 

de mim.”

ficiente. O que ganho pago a 
faculdade e o que sobra uso 
com eles. Deus é a base para 
continuar”, desabafa.

Sim, ela já pensou em 
desistir. “Atrasei algumas 
mensalidades e fiquei dois 
meses sem estudar porque 
fiquei sem rematrícula por 
dever seis mensalidades. 
Renegociei e consegui pagar. 
Fiquei desempregada e fui 
trabalhar por 7 meses como 
empregada doméstica.” 

Vergonha de ter sido do-
méstica ou de ser uma sim-
ples ajudante numa fábrica? 
“Não tenho do que me en-
vergonhar, é serviço dig-
no.”  E discriminação, sente? 
“Tive muita dor de cabeça 
para estar estudando. Mas 
sempre fiz força para estar 
aqui. Olho para o meu filho 
e ele diz que sente orgulho 
de mim e da minha força de 
vontade.”

Professores de Rute reco-
nhecem o esforço da aluna e 
entendem ela não ser a mais 
dedicada da classe... Já os co-
legas - que estão sempre por 
perto para ajudar - aplau-
dem a companheira.

A interatividade nunca esteve tão em alta. Basta um 
clique para estar em contato direto com pessoas e infor-
mações pelo mundo inteiro. Este conceito se aperfeiçoou 
e evoluiu através da Web 2.0, que dinamizou todo con-
teúdo on-line, dando a oportunidade dos usuários cola-
borarem e opinarem em diversos ambientes. Esta idéia 
mostra que a internet e alguns sites são plataformas onde 
rodam diversos programas que propagam informações.

Beneficiando-se desse conceito, surgiram os blogs. Na 
teoria, espaços on-line atualizados frequentemente. Na 
prática, o blog foi além e se tornou um meio para divul-
gação de trabalhos, expressão de sentimentos e ideias, 
álbum fotográfico e até mesmo para ganhar dinheiro.

Mania - Os blogs vira-
ram mania devido à facili-
dade de criação e acesso. No 
geral, o blogueiro só precisa 
cadastrar um login e senha, 
tendo acesso a todo o con-
teúdo oferecido pelos diver-
sos domínios que hospedam 
blogs. A maioria das plata-
formas oferece esta hospe-
dagem gratuitamente. 

A interatividade é tama-
nha que além de postar co-
mentários e votar em enque-
tes, os leitores podem editar 
alguns textos. O caso mais 
conhecido é a wikipédia, 
que, sem nenhuma pesquisa 
científica, é editada pelo seu 
público. 

Opiniões - Muitos inter-
nautas sentem necessidade de 
interagir e ingressam no uni-
verso dos blogs. O estudante 
do 1º semestre de Jornalismo 
Sidney Vaz, de 22 anos, diz que 
o motivo que o levou a criar o 
blog “Repórter SV” foi “colocar 
em prática o que estou apren-
dendo na faculdade.” O blog 
tem apenas um mês de vida e 
já conta com cerca de 60 aces-
sos, o que é motivo de orgulho 
para o blogueiro. O “Repórter 
SV” traz uma coletânea dos 
principais acontecimentos po-
liciais da região de Salto e Itu.

Nem todo internauta con-
corda com toda a abertura e 
exposição que este univer-
so agrega. Mayara Lopez, 21 
anos, que cursa o 3º semestre 
de Direito, se mostra favorável 
apenas aos blogs com fins aca-
dêmicos ou que apresentem 
algum tipo de estudo ou arti-
go científico. Ela afirma que os 
blogueiros “se expõem muito, 
sem medir consequências” e 
acabam por postar intimida-
des, poesias ou artigos que po-
dem ser plagiados. Mayara diz 
que este roubo de ideias é mui-
to comum e “não tem como o 
blogueiro provar que foi ele 
quem fez.” Outra coisa que a 
universitária abomina são os 
blogs de downloads que, se-
gundo ela, pirateiam filmes e 
músicas privando os autores 
de seus direitos sobre o pro-
duto.

Polêmica - Muitos 
blogs ainda geram polê-
mica ao exporem opiniões 
ofensivas ou defender a livre 
troca de informações on-
line, como o caso dos blogs 
para download de filmes e 
músicas. Um exemplo é o 
blog “Portal Brazil Séries”, 
que tem links para down- 
loads de diversas séries, 
onde o colaborador D.C. (so-
licitou para não ser identi-
ficado) defende a visão que 
o blog não pirateia arqui-
vos, pois a pirataria é pra-
ticada com fins lucrativos e 
os downloads do blog são 
disponibilizados de graça, 
“apenas para a diversão dos 
internautas”, diz D.C.

www.wordpress.org
www.blogspot.com
www.blig.ig.com.br
www.blog.sapo.pt
www.uniblog.com.br

05 dicas de plataformas para criar seu BLOG 

1-Stefano Dmarche (5º semestre Relações Públicas)
http://culturadinamica.blogspot.com
Análise da mulher contemporânea: Miss

2-Adriane Cacielle de Souza (3º semestre Jornalismo)
http://fabricadopinioes.blogspot.com
Artigos sobre os mais variados assuntos

3-Julio Rodrigues (7º semestre Publicidade e Propaganda)
http://parlatoriodojulio.blogspot.com
Assuntos variados

4-Prof. Amauri Chamorro
http://amaurichamorro.blogspot.com
Ensaios diversos

5-Mariana Sugahara (3º semestre Jornalismo)
http://marysugahara.blogspot.com
Assuntos variados

Alguns blogs dos universitários da Faculdade 
de Comunicação e Artes (FCA)-CEUNSP

Por Adriane Souza
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...tanta sabedoria sobre a natureza e perguntamos ao 
mestre certas questões úmidas:

Chuvas
“Estão sob o Efeito La Niña, que é uma mudança climática com origem no 

Oceano Pacifico. Este efeito causa no Brasil chuvas muitos fortes em pontos 
localizados, grande aumento das temperaturas médias no verão e nas outras 
estações o aparecimento dos chamados Verânicos, baixa umidade relativa 
do ar no país, como um todo, mas com pontos de altíssima umidade (o que 
causa as fortes chuvas no final da tarde, início da noite).”

Enchentes
 “O maior problema é a impermeabilização do solo, evento que teve um 

maior aumento desde o início de 1990. Há cada vez mais asfaltamento das 
ruas e de áreas construídas. Assim, as águas das chuvas não conseguem ser 
absorvidas pelo solo e vão direto para as galerias, que são desembocadas 
nos rios. Deste modo, aumenta muito a carga hídrica. Além disso, temos o 
problema do lixo, que é carregado pelas águas e é depositado próximo a cór-
regos e rios, assim como materiais de construção particulares (areia, brita, 
resíduos pequenos de construção civil). Todo este material vai parar no lei-
to dos córregos e rios causando o assoreamento (deixando-os mais rasos). 
Por último vem a ocupação irregular das margens, que tira parte da área de 
transbordo do rio. Então, juntando todos estes fatores, ocorrem enchentes, 
que acabam por tirar os bens e o conforto das famílias que passam por esta 
trágica  situação.”

ESPECIAL ÁGUA

Rio
Ao lado do maior rio paulista, 

o Campus V do CEUNSP apre-
senta uma ligação forte com a for-
ça líquida: tem placas no Bloco K 
que indicam duas super enchentes 
(1929 e 1986). Sem água não vi-
vemos. Por causa disso, procura-
mos o professor doutor Hélio Ru-
bens Pereira Junior, coordenador 
do Curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental; bacharel e licenciado 
em Ciências Biológicas pela Unesp; 
mestre e doutor em Ciências Bio-
lógicas com ênfase em Genética da 
Conservação; trabalhou com Edu-
cação Ambiental, Conservação de 
Paisagens, Desenvolvimento de 
Projetos de Conservação e Manu-
tenção Ambiental. Aproveitamos...

“O complexo Brasital foi 
propositadamente constru-
ído à margem do rio, para 
aproveitar o potencial de 
energia gerado pela corren-
teza e quedas (ainda há os 
canais que levavam a água 
para movimentar as turbi-
nas localizadas abaixo dos 
blocos D e F), além de apro-
veitar suas águas para todo 
o processo fabril de tecido 
(tinturaria, lavanderia). Os 
construtores foram muito sá-
bios ao preparar os prédios, 
pois eles levaram em conta 
toda a geografia (próximo ao 
bloco K existe uma espécie de 
‘piscinão’ para conter parte 
da água das cheias do rio), a 
diferença entre as estruturas 
dos prédios e dos materiais 
com que foram construídos. 
Na época ainda não havia to-
dos estes problemas que hoje 
enfrentamos.”

O que
resta do

Campus V: 
lado a lado
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Poluir-Lição 
“Salto tem esse nome por 

ser a última cachoeira do 
rio Tietê. Aqui, a carga de 
poluentes está bem abaixo 
da  encontrada em São Pau-
lo. Neste percurso de 100 
quilômetros - e ao passar 
por vários saltos e quedas 
- o rio passa por um pro-
cesso de “limpeza”. Apesar 
do mau cheiro em algumas 
épocas, podemos sentir que 
o contexto é bem melhor 
que na capital. Tem até uma 
considerável gama de fauna 
(peixes e aves). Se a Região 
Metropolitana conseguir fa-
zer todos os processos ne-
cessários de despoluição e 
diminuição da emissão de 
resíduos (que já começou), 
quem sabe podemos fazer 
uma competição de nata-
ção partindo da estrada que 
liga Itu a Salto até a junção 
do Tietê com o Jundiaí. Como 
dizem sonhar é preciso.” To-
mara que vire realidade!



LIMPEZA 
Sobre o processo de despoluição do rio, Constantino afirma que a limpeza 

será demorada. “Tem de se começar com o trabalho primário, do início”, expli-
ca. “Salesópolis (na Grande São Paulo, local da nascente) o rio está limpo, pois 
é uma área de preservação ambiental. Em Biritiba Mirim começa o primeiro 
estágio da sujeira, pois é o local onde são lançados agrotóxicos no rio. Por isso 
é preciso vir descendo, limpando aos poucos, metro por metro, processando 
empresas, fazendo com que elas tratem seus esgotos, fazendo com que elas re-
aproveitem seus materiais, ao invés de se desfazer deles no rio”, explica. “Este é 
um processo lento, mas com chance sim de dar certo e se fazer diminuir tanto o 
odor quanto a poluição do rio.”
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Tietê
Memorial do 

rio Tietê:
preservando 

a História
por Állan Guimarães

Em 6 de dezembro de 
2008 foi inaugurado o  
Memorial do Tietê de Sal-
to. A inauguração foi possí-
vel graças ao investimento 
de R$ 2 milhões da prefei-
tura da cidade em parceria 
com a Petrobrás. Objetivo: 
dinamizar atrações turísti-
cas para a estância. Locali-
zado à margem da maior 
queda d’água do leito do 
rio, o Memorial conta com 
o maior acervo da história 
do maior rio paulista. 

O monitor de turismo Da-
niel Josué Constantino, que 
também é técnico ambiental, 
explica que um dos objetivos 
do memorial é conscientizar 
e passar para as pessoas um 
pouco da história e da im-
portância do rio, não só para  

a população local, mas tam-
bém para todos os brasilei-
ros que visitam Salto.

“O memorial se tornou o 
pico de Salto”, lembra Cons-
tantino, “pois tem sido visi-
tado até por estrangeiros.” 
Ainda segundo o monitor, 
pessoas que moram em 
Salto há mais de quarenta 
anos nunca visitaram o local 
quando era restaurante ou 
salão de festas, “mas, agora, 
o Memorial tem chamado a 
atenção da cidade.” Além de 
visitarem o acervo, os fre-
quentadores acabam por 
conhecer também a Igreja 
Matriz, a Brasital, o Parque 
Rocha Moutonnée e o Par-
que de Lavras. Neste local 
existe ainda o monumento 
à Padroeira, estátua que é 

a segunda maior do país, 
sendo menor apenas que o 
Cristo Redentor, no Rio de 
Janeiro.

Constantino afirma que 
a primeira imagem que os 
turistas têm quando se men-
ciona o rio Tietê é a cidade 
de São Paulo. “A imagem da 
poluição vista por todos na 
Capital é muito forte e con-
trasta com o resto do rio: 
um dos rios mais lindos que 
nós temos, com cachoeiras 
e corredeiras divinas”, diz. 
A exposição de informações 
no Memorial é um  meio de 
conscientização. Alvo que o 
acervo tem atingido, pois os 
visitantes “vêem a parte boa 
e bonita.” E aprendem: co-
nhecem a história do rio que 
desbravou os sertões.

Quando perguntado se acredita no retorno da qualidade do rio como antes, seu Orlando enfatiza: “Volta... se querer, volta”... e cita o rio Tâ-
misa, na Inglaterra, como exemplo, pois após várias décadas em condições inapropriadas, voltou a ter água de qualidade, graças à dedicação do governo.

BONS TEMPOS
Orlando de Almeida, mecânico aposentado e agora dono 

de uma mercearia, mudou para a cidade de Salto em 1967 
(época em que ele tinha 21 anos de idade) e diz que o rio 
Tietê mudou muito desde então: “Era uma água cristalina 
naquela época. Dava para nadar, beber água.Vinham pesso-
as, de ônibus, de São Paulo, Jundiaí, Sorocaba, Itu para pes-
car. Naquela época você tinha que vir descendo pela mar-
gem por volta das cinco horas da manhã para você ter lugar. 
Eu, minha mulher e minha filha pegávamos as varinhas e o 
bote todo domingo de manhã e íamos pescar”, lembra.

Um fluxo tão forte quanto o 
rio Tietê percorria suas mar-
gens no Dia Mundial da Água 
(22/março). Era a caminhada 
ecológica formada por cerca 
de 600 ativistas. Um grupo di-
verso, formado desde cidadãos 
comuns até autoridades. Gente 
de Salto, Itu, Cabreúva e Porto 
Feliz. Juntos, marcharam nove 
quilometros da Estrada Par-
que de Itu, partindo da rotató-
ria próxima à Ponte Nova até a 

sede da fundação SOS Mata 
Atlântica. Além de manifesta-
ção contra a poluição do rio, 
a passeata tinha como obje-
tivo fazer um alerta sobre a 
possível implantação de duas 
pequenas centrais hidroelé-
tricas no Tietê. 

O projeto, da Empresa 
Metropolitana de Águas e 
Energia, é criticado por am-
bientalistas. Segundo Valéria 
Rusticci, bióloga e ativista da 
SOS Mata Atlântica, o prin-

cipal perigo da instalação 
de barreiras para geração 
de energia elétrica será a 
inundação das matas cilia-
res. Valéria adverte que a 
biodiversidade dessa re-
gião já se encontra em risco, 
principalmente em relação 
às espécies  de jequitibás e 
perobas. A bióloga também 
alerta sobre a poluição: “As 
barreiras irão estancar o rio. 
Isso irá piorar a qualidade 
da água.”

O dia mundial dela por Jean - Frédéric Pluvinage
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Agradecimento: Corpo de Bombeiros de Salto



Nos últimos anos, tenho 
recebido, com freqüência 
crescente, solicitações de 
ajuda de pessoas que bus-
cam uma chance no mercado 
de trabalho. Mesmo se você 
já estiver empregado, fique 
atento, porque as mudan-
ças na vida profissional 
ocorrem quando menos se 
espera.

Se você chegou a ser con-
vidado para uma entrevista, 
significa que já passou uma 
etapa do processo: currículo 
analisado e você está entre 
os candidatos que possuem 
o perfil desejado à vaga.

A entrevista irá avaliar se 
além de todos esses pré-re-
quisitos você possui o perfil 
ideal para a empresa e para a 
função que deverá ocupar. É 
neste momento – a entrevis-
ta - que começa a verdadeira 
competição. O que você ti-
nha de fazer para se capaci-
tar e chegar até ser entrevis-
tado já fez. Daqui para frente 
estará por sua conta. 

Primeiramente, busque 
o máximo de informações 
possíveis a respeito da 
empresa que irá entrevis-
tá-lo. Quase todas possuem 
informações disponíveis na 
Internet. Tome cuidado para 
não querer ensinar o pai-
nosso ao vigário e começar 
a dar aulas para o entrevis-
tador. Será muito mais apro-
priado falar sobre a empresa 
do que de assuntos não rela-
cionados ao trabalho. 
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CURRICULUM VITAE
Durante a semana da 

entrevista, leia os jornais 
para saber quais são as no-
tícias mais importantes. 
Esteja muito bem infor-
mado para falar sobre 
qualquer tipo de assun-
to. Parece absurdo precisar 
dar esta orientação, mas 
a experiência mostra que 
é um cuidado importante.  
 
     Estude muito bem seu 
próprio currículo, pois du-
rante a entrevista você pre-
cisará ser coerente. Assim, 
se informou no currículo ter 
inglês fluente, não poderá 
mudar a história e dizer que 
possui apenas o nível inter-
mediário. 

Outra questão interes-
sante é saber também quem 
será o entrevistador, a posi-
ção que ocupa na empresa, 
qual o nome dele e como 
deve ser pronunciado. 

 
   Também é de grande im-
portância dirigir-se ao local 
da entrevista com antece-
dência suficiente para che-
gar pelo menos 15 minutos 
antes do horário marcado. 
Se prepare antes de sair de 
casa, verifique se está levan-
do seus documentos e uma 
cópia do currículo em mãos 
e outra, se quiser, em um 
pendrive ou CD. Mesmo que 
já tenha mandado um exem-
plar, não custa nada se pre-
venir e levar mais um. Ago-
ra sim você está preparado 
para enfrentar o que vem 
pela frente!

Se você for fumante ou 
rechonchudo já chegará 
em desvantagem. Se você 
entrou para esse grupo de 
risco, não fique chateado 
comigo: são as pesquisas 
que constatam que mais de 
70% dos entrevistadores 
têm restrições a fumantes e 
a obesos. 

Pode levar desvantagem 
também candidato que está 
desempregado a quase um 
ano ou, ainda, que ultrapas-
sou a linha dos 50. Eu sei 
que é nessa idade que você 
está no auge da experiên-
cia e da produtividade. Mas 
o que fazer se essa turma é 
chegada nos jovens? 

E para concluir a lista 
dos contras, as chances do 
candidato despencarão se 
permaneceu empregado por 
menos de dois anos em cada 
empresa.

Não significa que você 
será barrado se esbarrar em 
um desses aspectos restriti-
vos, mas é bom botar a bar-
ba de molho para enfrentar 
dificuldades maiores. 

Com relação ao perfil, al-
gumas competências sem-
pre são cobradas e avaliadas 
na entrevista: iniciativa, 
flexibilidade, automotiva-
ção, trabalho em equipe, 
responsabilidade, saber 
agir sob pressão, ter foco 
nos resultados. Também 
faz parte do perfil, o com-
portamento positivo do can-

didato em relação à sua vida, 
de modo geral, se ele é uma 
pessoa otimista, colabora-
dora, sociável, participativa. 
As organizações não querem 
pessoas pessimistas, egoís-
tas e revoltadas.

O candidato deve de-
monstrar, além das com-
petências profissionais e 
comportamentais, as expec-
tativas para o novo emprego. 
Demonstrar a vontade de 
fazer parte de uma equipe 
de sucesso. Neste momento 
deve ficar claro que o can-
didato busca – além de au-
mentos salariais – satisfação 
profissional e pessoal. 

Algumas falhas são qua-
se imperdoáveis em uma 
entrevista, tais como atra-
sar-se ou faltar à entrevis-
ta, falar mal de ex-chefe 
ou da empresa anterior, o 
linguajar adotado de muitas 
gírias ou excesso do portu-
guês coloquial. 

Algumas pequenas atitu-
des no comportamento do 
candidato colaboram para 
conseguir a atenção do en-
trevistador. Exemplo: saber 
o momento certo de falar e 
o de ouvir, evitar respostas 
limitadas ao `sim’ ou `não’,  
sem precisar prolongar de-
mais a resposta, natural-
mente. 

Quanto a sua apresen-
tação, este é outro assunto. 
Fica para a próxima edição!!!

Abraços e até mais!!!

Profª. Ms.  Cátia 
Guillard

Você está
 preparado 

para uma 
entrevista 

de emprego?

O atendimento realiza-
do pelo aluno é dividido em 
quatro áreas. “Temos a fisio-
terapia preventiva, cardior-
respiratória, neurológica e 
ortopédica”, explica a pro-
fessora Edna Paes. A fisio-
terapia preventiva corrige 
a postura e trata distúrbios 
de articulações e dos mús-
culos: Lesões de repetição, 
escaras, artrite, incontinên-
cia urinária, entre outros. A 
cardiorrespiratória  cuida 
da melhora da respiração 
e distribuição do ar no pul-
mão, por métodos como a 
reabilitação pulmonar, por 
exemplo. A neurológica trata 
distúrbios das funções neu-
romotoras como sequelas 
de AVE (acidente vascular 
encefálico), paralisia cere-
bral e doença de Parkinson. 

A ortopédica é dirigida para 
a melhora da locomoção do 
paciente no caso de disfun-
ções ocasionadas por lesões, 
fraturas, entorses e amputa-
ções.

 
Os atendimentos são fei-

tos pelos estudantes do últi-
mo ano do curso. Os alunos 
contam com a supervisão 
constante dos professores. 
Os pacientes recebem 
atendimento individual.

 
“Há vários lugares onde 

o fisioterapeuta deve cuidar 
de vários pacientes ao mes-
mo tempo – aqui não”, revela 
Orlando Bezerra, em trata-
mento há dois anos. Para as 
alunas Aline Stein e Leíza 
Garcia, a relação com o pa-
ciente é muito forte: “Cria-se 

um vínculo.” O colega Jober-
son Moraes revela a impor-
tância desta relação: “É ne-
cessário muito respeito e 
humanidade. O vínculo cria-
do ajuda a passar segurança 
durante a reabilitação.”

 
Além do atendimento no 

solo os pacientes também 
contam com uma sessão na 
piscina. A hidroterapia é 
um recurso que permite 
maior autonomia dos mo-
vimentos, pois a gravidade 
do corpo dentro d’água é 
90% menor.

 No começo os atendi-
mentos individuais procu-

ram diminuir sinais específi-
cos de dor. Então formam-se 
grupos com os mesmos ob-
jetivos ou condições físicas 
para sessões dinâmicas e 
diferenciadas. Há grupos 
para a 3ª idade, grupos de 
coluna/postura e grupos de 
gestantes. “Além destes, o 
CEUNSP agora está receben-
do pacientes hemofílicos do 
Hemocentro da Unicamp”, 
revela Glenda Feldberg, pro-
fessora com pós em Piscina 
Terapêutica.

 
O coordenador do curso, 

José Alberto Provenzano, 
afirma que há muita procu-

SERVIÇO 

A clínica de fisioterapia 
funciona de segunda à 
sexta-feira, das 7h30 às 13h, 
no Campus I:
Praça Regente Feijó, 137
Centro – Itu.
Telefones: (11) 4013.9926
0800.109535.

é consultora organizacional em Gestão de 
Pessoas, professora de MBA, pós-gradu-
ação e graduação, palestrante, articulista, 
especialista em Desenvolvimento Humano e 

Organizacional, Orientação de Carreira e em 
assuntos da área de Gestão da Qualidade e 

Responsabilidade Social Empresarial.

ra devido a boa fama da clí-
nica: “temos indicações de 
vários médicos da região e 
os pacientes também fazem 
divulgação.” 

Um tesouro é abrigado no Campus I, o mais antigo do 
CEUNSP. É lá que fica a clínica onde os estudantes de Fi-
sioterapia se dedicam à reabilitação de pacientes. A Clínica 
Universitária de Fisioterapia do CEUNSP é o espaço de 
atendimento diário de 170 pessoas em média. São pa-
cientes de Itu, Salto, Porto Feliz e outras cidades da região. 
Em comum, a necessidade de maior autonomia, qualidade 
de vida e a busca do tratamento e recuperação dos movi-
mentos do corpo. A clínica é gratuita, prestando um impor-
tante serviço para a comunidade.

www.ceunsp.edu.br

Aprender 
atendendopor Jean - 

Frédéric 
Pluvinage
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Se é proibido fumar,  
por que fumam?

Segundo o diretor do cur-
so de Direito do CEUNSP, Ed-
mílson Antônio Hubert, a lei 
de fato proibe fumar em ins-
tituições de ensino e em lu-
gares públicos ou privados. 
Diz que a lei não foi criada 
para punir o fumante direta-
mente e sim para restringir 
o uso do cigarro em ambien-
te coletivo.

Ele ressalta que tanto a lei 
federal quanto o projeto de 
lei estadual visam um único 
objetivo: “A proteção à saú-
de.” Em São Paulo, desde 
agosto de 2008, existe um 
projeto de lei em trâmite 
na Assembléia Legislativa 
que pode vir a ser mais ri-
gorosa que a lei federal. Na 
proposta, apresentada pelo 
governador José Serra, fica-

www.ceunsp.edu.br

por Daniele Oliveira/Marcos Vinicius Freddi

O que dizem os estudantes
ria proibida a existência dos 
chamados fumodrómos. 

O projeto também quer 
impor sanções para os es-
tabelecimentos onde for 
constatada a infração. A fis-
calização - talvez o princi-
pal problema de obediência 
dessa lei - ficaria para os 
órgãos estaduais de defesa 
do consumidor e Vigilância 
Sanitária.

Mas o projeto de lei, ex-
plica Edmílson Hubert, deve 
encontrar grandes barreiras 
para ser aprovado, pois está 
sendo considerada por mui-
tos juristas como inconsti-
tucional: “Já existe uma lei 
federal que permite a exis-
tência de áreas destinadas 
para fumante, o que entraria 
em conflito com a União.” 

Lei estadual mais rigorosa
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Muitos alunos do Ceunsp, 
fumantes ou não, dizem 
desconhecer as normas que 
regulamentam o assunto. É 
o caso do aluno E.R.C., 43: 
“Não conhecia esse regimen-
to da faculdade que proibia 
fumar até em área aberta.” 
Ele ressalta que se houves-
se alguma placa informando 
ele respeitaria. “Se realmen-
te for proibido e houver si-
nalização na parte externa 
eu sou a favor de que não se 
fume”, diz. 

O aluno de Rádio e TV, 
A.R., 24, fumante há nove 
anos, também não conhecia 
a regra: “Só sabia que era 
proibido fumar em lugares 
públicos fechados.”

Leis não permitem o uso de cigarros em locais 
públicos, fechados ou não. Proíbem também o fumo 
em estabelecimentos de ensino. Essas determina-
ções obrigam o CEUNSP fiscalizar o ato de tragar 
em suas dependências. Entretanto, não é isso que 
se vê - ou se respira - no Campus V, em Salto. Pe-
los acessos de paralelepípedo e entradas de blocos 
é possível ver muitos alunos fumando livremen-
te. Mais comum do lado de fora dos blocos do que 
dentro dos prédios, mas, mesmo assim, ato normal. 
Lembramos ainda que em todos os blocos (parte 
interna) há avisos: “É Proibido Fumar”. Antes de 
achar que a instituição não cumpre  o que deveria, 
pense: É fácil fazer tal regra ser cumprida? Para 
ajudar a responder a questão, ouvimos muitos.

Lei Federal Nº 9.294,
de 15 de julho de 1996:

Art 2º É proibido o uso de cigarros, cigar-
rilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer 
outro produto fumígero, derivado ou não do 
tabaco, em recintos coletivos, privados ou 
públicos, salvo em área destinada exclusiva-
mente a esse fim, devidamente isolada com 
arejamento conveniente.

§ 1º Incluem-se nas disposições deste arti-
go as repartições públicas, os hospitais, pos-
tos de saúde, as salas de aula, as bibliotecas, 
os recintos de trabalho coletivo e as salas de 
teatro e cinema.

O Centro Universitário se pronunciou sobre o 
tema (por meio da Assessoria de Imprensa):

“A postura do CEUNSP nestes casos - seja através de 
seus bedéis, professores, coordenadores, diretores e 
superintendentes; ou mesmo que deveria ser cumpri-
da por causa dos avisos afixados em suas dependên-
cias - é de sempre orientar e conscientizar o fumante, 
tanto da existência das leis que proíbem o fumo nas 
instituições de ensino como também dos malefícios 
que este vício causa à saúde de quem fuma e 
das pessoas próximas a ele.”

Saúde
Os males causados pelo vício de tragar ta-

baco trazem consequências e compromete 
severamente a saúde dos fumantes, dizem os 
especialistas. O cardiologista José Carlos Ser-
vilha explica que os produtos inalados do ci-
garro agridem praticamente todos os tecidos, 
órgãos e aparelhos do organismo. ”Particular-
mente o aparelho respiratório e o circulatório 
são os mais afetados.” Entretanto, ressalta o 
médico, as consequências podem se manifes-
tar em qualquer parte do corpo humano. 

 Nem mesmo os fumantes passivos estão 
livres de terem a qualidade de vida compro-
metida. ”Depende do tempo de exposição à 
fumaça e as condições de ventilação do local 
frequentado”, diz.

Servilha faz uma observação de que o fu-
mante não é um vilão, “mas uma vítima do 
contexto social que fez com que ele começas-
se a fumar sem ter noção da realidade dos ris-
cos à sua saúde.” 

Comportamento
Para a psicóloga Marta Maria Clemen-

te, a força que o vício do cigarro exerce na 
pessoa está relacionada à dependência: 
“Ficando dependente, as escolhas do indiví-
duo ficam atreladas ao seu comportamento 
de fumar. Isto acaba por direcionar o com-
portamento - lugares que frequenta, com-
panheiros, horários, hábitos, alimentação.” 
Ela complementa: “Quanto mais a droga 
em questão for utilizada, mais ela passa a 
nortear o jeito de ser da pessoa. O indivíduo 
passa a olhar o mundo sob o prisma daquilo 
que ele vivencia.”

Clemente foi perguntada sobre porque 
muitos fumantes burlam leis em lugares 
onde não se pode fumar. Ela diz que “na 
sociedade em que vivemos reina a impuni-
dade. Se estamos cada vez mais acostuma-
dos a vivenciar o ‘não dá nada’ para coisas 
maiores, certamente acha-se que burlar 
uma norma não compromete muito.”

O que dizem os estudantes
É interessante notar que 

apenas nas partes internas 
dos blocos do Campus V 
(Salto) é que há placas infor-
mando “É Proibido Fumar”, e 
a lei que rege a questão.

Para a aluna de logísti-
ca A.G.,17, fumante há dois 
anos, a falta de vigilância é 
um outro fator que facili-
ta fumantes a burlar a lei. 
“Não existe fiscalização 
para coibir.” Ela também 
reconhece que o cigarro de-
sagrada alguns e ressalta: 
“Eu fumo em área aberta, 
de preferência sozinha, sem 
ninguém por perto, porque 
sei que incomoda algumas 
pessoas”, diz, lembrando 
que é favorável à criação de 

uma área reservada para fu-
mantes.

Para os não-fumantes, o 
uso do cigarro pelos colegas 
cria um ambiente descon-
fortável. Exemplo é aluna de 
Relações Públicas Daniana 
Santos, 21: “Não suporto o 
cheiro do cigarro. Se eles 
(fumantes) estão por perto 
procuro não me aproximar.” 

A aluna de Jornalismo 
Camila Rinck, 21, se sente 
incomodada, principalmen-
te com a fumaça do cigar-
ro. “Mas, em contrapartida, 
acharia errado um lugar re-
servado, só para os fumantes 
porque seria uma espécie de 
preconceito, de discriminar 
quem fuma”, comenta. 



INSCRIÇÕES ABERTAS
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Informações ou agendamento de visita monitorada:

www.ceunsp.edu.br • 0800 10 95 35

O CEUNSP é o Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, um dos 
maiores complexos educacionais do País, atualmente com 114 cursos, turnos 
e habilitações, do Jardim da Infância à Pós-Graduação. Nos últimos 50 anos, 

tem sido o protagonista principal da revolução e evolução educacional 
ocorrida na região de Itu e Salto, com qualidade constantemente 

comprovada em avaliações, como as do MEC e ENADE.
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Faculdade de 
Administração e 
Negócios

MBA Executivo
Master of Business
Administration

» Gestão e Estratégia Empresarial
» Gestão e Marketing Empresarial
» Administração Financeira e Orçamentária
» Gestão e Estratégia em Logística e Operações
» Administração de Recursos Humanos
» Gestão e Estratégia em Sistemas e  
   Tecnologia de Informação

Faculdade de 
Ciências Gerenciais » Administração de Empresas para Graduados

Faculdade de Direito » Direito e Gestão Ambiental
» Direito Civil com ênfase em Contratos
» Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
» Direito Previdenciário

Faculdade de Educação » Docência do Ensino Superior
» Ecologia e Gestão Ambiental
» Educação Especial
» Educação Infantil
» Gestão Educacional
» Língua Portuguesa
» Psicopedagogia com Clínica
» História do Brasil: Docência e Pesquisa

Faculdade de Saúde » Gestão da Qualidade em Alimentos
» Obesidade, Exercício Físico e Qualidade de Vida
» Gerontologia
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Um dos momentos mais marcantes da vida. 
As fotos mostram um pouco do que foi a colação de 
grau - passagem da vida acadêmica para a profis-
sional - de quem concluiu curso em 2008, no CEUNSP. 
Parabéns aos formandos e boa sorte!
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