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CINCO CURSOS DA FASAP CELEBRAM 
FORMATURA EM FORMATO INÉDITO

FORMANDOS - 2020

A formatura-2020 da 
Faculdade Santo Antô-
nio de Pádua (FASAP) 
teve que se ajustar às 
restrições impostas pela 
pandemia de Covid-19. 
Apesar das festas e mo-
vimentações tradicionais 
do evento terem sido 
adiadas, a alegria e a 
emoção da conquista de 
um diploma foram manti-
das. E foram estes senti-
mentos que cerca de 160 
formandos de cinco cur-

sos compartilharam nes-
te início de fevereiro de 
2021. Os cursos foram: 
Bacharelado em Adminis-
tração, Bacharelado em 
Direito, Bacharelado em 
Engenharia Civil, Bacha-
relado em Psicologia e 
Licenciatura em Educa-
ção Física. 

No dia 4, às 18 horas, 
no auditório da FASAP, lo-
calizado na rua Deomar 
Jaegger, nº 2, no bairro 
Alequicis, aconteceu a 

solenidade da Turma A 
do curso de Direito. Às 
20 horas, no mesmo lo-
cal, foi a vez da Turma B 
do Direito. As cerimônias 
contaram somente com 
as presenças dos forman-
dos e seus homenagea-
dos. Infelizmente, não 
houve convidados. Es-
ses, juntamente com os 
familiares e amigos dos 
graduandos, puderam 
acompanhar a formatu-
ra pela página da FASAP 

e também pelo canal da 
Faculdade no YouTube.

No dia 5, às 18 ho-
ras, no mesmo formato e 
também com transmissão 
pela internet, foi a vez 
dos formandos de Admi-
nistração e de Psicologia 
celebrarem. Às 20 horas, 
a comemoração foi dos 
graduandos de Educação 
Física e de Engenharia 
Civil.

A Faculdade Santo 
Antônio de Pádua se or-

gulha de mais uma turma 
de formandos e come-
mora também a primeira 
Colação de Grau do curso 
de Psicologia. Parabéns a 
todos! Sabemos que, em 
função da pandemia, não 
foram poucos os desafios 
do último ano. 

Os discursos dos ho-
menageados e oradores 
estão nas páginas 4  a 9...

Administração

Educação Física Engenharia Civil Psicologia

direito a direito b

Acesse nossas redes sociais: www.fasap.edu.br  - Ouvidoria (Críticas, Sugestões, Elogios) Fale conosco: 
fasap@fasap.com.br - Facebook.com/fasaprj - Instagram: fasappadua - Twiter: fasappadua 

Os vencedores do IV 
FASAP Music
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Aconteceu em 2020
Resenhas virtuais promovem interação de 

alunos e profissionais
O ano de 2020 foi de 

grandes desafios, de supe-
ração e de muito aprendi-
zado. A FASAP rompeu as 
paredes da sala de aula e se 
reinventou em um modelo 
diferente, com o ensino a 
distância. Nesse contexto, 
o curso de Administração 
promoveu a interação dos 
alunos com profissionais 
especializados em diferen-
tes áreas, por meio do pro-
jeto Resenha Virtual. 

Os profissionais com-
partilharam experiências e 
sua vivência no mercado e 
esclareceram dúvidas, pro-
porcionando muito conhe-
cimento aos estudantes. 
Ao longo do ano, foram 
quatro resenhas: Marke-

ting Pessoal e Posiciona-
mento estratégico, com 
Douglas Oliveira, CEO da 
Inspira Mídia; Gestão de 
Carreira e Empregabilida-
de, com Michelle Abreu, 
psicóloga, ambas media-
das pela professora e coor-
denadora do curso Juliani 
Rohem; Matriz de Risco em 

Direito e Psicologia unidos no 
Agosto Lilás 

Os cursos de Direito e 
Psicologia se uniram para 
promover um evento in-
terdisciplinar dentro do 
Agosto Lilás, campanha 
de conscientização pelo 
fim da violência contra a 

mulher. Com a participa-
ção de profissionais das 
duas áreas, os cursos re-
alizaram a palestra Vio-
lência doméstica contra 
a mulher: aspectos psi-
cológicos e legais 

Gestão de Projetos Sociais, 
de Marcelo Menezes, coor-
denador de projetos sociais 
do CIEDS, mediada pelo 
professor Maycon Rohen, e 
Direito Tributário na práti-
ca da ADM, com Giordano 
Barreto, professor de Di-
reito, e mediado pela pro-
fessora Carina Abreu

IV FASAP Music tem versão on-line

O IV FASAP Music 
(Festival Universitário 
de Música) aconteceu, 
em novembro, de forma 
on-line, no Auditório da 
Faculdade, e foi aberto 
aos estudantes de todos 
os cursos. Como nas edi-
ções anteriores, seus ob-
jetivos foram promover a 
criatividade, reconhecer 
a importância e valorizar 
talentos musicais, am-
pliando o conhecimento 

dos alunos no que diz 
respeito à diversidade 
cultural.

Participaram desta 
edição 10 estudantes dos 
cursos de Administração, 
Direito, Educação Física, 
Enfermagem e Psicolo-
gia. A escolha dos ven-
cedores foi realizada por 
dois jurados, seleciona-
dos pela comissão orga-
nizadora, e também por 
votação aberta ao públi-

co, de maneira virtual. 
Os vencedores do IV 

FASAP Music foram: 1º 
lugar - Hernane Vieira 
(1º período de Direito); 
2º lugar - Sávio Fagun-
des Alves (8º período 
Enfermagem) e 3º lugar 
- Taynara Costa de Sá (2º 
período Administração). 
Eles receberam prêmios 
de R$ 500,00 (1º lugar), 
R$350,00 (2º lugar) e 
R$150,00 (3º lugar).  

Com mais de 250 par-
ticipantes, também em 
agosto, aconteceu a I 
Jornada Acadêmica de Di-
reito FASAP, com a parti-
cipação de reconhecidos 
palestrantes, que debate-
ram temas em evidência 
no mundo jurídico.

O projeto Trajetórias 
foi uma das atividades 
do evento, promovendo 
bate-papo com profes-
sores do curso de Direito 
da FASAP (Carina Abreu, 

O futuro do direito e o direito 
do futuro

Carlos Alberto Silva, 
Giordano Barreto, Karine 
Bastos e Victor Santaga-
da ) sobre a carreira e 
trajetória profissional. 
Houve também uma pa-
lestra da juíza Keyla 
Decnop, com reflexões 
sobre o futuro da profis-
são, e a participação do 
presidente da OAB/RJ, 
Luciano Bandeira, que 
compartilhou uma rica 
análise da história do Di-
reito. 
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Dia da Luta Antimanicomial 
movimenta curso de 

Psicologia
Em alusão ao Dia da 

Luta Antimanicomial, o 
curso de Psicologia or-
ganizou, em maio, um 
grande encontro on-li-
ne. Foram abordados 
temas relevantes, como 
cenário político atual no 
Sistema Único de Saúde, 
gestão em saúde mental 
e saúde coletiva e orga-
nização e funcionamento 
da Rede de Atenção Psi-
cossocial. 

Participaram do en-

contro o psiquiatra, pro-
fessor e ex-coordenador 
Nacional de Saúde Men-
tal, do Ministério da Saú-
de, Pedro Gabriel Delga-
do; o psicólogo e atual 
coordenador de Atenção 
Psicossocial da Secreta-
ria Estadual de Saúde, 
do Rio de Janeiro, Daniel 
Elia, e a psicóloga com 
especialização em Saúde 
Mental, Sandra Aquino. O 
evento pode ser assistido 
na íntegra neste link.  

Projeto leva atividades físicas para pais e 
filhos

Apesar do recolhimen-
to das pessoas em seus 
lares por conta da pan-
demia de Covid-19, elas 
ainda necessitam de lazer 
e atividade física. O pro-
fissional de Educação Físi-
ca pode contribuir nesse 
sentido, sugerindo ativi-
dades recreativas para as 
pessoas em suas casas que 

ajudem a fortalecer os la-
ços entre pais e filhos. Foi 
com este intuito que nas-
ceu o projeto Recreação e 
Lazer em casa, idealizado 
pelos alunos do 5° perío-
do do curso de Licencia-
tura em Educação Física e 
orientado pela professora 
Bethânea Tostes.

Iniciado em 25 de 

maio, o Recreação e Lazer 
em casa teve duração de 
quatro semanas. Diaria-
mente, ele apresentou, 
por meio do Instagram da 
FASAP, brincadeiras e jo-
gos feitos com materiais 
de fácil acesso, levando 
diversão e desenvolvi-
mento para as crianças e 
suas famílias

Evento Virtual – FASAP em Pauta

Em junho, aconteceu 
a primeira edição virtual 
do FASAP em Pauta, que 
abordou o tema Pós-Co-
vid-19: Transformações, 
inovação, retomada da 
economia e impactos na 
carreira. Os objetivos da 
atividade extensionista 
foram inspirar e influen-
ciar ações empreende-
doras, considerando as 
novas dinâmicas sociais 

e empresariais. 
Mediado pelos professo-

res Juliani Rohen, Jesiane 
Marins e Júlio César Olivei-
ra, o FASAP em Pauta teve 
como convidados o diretor-
-presidente da Companhia 
Paduana de Papéis, Fer-
nando Pinheiro; a jornalista 
Paula Tebett; o gerente de 
vendas da Smurftt Kappa, 
Mário Sérgio Telles, e a en-
fermeira Carleara Weiss, 

integrante da American 
Academy of Sleep Medici-
ne, Sleep Research Society. 

Gratuito, mas com 
possibilidades de doa-
ções destinadas aos asi-
los Nossa Senhora do 
Carmo e Lar Evangélico 
do Ancião, o evento ain-
da pode ser assistido no 
canal do YouTube da FA-
SAP.

Semana da Enfermagem debate 
desafios em tempos de pandemia

A 12ª Semana da En-
fermagem FASAP 2020, 
que aconteceu em maio, 
teve como tema Forças e 
desafios da Enfermagem 
em tempos de pandemia.  
Em função da necessida-
de do distanciamento so-
cial, pela primeira vez, 
a Faculdade promoveu o 
evento on-line, por meio 
do YouTube. As ativida-
des, abertas à comunida-
de acadêmica e demais 
interessados, foram pen-
sadas para promover e 
socializar o conhecimen-
to acerca da valorização 
profissional. O objetivo 
também foi auxiliar o 
crescimento individual 
por meio da dissemina-

ção de conhecimentos 
específicos da área.

O legado de Florence 
e os desafios da Enfer-
magem pós-pandemia; 
Reflexões sobre o futuro 
da prática profissional e 
Experiência do Cuidar 
frente à Covid-19 foram 
alguns dos temas apre-
sentados. O evento per-
mitiu aos participantes 
não apenas ouvir experi-
ências dos profissionais 
que estão na linha de 
frente do combate à Co-
vid-19, mas também ter 
acesso a conhecimentos 
técnicos acerca da pan-
demia. Ao todo, parti-
ciparam cerca de 200 
pessoas

https://www.youtube.com/watch?v=VobsrnKFaIQ&t=5s
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Formandos 2020

Bacharelado em Administração

ADRYELLEN RANGEL DE OLIVEIRA
ALEXSANDRO DIAS DA SILVA
AMANDA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
ANA CAROLINA SOUZA BASTOS
ANA PAULA SOARES GOMES
ATHOS GOMES MARTINS
CÁSSIA LUTTERBACH DIAS
DALVAN LOPES BATISTA
DEYVID MONTEIRO SILVA
FELIPE DUTRA FERNANDES

FLÁVIO BASTOS REZENDE
GUTIERRY FRANCISCO DE FARIA
IGOR SANTOS NASCIMENTO
JHONATA SCRAMIGNON QUEIROZ
JOÃO PEDRO GURGEL MEIRELES
LEONE PINTO MARTINS TERRAÇÃO
LUANA MEDEIROS COÊLHO
MAIKE RICHARD PEREIRA SILVA
MARIA GABRIELA FERREIRA AGUIS
MATHEUS FERREIRA DA SILVA

NATHAN GABRY TORRES
PATRICK MAMEDE ANDRADE
RHAMON CASTRICINI GRANJA FERREIRA
SAVIO AYRÃO MARTINS PIMENTA
SÁVIO HENRIQUE RODRIGUES RAMOS
THALES LOPES MONTEIRO
WANESSA SANTOS DA CRUZ

PARANINFA

JULIANI M. ROHEM GUALBERTO

PATRONO

ALEXANDRE MACHADO

ORADORA

MARIA GABRIELA FERREIRA AGUIS

Foram quatro anos de uma 
vivência acadêmica rica em 
conhecimento e experiências 
diversas. Nós nos apaixonamos 
pelas teorias de Taylor, Fayol, 
Mayo, Drucker e tantos outros. 
Contudo, gosto de ressaltar que, 
diante das mais ricas contribui-
ções que a Administração já 
teve, o mais importante é saber 
que continuamos escrevendo a 
história. Isso porque esse fan-
tástico e desafiador universo 
da Administração continua em 
processo contínuo de evolução. 
Como professores, lhes apresen-
tamos as raízes, as bases que 
sustentarão o crescimento e o 
desenvolvimento profissional 
tão almejado por todos e, não 
importa quanto tempo passe, 
não as desprezem.

Vocês, além de estarem se 
tornando profissionais administra-
dores, dotados de conhecimento 
para assumir e honrar a profissão, 
são, acima de tudo, seres huma-
nos de qualidade ímpar:  cada um 
com suas características, o que os 
faz únicos e especiais.

Gostaria também de dizer 
que tivemos ótimas experiências 
de convívio e trabalho. Confesso 
que a cada trabalho realizado, o 
que mais me deixava feliz era a 
sensação de que podia contribuir, 
de alguma forma, para o cresci-
mento de vocês. Tivemos momen-
tos polêmicos, lúdicos, sérios, 
críticos, mas sempre dentro de 
um clima de respeito e liberdade, 
por sabermos que assim acontece 
a formação de bons profissionais e 
cidadãos. Essa é a tônica.

O ano era 2017. Demos o 
pontapé inicial para a nossa car-
reira com muita garra e coragem 
para conquistarmos o mundo. 
Nestes longos quatro anos, sa-
bemos o quanto foi difícil chegar 
até aqui, quantas coisas abdica-
mos e passamos para conquistar 
o que, a princípio, parecia estar 
tão longe. Por mais que ir à fa-
culdade parecesse uma tarefa ár-
dua, não teremos como não sen-
tir saudades de estarmos juntos 
todas as noites, pois vivenciamos 
muitas coisas juntos. 

Nossa formatura vem mar-
cada por uma palavra: mudan-
ça. No ano de 2020, vivemos o 
que jamais pensamos em viver: 
o distanciamento social causado 
pelo novo coronavírus. Com ele, 
tivemos que mudar e nos adaptar 
para continuar a estudar e não 
perder o calor das amizades.

Quero agradecer a todos os 
envolvidos que nos ajudaram a 
chegar até aqui. Primeiramente, 
agradecer a Deus por esta con-
quista e por ser fonte de susten-
to; agradecer à nossa família por 
ser nossa motivação, e sempre 
acreditar em nós; agradecer a to-
dos os funcionários da instituição 
e aos nossos ilustres professores, 
que nos deram o apoio necessário 
para o desenvolvimento do nosso 
aprendizado, que nos ensinaram 
além do que iria cair na prova. 
É uma pena que apenas alguns 
graduandos tenham o privilégio 
de estudar com grandes mestres 
como vocês. Em especial, quero 
deixar uma homenagem à eterna 
professora Patrícia Viana, que foi 
extraordinária em nossas vidas, 
e que estará sempre em nossos 
corações.

O mercado altamente com-
petitivo, exigente, dinâmico e 
imprevisível vai se apresentar a 
vocês de forma ainda mais im-
placável. Mas não se intimidem: 
a certeza que nós temos é que 
ele sempre terá espaço para os 
que buscam a excelência.

Tenho muito orgulho em 
ser Fasapiana - e isso vocês já 
sabem. Mas hoje, como alguém 
que já ocupou essa cadeira, per-
mitam-me ir além sala de aula: 
Não se sintam culpados quando 
forem surpreendidos pela dúvi-
da quanto à carreira. Penso que 
questionamentos são importan-
tes, pois nos levam de volta ao 
ponto de partida e, quando a 
gente se encontra, se apaixona 
novamente pela escolha e segue 
com mais certeza. Lembram do 
famoso “brilho nos olhos” que 
vocês sempre se referem? Ele é 
fruto de inúmeros conflitos in-
ternos bem resolvidos. Enfren-
tem os temores e sigam.

O medo é uma constante na 
vida. A questão é como lidamos 
com o medo. Não permitam que 
ele os paralisem. Busquem al-
ternativas e lembrem-se: plane-
jamento estratégico é impres-
cindível.

Aceitem os desafios. A esta-
bilidade pode ser confortável, 
mas é um perigo quando nos im-
pede de avançar.

Valorizem as experiências, 
mesmo que não sejam as mais 
esperadas. Umas das frases de 
Harold Geneen, que teve grande 

influência sobre a minha carrei-
ra foi: “No mundo dos negócios 
todos são pagos em duas mo-
edas: dinheiro e experiência. 
Agarre a experiência primeiro; o 
dinheiro virá depois. ” Experiên-
cia - posso dizer o quanto essa 
moeda é forte.

Busquem parcerias. É ilu-
são achar que é possível crescer 
sozinho, ou melhor, que vale a 
pena crescer sozinho. Conver-
sem com pessoas, invistam em 
relacionamentos, sejam acessí-
veis.

Invistam tempo e recursos 
em capacitação. Quando come-
çamos a estudar, temos insights 
que podem apontar caminhos 
muito interessantes. É impor-
tante se manter em movimento.

A humildade é sempre o me-
lhor ponto de partida. Tenham 
humildade para serem bons 
aprendizes e, então, se tornarão 
grandes mestres.

Por fim, tenham paciência, 
lancem boas sementes. A colhei-
ta leva um tempo, mas é certa.

Sem dúvida, 2020 foi um 
ano de grandes desafios, de 
superação e de muito aprendi-
zado. Rompemos as paredes da 
sala de aula, nos reinventamos 
em um novo modelo: o virtual. 
E seguimos, talvez não como 
gostaríamos, mas, sem dúvida, 
mais fortes.

Que a fé, a determinação, o 
entusiasmo e a paixão pela Admi-
nistração os guiem além dos pró-
prios limites. Deus os abençoe

Quero vocês empreendedo-
res, ousados e determinados. Mas 
também sensatos, interpessoais, 
éticos, empáticos e responsáveis 
com o meio ambiente e a socie-
dade. Que vocês tenham a sabe-
doria de ignorar o que não leva a 
nada e a ignorância de desejar sa-
ber para onde vamos, pois vocês 
são, doravante, planejadores ou 
executores. 
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Bacharelado em Direito - Turma A

Bacharelado em Direito - Turma B

ALICE FARIA RODRIGUES
ALICE RODRIGUES PAULA FONSECA
ANYELLE BEZERRA REIS
BÁRBARA BAPTISTA GAZAL CHAVES FERNANDES
BIANCA MICAELE RIBEIRO MARTINS
BRUNO LEAL MORAES
CLARA FONSECA FRAUCHES PEREIRA
CRISTIANE JORGE MEZENTIER
EVELYN AMORIM COSTA MELO
EVERALDO ONOFRE MACHADO DE ALMEIDA
FELIPE ABREU SILVA
FREDERICO JOSÉ DE JESUS COELHO

ANA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO DE SOUZA
ANDRESSA BRUM DA SILVA
BÁRBARA SIGAIA ALVES
BEATRIZ SILVA DE CASTRO ALVIM
BRUNA DA ROCHA GONÇALVES
BRUNA LIMA DE CASTRO
DOUGLAS LUKA COSTA PINTO
EMANUELY SOUZA LIMA
GABRIEL FORTINI DE OLIVEIRA
GIOVANNA GUEDES LETTIERE MOREIRA
IARA DA SILVA BRAGA

GIULLYANY NEVES GOULART
HIGOR JOSÉ MOTA PARREIRA
IGOR PINTO GONÇALVES
JANIELLY SILVA OLIVEIRA
JOÃO MARCELO SOBRINHO DE SOUZA
KAROLINE BASTOS DA CUNHA
LAÍS DE MATTOS MENEZES DUARTE
LORENNA SILVA NASCIMENTO
LUANA COELHO COSTA
LUÍS FELIPE DA SILVA BUGINE
MANOEL LUIZ REIFF SOUTO NETO
MARCELA GAMA DE PAULA FERNANDES

ÍSIS GONÇALVES DA SILVA
JOÃO VITOR DE LIMA BAIRRAL
JULIANA SANTOS RODRIGUES
KISSYLA AGUIAR SILVA DOS SANTOS
LARISSE PERUCI FREIRE
LUANA AMBROSIO ROCHA
LUCAS FARIA MAGNO
MARCELLO COSTA PEREIRA
MARIANA ELOISE SARAIVA FIGUEIRA
MATHEUS GALHARDO DA SILVEIRA
MICAELA COUTINHO SANCHES

MARIA CLARA DE AZEVEDO GUEDES SILVA
MÁRIO SÉRGIO FERREIRA LIMA
MATHEUS SILVA BARRADAS
RAFAEL ROBERT BAIRRAL
RAIANY ROCHA FURTADO SILVA
ROBERT MACEDO VENTURA DA SILVA
ROGÉRIO BARBOSA DA COSTA JÚNIOR
SHAYANNA PEREIRA DE JESUS
THAYS DE ASSIS BARBOSA CORRÊA
THIAGO DA SILVA MEDEIROS

MIRELLA CAMPOS PERUCI GONÇALVES
NEEMIAS RODRIGUES LACORTE
RAFAELLE FONSECA CERQUEIRA
RICKSON PORTO GALHARDO
SHANA GOMES LEÃO LIMA
THAÍS SANTIAGO GONÇALVES
TIAGO BANCA MARQUES
WELLINGTON JOSÉ OLIVEIRA PEREIRA
YARA PEREIRA DE AZEREDO
YURI REIS WERNECK
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No dia de hoje, estamos 
encerrando mais uma etapa 
de nossas vidas, etapa esta 
que não foi fácil. Mas posso 
dizer com propriedade: foi 
incrível vivenciar cada fase 
dela. Foram cinco anos de 
muitos aprendizados com 
nossos queridos mestres: 
momentos marcantes; altos 
e baixos; inseguranças que 
foram superadas; desafios 
enfrentados; entrega, em-
penho, risadas e choros fize-
ram parte desta caminhada. 
Resumindo: muitas emoções 
e sensações. 

Nossa turma foi memo-
rável. Tínhamos nossas dife-
renças, mas elas passavam 
despercebidas quando um 
precisava do outro. Era tudo 
em prol do bem comum. Fo-
mos uma família e vivemos 
intensamente cada dia. Mui-
tas amizades surgiram, ou-
tras se fortaleceram e pes-
soas, antes desconhecidas, 
tornaram-se membros desta 
família. E, como toda famí-
lia, tivemos momentos que 
jamais serão esquecidos, 
desde os mais difíceis aos 
mais felizes. Enfim, tínha-
mos a nossa forma de união. 

Orgulho é a palavra que 
predomina nesta noite e a 
sensação de dever cumprido 
também. Tenho certeza de 
que se fecharmos os olhos 
por alguns momentos, um 
filme de toda nossa trajetó-
ria passará e, junto com ele, 
uma sensação de orgulho 
por tudo que vivemos e nos 
tornamos. Neste momento, 
as lágrimas de felicidade se-
rão inevitáveis.

Foram anos de dedica-
ção e agora é a hora de cada 
um trilhar seu caminho, to-
dos rumo ao mesmo objeti-
vo: pôr em prática tudo que 
foi ensinado nesses cinco 
anos - independentemente 
do caminho que escolherem, 
pois o Direito tem um vasto 
leque de opções, no qual 
todos se resumem a fazer 
justiça. Que façamos justiça 
e que sejamos a justiça que 
muitos clamam.

esbanjar nosso ânimo de 
iniciantes. Depois as coi-
sas mudaram, não porque 
desanimamos (embora, 
muitas vezes, quase isso), 
mas porque começamos a 
adentrar em níveis mais 
elevados de conhecimen-
to e isso requereria res-
ponsabilidade.

Nossa turma, minha 
eterna e memorial turma, 
será sempre lembrada. 
Prova disso é você per-
guntar para qualquer um 
de nós se lembramos do 
nosso querido Luis Felipe 
Bugine, vulgo “perna”, 
sendo aquietado pelos 
“calmos”, singelos e “as-
sustadores” gritos da Cla-
rinha.  Isso era épico! 

Devemos também lem-
brar do nosso amigo Jor-
ge, que passou um tempo 
conosco marcando nos-
sas aulas, e dos momen-
tos com sua humildade, 
mansidez e calma. Ele 
faleceu, no ano passado, 
porém, nos deixando um 
legado de boas lembran-
ças.

Hoje, estamos não só 
celebrando uma conquis-
ta, mas dando um aviso 
ao mundo de que, a partir 
de agora, ele estará co-
nhecendo uma nova gama 
de pensadores e profissio-
nais cheios de vigor para 
demonstrar o escudo e a 
espada de conhecimento 
que a graduação em Direi-
to nos proporcionou.

Gosto de lembrar o 
principal foco de Martin 
Luther King, em um dos 
seus maiores discursos, 
em que proferiu a seguin-
te frase: I have a dream! 
(Eu tenho um sonho!). E 
esse sonho foi o que mo-
veu não só a ele, mas a 
todos os que aderiram. 
Por isso, sei, com enorme 
grandeza, que, se estamos 
aqui hoje, é porque nunca 
deixamos de sonhar. 

Já dizia o apóstolo 
Paulo: “Combati o bom 
combate”.  

Finalizo meu discur-
so lembrando também o 
que já dizia Hélio Gallar-
do: “A utopia está lá no 
horizonte. Me aproximo 
dois passos, ela se afasta 
dois passos. Caminho dez 
passos e o horizonte corre 
dez passos. Por mais que 
eu caminhe, jamais al-
cançarei. Para que serve 
a utopia? Serve para isso: 
para que eu não deixe de 
caminhar.”

PARANINFA

ANNY RAMOS VIANA

ORADOR
TURMA A

ROGÉRIO BARBOSA DA 
COSTA JÚNIOR

ORADORA
TURMA B

THAIS SANTIAGO GONÇALVES

PATRONO

FABIANO ABREU

Vocês são o futuro do 
Brasil... O futuro que está 
logo ali, do outro lado da 
porta. Um futuro quase 
que imediato e eu não 
quero nem saber qual a 
área de atuação dentro 
do meio jurídico que vo-
cês escolheram ou esco-
lherão. Isso não faz dife-
rença. A diferença que faz 
é o nível de felicidade e 
satisfação de cada um de 
vocês nesse exercício pro-
fissional e, principalmen-
te, para que vocês usarão 
a profissão. Só para ga-
nhar dinheiro? Ou para, 
além disso, ser agente 
transformador do mundo? 

A “onda” de ignorân-
cia, negacionismo, ódio, 
violência, autoritarismo, 
desigualdade social, mi-
séria e caos social - que 
foi instaurada pelo dis-
curso de quem não sabe o 
que é amor - vai passar. 

As quase falidas insti-
tuições democráticas, so-
bretudo as jurídicas, ne-
cessitam da humanidade 
que só vocês podem ofe-
recer. Chega da ditadura 
da toga; chega de não en-
xergar os invisíveis; chega 
de tanta vaidade... A hora 
é de colocar “a mão na 
massa”.

Não negociem valo-
res e princípios. Não ne-
gligenciem a diversidade 
do Brasil. Aqui existe ra-
cismo, exclusão social, 
disputa de classes, into-
lerância, violência contra 
a mulher, homofobia, pre-
conceitos das mais diver-
sas formas. Lutem para 
que seja feita justiça. O 
operador do Direito tem a 
obrigação de lutar contra 
tudo isso de forma técni-
ca.

Deixa eu contar, caso 
vocês ainda não saibam: 
aqui fora tem uma “ga-
lera” que tenta comprar 

Caros formandos, mais 
um ciclo se completa. 
Muitas vezes, as fadigas 
cotidianas os envolveram 
de tal forma que muitos 

Tempo: Cinco letras, 
duas sílabas, uma só pa-
lavra. E isso foi suficien-
te para resumir o que 
vivemos até aqui. Houve 
um tempo em que inicia-
mos. Ah! Esse tempo... 
Nós, cheios de vigor e 
animação e, assim, em 
toda semana depois da 
aula (ou até dentro do 
tempo dela), visitávamos 
um restaurante ou lan-
chonete da cidade para 

tudo com dinheiro. Não se 
vendam! Mantenham-se 
fiéis ao que vocês acre-
ditam!  Aí, vocês podem 
questionar: “Ah, pro-
fessora, mas dinheiro é 
necessário.” Sim. Ele é. 
Principalmente em um ca-
pitalismo selvagem. E não 
há mal nenhum em vocês 
o conquistarem, desde 
que seja fruto de trabalho 
com honestidade e ética. 
Sirvam-se do capitalismo, 
mas jamais sirvam ao ca-
pitalismo. 

Quase finalizando, 
quero falar com vocês, 
através das palavras de 
Humberto Gessinger, que 
holofotes nos olhos cegam 
mais do que iluminam. 
Conseguem compreen-
der? Tenham cuidado com 
o poder. Ele pode bater à 
sua porta e você não pre-
cisa abrir mão dele; ape-
nas ter cuidado com o que 
vai fazer com ele. Todo 
ser humano que usa o po-
der para fazer o mal, es-
cancara a sua falta de ca-
ráter. Essa ânsia, já dizia 
Erich Fromm, é originada 
na fraqueza. 

Enfim, quando eu en-
contrar cada um de vo-
cês, a única coisa que 
quero é um abraço afe-
tuoso e quero também 
ouvir a resposta para mi-
nha pergunta: “E a vida?” 
E ver aquele sorriso lindo 
de gente bem-sucedida e 
feliz com uma resposta ao 
melhor estilo Gonzagui-
nha: “Eu sei que a vida 
devia ser bem melhor e 
será, mas isso não impede 
que eu repita: É bonita, é 
bonita e é bonita!”

pensaram em desistir. E, 
por vezes, a família, os 
amigos e nós, os profes-
sores, sempre estivemos 
preparados para contri-
buir e motivá-los.

Ao longo de toda esta 
jornada, muito além do 
quadro e do giz, estão 
nossas histórias, sempre 
vividas por personagens 
maravilhosos e intensos. 
Como não se lembrar de 
cada história, não é mes-
mo?

Em cada sonho com-
partilhado, percebemos 
a importância dos erros e 
acertos durante o desen-
volvimento acadêmicos, 
pois só os fortaleceram.  
Sigamos o caminho do sol, 
trilhemos as veredas que 
nos são direitas e deixem 
a saudade bater.

Assim, perceberemos 
que fomos forjados ao 
longo do tempo por um 
sentimento fraternal e, se 
as lágrimas caírem, sabe-
remos que somos huma-
nos.

Tem um trecho de uma 
canção do padre Fábio de 
Melo que diz: “a saudade 
é um lugar que só chega 
quem amou”. Aqui damos 
um até breve. A vida con-
tinua!
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Licenciatura em Educação Física

CAIO SANTAREM BARCELOS ANDRADE
DARLAN THEMOTEO BARBOSA DA SILVA
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA SOUTO
GLEISON FERNANDES DIAS
HIAGO KORT KAMP SANCHES
ISABELA ALVES DE ANDRADE LIMA

JEFERSON BATISTA FERNANDES
JOÃO VÍTOR CHACOUR AZEVEDO
JOÃO VITOR ROBERT BOM
JULIART LOPES DA SILVA
LARA MARIA BAIRRAL JORGE
LUAN PICININI SOUZA
MATHEUS SILVA ALMEIDA

PAOLLA RABELO PEREIRA
PAULO OUVIDIO DE SOUZA JÚNIOR
RICARDO DA SILVA FERRAZ
RODRIGO RUBACK CARDOZO
VÍTOR OLIVEIRA BARROS
WALLACE CANTAGALO BIEBE

PARANINFA

BETHANEA TOSTES DO 
COUTO DE CARVALHO

PATRONO

RODRIGO CUNHA DE MELLO 
PEDREIRO

ORADORA

ISABELA ALVES DE 
ANDRADE LIMA

Antes da pandemia, 
nós nos relacionávamos 
pessoalmente. Diferente-
mente do esperado, po-
rém, a transição das au-
las presenciais para EaD 
me permitiu conhecê-los 
ainda mais de perto. Com 
muito respeito, entrei no 
lar de vocês, conheci fa-
miliares durante filmagens 
de atividades, comparti-
lhamos a confiança e a in-
timidade de quem abre as 

portas da casa a um ami-
go e assim também foi no 
meu lar.

O que construímos jun-
tos é inacreditável. Se há 
dois anos alguém dissesse 
que gravariam vídeos se-
manais de ginástica artís-
tica e rítmica, vocês acre-
ditariam? Se dissessem 
que fariam natação on-li-
ne, vocês acreditariam? 
Nós os fizemos, e da me-
lhor forma possível. Deu 
certo porque vocês foram 
dedicados e aplicados. 
Portanto, me arrisco a di-
zer que esses formandos 
têm um diferencial: estão 
preparados para lidarem 
com o improvável; são 
criativos frente ao ines-
perado e, principalmente, 
assim como eu, eles não 
têm medo de tentar.   

Acreditem nas suas 
possibilidades e sejam os 
melhores profissionais de 
Educação Física que pu-
derem ser. Trabalhem com 
afinco e amor e, assim, 
todos os seus objetivos se-
rão alcançados!

Pensei em vários autores 
quando iniciei este texto, 
com o intuito de deixar uma 
mensagem que vocês pudes-
sem carregar durante toda 
jornada profissional que se 
inicia agora. 

Mas, depois de tanto re-
fletir, preferi deixar a men-
sagem que recebi da minha 
mãe, quando ainda era ado-
lescente, e que fez toda 
diferença na minha vida: 
“Conhecimento é o único 
bem que ninguém pode ti-
rar de vocês; tudo pode ser 

O momento que esta-
mos vivendo agora, com 
certeza, não é como ima-
ginávamos ou gostaríamos, 
mas é, sem dúvida, um dos 
mais importantes de nos-
sas vidas. Chegar ao fim 

perdido, exceto o conheci-
mento”.

Por isso, estudem e se 
esforcem para serem os me-
lhores que puderem, aju-
dem suas famílias e a Edu-
cação Física, só depende de 
vocês mesmos.

de mais uma trajetória é 
conquistar. Conquistar sig-
nifica abrir um caminho 
e segui-lo. A sensação de 
uma vitória que vem com 
o mérito não só nosso, mas 
de todos que estiveram 
presentes em nossas vidas 
nesses anos.

Hoje é dia de nos sen-
tirmos felizes e de lem-
brarmos de quem somos, 
das dificuldades em meio 
ao caminho as quais tenta-
ram nos desanimar, como 
o trabalho, a necessidade 
de estar com a família, o 
dinheiro, a correria... Na 
caminhada nos deparamos 
com situações adversas 
que nos surpreendem e nos 
fizeram fortes. Nesse cami-
nho de obstáculos, tivemos 
o prazer e a alegria de ter 
ao nosso lado pessoas para 
nos orientar, que nos man-
tiveram firmes em nosso 
destino. 

E, se aqui estamos, foi 
porque nada conseguiu ser 
maior que o nosso objeti-
vo. Mudar causa medo e, 
a partir de agora, as coi-
sas mudam. É tempo de se 
preparar para seguir um 
novo caminho, lembran-
do, sim, que, no passado, 
fizemos o suficiente para 
estarmos aqui em um novo 
caminhar, e esperar para o 
futuro tudo de melhor que 
poderemos fazer.  

Agradeço a Deus, mães, 
pais e famílias; a toda a 
instituição FASAP, que sem-
pre nos recebia com um 
“boa noite” todos os dias. 
Agradeço a todas as pes-
soas que deixaram tudo 
ao redor com mais brilho e 
vida; a todos que contribu-
íram para nossa formação, 
nosso muito obrigado. De 
forma especial, gostaría-
mos de agradecer a cada 
professor do curso de Edu-
cação Física da FASAP, por 
todo esforço, dedicação, 
trabalho duro e de quali-
dade; por batalharem para 
sermos bons profissionais e 
por se reinventarem nes-
te último ano. O esforço 
de vocês, sem dúvida, nos 
tornou não só profissionais, 
mas pessoas melhores. Ter-
mino com a seguinte frase 
de Napoleon Hill: “O entu-
siasmo é a maior força da 
alma. Conserva-o e nunca 
te faltará poder para con-
seguires o que desejas.”
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Bacharelado em Engenharia Civil

AFONSO DOS SANTOS MACÊDO
AMIL NEY CARDOSO PEREIRA JÚNIOR
ANA BEATRIZ PONTES DA ROCHA
ARCELINO JOÃO DO NASCIMENTO FILHO
ARTHUR LUCIO RIBEIRO
BRUNO COSTA BARROS DA ROCHA
CAMILA RODRIGUES PEREIRA
CARLOS MARCELO SILVA DE CASTRO
CAROLINE ANANIAS RIGUETE

FELIPE CHAVES RODRIGUES SILVA
GUILHERME BRITO FIGUEREDO
INGRID GUIMARÃES CIDADE
JALMER MARTINS SARDINHA
JOÃO LUIZ DE PAULA OLIVEIRA
JOSIANE GABRY BORGES
JULIANE DE MELO BERETTA
LETICIA TERRA MENEGATE
OENE JOSÉ VENTURA JUNIOR

OLÍVIA FERNANDES MOREIRA
PAULO MARCO ERTHAL BARROS
ROSELAINE SOARES COSTA
TATIANA AZEVEDO LESSA DA SILVA
VANESSA OLIVEIRA DA SILVA
VAULEAN GUEDES DE SOUZA 
VINÍCIUS LEMOS DA ROCHA

PARANINFO

JOSÉ LUIZ ERNANDES DIAS 
FILHO

PATRONO

ANSELMO DOMINGOS BIASSE

ORADOR

BRUNO COSTA BARROS DA 
ROCHA

Todo engenheiro gosta 
de números e praticidade... 
E é com essas informações 
e um pouco de poesia, que 
construo esse discurso para 
vocês, meu último conselho 
como formandos. 

5 anos de curso, 4 tur-
mas de engenharia forma-
das, 3 anos juntos, 2 vezes 
paraninfo e mais 1 grande 
momento para nossas vidas: 
a formatura!

E agora, José? O curso 
acabou, o diploma pegou, a 
luz apagou, e agora, José? E 
agora, engenheiro?

Neste mesmo lugar, que 
deixei registrado minhas 

palavras de paraninfo, eu 
lembrei uma coisa com o 
discurso. Depois de forma-
do, abracei a engenharia e, 
até hoje, seja em projetos 
ou pesquisas, ajudo a cons-
truir uma sociedade melhor 
com ela. Logo, essa é minha 
mensagem para vocês neste 
grande dia: Contribua ainda 
mais para um mundo melhor 
com sua formação. Espelhe-
-se na sua solidez e execute 
fundações robustas para in-
críveis projetos.

Lembre-se da sua traje-
tória na faculdade e cons-
trua caminhos entre cidades 
ou mesmo pessoas.

Encontrou um grande 
obstáculo no caminho? Deci-
da se vai contornar, demolir 
ou até construir um túnel, 
por exemplo. Esta é uma das 
grandes lições que aprende-
mos na engenharia: buscar 
soluções! E, a partir das inú-
meras escolhas que um de-
terminado projeto permite, 
definimos qual é a melhor 
escolha. 

Vocês escolheram certo 
há cinco anos... O sentimen-
to do engenheiro já estava 
com vocês naquele momen-
to! Escolher o melhor... Não 
é difícil fazer esta correla-
ção. Parabéns pela escolha! 
Todo sucesso do mundo para 
vocês!

Ao colar grau, vocês en-
tram definitivamente para a 
história da FASAP. Nossa Fa-
culdade estará sempre em sua 
identidade profissional. Que a 
vivência universitária na FASAP 
tenha desenvolvido ainda mais, 
em cada um de vocês, a inquie-
tação na busca pelo conheci-
mento.

Ajudem a mudar o país. As 
ideologias intolerantes, exclu-
dentes, fundamentadas na vio-
lência, no ódio, no individualis-
mo e na divisão não resistem 
ao tempo e fracassam. Sejam 
gentis com todos. Confiem no 
trabalho em equipe e nas solu-
ções construídas com base no 
diálogo e, principalmente, na 
força transformadora da ética, 
da verdade e do amor.

Para finalizar, tenham em 
mente que, mais importante 
que títulos, são as pessoas. 
Mais importante que dinheiro, 

Há cinco anos, fomos apro-
vados no vestibular para ingres-
sar na faculdade. Era o início de 
um sonho, que se tornou real 
para os formandos aqui presen-
tes. Não sabíamos o quão difícil 
seria esta trajetória, mas quem 
nos disse que seria fácil? E real-
mente não foi...

Por nós passaram diver-
sos educadores. No ciclo bá-
sico, temíamos a disciplina de 
Equações Diferenciais. Ainda 

mais, quando nosso professor 
dr. Alex Gomes nos disse que 
os seus alunos tiveram notas 
ou acima de 40 ou abaixo de 
10, no total de 50. E, acre-
ditem, nossa turma quebrou 
essa sequência.

Logo após o ciclo bási-
co, encontramos o famoso 
Resmast e, além dele, outro 
professor que os períodos su-
periores temiam: nosso para-
ninfo dr. José Luís Ernandes. 
Além de ser jovem, carregava 
consigo uma grande bagagem 
de ensinamento e dedicação 
no mundo acadêmico, sempre 
inovando em sala de aula e 
trazendo novas experiências. 
Infelizmente, a 2ª jornada 
acadêmica da Engenharia não 
pôde existir, devido à pande-
mia, mas temos certeza de 
que seria um sucesso como a 
1ª. 

Agradecemos aos três co-
ordenadores que passaram por 
nosso curso. Primeiramente, 
ao dr. Alex Gomes, que sempre 
nos recebeu em sua sala e sem-
pre foi proficiente; ao dr. Júlio 
César Corrêa, que assumiu em 
seguida, conduzindo de forma 
excelente, esta função, sem-
pre disposto a entender e a 
solucionar as necessidades da 
turma e do curso; e, por fim, 
ao mestre Frederico Simonini, 
que caminhou conosco nesta 
reta final para concretização 
deste sonho. Ressalto, ainda, 
nossos agradecimentos a todo 
corpo docente. Sem vocês, 
educadores, nada seríamos.

No 5º ano da faculdade, 
reta final para o tão sonhado 
dia da formatura, teve um iní-
cio trágico para nós, a perda 
de nosso amigo Gilmar. 

O que dizer do Gilmar? 
Pessoa íntegra, engraçado, 
brincalhão, amigo de todos. 
Ele era pedreiro e mostrava 
para nós suas obras. Era cada 
banheiro e espaço gourmet 
que ele desenvolvia de cair a 
boca. Tenho certeza de que 
você está num lugar melhor, 
meu amigo, onde a dor e a 
maldade não existem. Mas a 
certeza maior é a de que, nes-
te momento, você está aqui 
conosco. Obrigado por todos 
os momentos na sua presença. 
Esta vitória também é sua. 

Em seguida, veio a pande-
mia que nos obrigou a viver um 
mundo diferente: todos longe, 
mas, ao mesmo tempo, perto, 
conectados, sem aquele conví-
vio semanal em sala de aula. 
Segundo Lion C. Megginson 
“Não é o mais forte que sobre-
vive, nem o mais inteligente, 
mas o que melhor se adapta às 
mudanças. ” Fomos obrigados 
a nos adaptar a uma metodo-
logia de ensino totalmente di-
ferente e que deu certo. Esta-
mos aqui, formando. 

é a felicidade, e que nossa vida 
tem data e hora para terminar. 
Cabe a nós utilizarmos o tem-
po que nos resta para buscar-
mos incessantemente, antes de 
tudo, a felicidade.

Desejo a todos que cons-
truam uma ótima carreira, uma 
linda família e que se tornem 
parte de uma sociedade mais 
justa e perfeita
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Iniciamos o curso em 2016 e 
vocês ficarão na história da FA-
SAP como a primeira turma do 
curso de Psicologia.

Claro, que não sem sofri-
mentos. Afinal, um curso novo, a 
inexperiência da coordenadora, 
a necessidade de irmos cons-
truindo o curso junto com vocês 
e por vocês. No entanto, olhan-
do hoje para cada um de vocês, 
percebo como cresceram e como 
estão prontos para seguir nessa 
profissão maravilhosa! Como sa-
íram de si mesmos e começaram 
a perceber o outro. Devo dizer 
que esse movimento é o que há 
de mais belo nessa construção, 
que começa nos primeiros dias 
de aula e “termina” aqui. 

Termina, entre aspas, por-

A primeira turma! Várias 
estreias nesse nosso encontro: 
a primeira vez como professo-

Bacharelado em Psicologia

ALICIMAR DA COSTA CALDEIRA
ANA PAULA PEREIRA DE ABREU
ANGÉLICA GOMES ROSALINO
BEATRIZ SOUZA SANTOS
CLÉBER SANCHES MOTTA
ELIANI PINTO MARTINS

EMANUELE STRECHT RANGEL
GILMARA MARCHETTI AMORIM
GISELIA CAMARGO PINTO SILVA
JAYANE CARLA FERREIRA MARINHO
JOÃO VICTOR RABELLO CASTRO PINHO
LAYSE MELLO BATISTA

LORENA NEVES BURÇARD
MARIA ADRIANA FRANÇA SOUTO
MILENA CAMACHO DE REZENDE
NATÁLIA RODRIGUES BRASIL
PRISCILA DO COUTO SIAS
VALLESKA MEDEIROS DE SOUZA

PARANINFA

ANA LÚCIA RODRIGUES DE 
BARROS 

PATRONESSE

ADRIANA CHAVES DE 
OLIVEIRA RUBACK

ORADORA

GILMARA MARCHETTI 
AMORIM

que estamos sempre nos re-
construindo, e a Psicologia, sem 
dúvida, é uma profissão que nos 
proporciona uma eterna recons-
trução.

À medida que caminhamos, 
percebemos a necessidade da 
mudança, de maior aprendizado, 
de reorganização dos pensamen-
tos, das ações, enfim...

Parafraseando a poetisa 
Cora coralina: “O que vale na 
vida não é o ponto de partida e, 
sim, a caminhada. Caminhando 
e semeando, no fim, terás o que 
colher.”

Desejo que a caminhada que 
se reinicia agora, traga muitos 
frutos a todos vocês

ra; a primeira homenagem; a 
primeira supervisão; o primeiro 
erro, o primeiro acerto... Tudo 
foi com vocês - essa experiên-
cia está marcada em mim. O 
encontro que Espinoza diz que 
nunca mais seremos os mes-
mos. Fomos afetados nestes 
cinco anos. Eu me construí em 
vocês neste desafio da forma-
ção. Vocês são inesquecíveis!

Trago uma antiga conheci-
da de vocês das minhas aulas, 
a Estamira (ela era uma sábia), 
que diz de nós, na crueza e 
pureza do olhar do esquizofrê-
nico: “Vocês aprendem com as 
ocorrências!” O encontro que 
terão agora, a vida como ela é! 
“Somos nós que fazemos a vida, 
como der, ou puder ou qui-
ser!”(Gonzaguinha). Esse en-
cantamento com a vida é algo 
que nos une na escolha da nossa 
profissão. Mas a vida é cheia de 
ocorrências. E são nestas ocor-
rências que vamos trabalhar, 
construir e desconstruir para 
transformar. Esse é o lema da 
psicologia Transformar. A vida, 
o trabalho a sociedade.

Retomando o lema de 
Transformar. Como transfor-
mar sujeitos sem transformar 
sociedade? São inseparáveis. 
Neste sentido, precisamos 
ampliar nossos olhares para o 
nosso compromisso social, a 
responsabilização na constru-
ção de um mundo melhor. Isso 
implica na garantia incondicio-
nal da Liberdade, de amor, de 

pensamento, que implica em 
um mundo em que caibam to-
dos. Nós precisamos lutar por 
essa realidade utópica. Vocês 
são capazes disso, foram bem 
formados, eticamente compro-
metidos e extremamente estu-
diosos.

Deixo aqui uma recomen-
dação para vocês: busquem por 
perfeição no que vocês fizerem. 
Ninguém é obrigado a fazer 
nada na vida, porém, quan-
do nos propomos a fazer algo, 
devemos mergulhar de cabe-
ça. Para toda tarefa que vocês 
aceitarem fazer, se envolvam 
completamente nela, colocan-
do toda a energia e capacida-
de que tiverem. Todo mundo é 
sabido! Se não for o suficiente, 
estudem para aprimorar as ca-
pacidades.

Não posso terminar sem 
marcar que estão no início da 
caminhada. Estudem, se pre-
parem, construam uma carreia 
de sucesso, não abram mão do 
sonho de vocês.

Tenham como meta de vida 
devolver felicidade às pessoas, 
através do trabalho de vocês, 
feito com excelência técnica 
e ética. Vocês são a grande ra-
zão de existência do curso de 
Psicologia da FASAP, e o nosso 
maior motivo de orgulho. Nesse 
momento, estamos entregando 
o melhor do nosso trabalho para 
a sociedade, na certeza de que 
vocês farão toda a diferença!

CONSEGUIMOS! Como foi di-
fícil e desafiador chegarmos até 
aqui. Se fecharmos os olhos por 
alguns instantes, conseguimos 
trazer a nossa mente o ano de 
2016, quando tudo começou: a 
primeira turma de Psicologia da 
FASAP iniciava uma linda jorna-
da. 

Não tínhamos veteranos, e 
nós mesmos fizemos nosso trote. 
Não me recordo ao certo, mas 
éramos uns 50 alunos no começo. 
Quantas pessoas passaram por 
nós, quantas histórias, quantas 
amizades, e também lágrimas. 
Esses cinco anos que vivemos 
juntos, definitivamente entre 
tapas e beijos, ficarão marcados 
em nossos corações. 

Nós não brigávamos só en-
tre nós, conseguimos arrumar 
confusão com quase a facul-
dade inteira -  “ô, turma difí-
cil...”. Mas não éramos bons só 
para confusão; também éramos 
bons para oferecer apoio, cari-
nho, companheirismo, festinhas 
de aniversário surpresa. Perdi 
a conta de quantas já fizemos, 
e se tinha uma causa pela qual 
fosse preciso lutar, lá estávamos 
nós. Não podemos dizer que não 
fomos uma turma unida. Apesar 
de cada um ter o seu grupinho ou 
uma pessoa com a qual se iden-
tificava mais, se qualquer aluno 
precisasse de ajuda e fosse pre-
ciso mover a turma inteira para 
ajudá-lo, a turma inteira o aju-
daria. 

Queríamos tanto que esse 
dia chegasse, e ele chegou. E 
hoje só temos a agradecer a 
todos os nossos professores que 
nos aguentaram e nos ensinaram 
tanto. Agradecer principalmente 
à nossa coordenadora Ana Lú-
cia, porque sabemos o quanto 
os ouvidos dela nos acolheram. 
E gostaríamos também de ofere-
cer essa colação ao nosso amigo 
Jairo Lanes, que sempre estará 
presente em nossos corações. 
Esta colação também é dele. E 
tenho certeza de que, de onde 
ele estiver, estará muito orgulho-
so e feliz por todos nós. 

Temos histórias, e essas his-
tórias iremos guardar pelo resto 
de nossas vidas. Obrigada FASAP, 
por nos dar a oportunidade de 
nos tornarmos psicólogos.
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Com a palavra, os formandos
Alguns estudantes que estão participando da cerimônia de colação de grau resolveram deixar 

seus depoimentos sobre os cursos  e sobre a FASAP. Confira.

Bacharelado em
 Administração

Bacharelado em
Psicologia

Licenciatura em
Educação Física

A FASAP é uma exce-
lente instituição, que tem 
como principal diferencial 
a qualidade no ensino. Por 
já ter estudado em outras 
instituições, pude observar 
de perto essa grande dife-
rença. Os professores sem-
pre buscam a melhor forma 
de passar o conteúdo para 
os alunos e certificar-se de 
que realmente absorveram 
toda a matéria ensinada.  

No curso de Adminis-
tração, pude presenciar 
diversas experiências que 
somente a FASAP seria ca-
paz de proporcionar. Por 
exemplo: visitas técnicas a 
grandes empresas, como a 
Weber Saint-Gobain, e pa-
lestras com profissionais de 
excelência, que em muito 
contribuíram para o meu 
amadurecimento profissio-
nal e pessoal.  Estar con-
cluindo mais uma etapa na 
minha vida é gratificante 
para mim e toda minha fa-
mília. Só tenho a agradecer 
aos professores e à institui-
ção por tudo que me pro-
porcionaram durante esses 
quatro anos. 

A FASAP trouxe grandes 
oportunidades para mui-
tos alunos da região que 
sonhavam com uma gradu-
ação presencial e de fácil 
acesso. No meu caso, por 
exemplo, eu não teria cur-
sado Psicologia, se não fos-
se a proximidade. Quando 
fiz minha primeira gradu-
ação em outra faculdade, 
que também foi a primeira 
turma, foi extremamente 
frustrante, algo que não há 
nem como comparar com 
a realidade proposta pela 
FASAP. A coordenadora do 
Curso Ana Lúcia Rodrigues 
Barros, foi sempre solícita 
às demandas e tratou com 
muita diplomacia a resolu-
ção das questões apresen-
tadas. 

O curso foi um divisor 
de águas em minha cami-
nhada, pois por ser uma 
segunda graduação, iniciei 
com o propósito de que se 
fosse dificultar muito para 
mim, ou não atendesse às 
minhas expectativas, eu 

Com professores al-
tamente capacitados e 
dispostos, a FASAP ofere-
ce a seus alunos diversas 
oportunidades de criação 
e publicação de pesquisas 
científicas, bem como a 
participação em eventos 
de caráter nacional, como 
o V Congresso Brasileiro de 
Psicologia: Ciência e Profis-
são.

 Para mim, a for-
matura significa um novo 
início, uma oportunidade 
de me inserir no mercado 
de trabalho e colocar em 
prática tudo o que apren-
di nesses cincos anos. Vou 
sentir falta das conversas 
pelos corredores, do apoio 
e incentivo constante que 
recebemos dos professores 
e dos momentos de está-
gios, nos quais aprendemos 
e nos divertimos.

Por estarmos em uma 
cidade do interior do esta-
do, é muito bom ter uma 
faculdade acessível, com 
bons cursos e professores 
muito bem preparados, 
didáticos. O que mais me 
trouxe bons resultados na 
FASAP foi o conhecimento 
passado pelos professores, 
não só com base na teoria, 
mas também na prática. 
Eles têm muita experiência 
profissional. 

Para mim, a formatura 
concretiza a superação de 
mais uma etapa, mesmo 
com todas as dificuldades 
encontradas ao longo do 
caminho, e a realização do 
sonho de poder começar na 
profissão que escolhemos

Os diferenciais da FA-
SAP são que ela é bem 
localizada, é bem-concei-
tuada e oferece várias gra-
duações. Eu já frequentei 
outras faculdades e notei 

Luana Medeiros Coelho

Eliani Martins

Milena Camacho de Rezende

Camila Rodrigues Pereira

Bacharelado em
Direito

Bacharelado em
Engenharia Civil

A FASAP se sobressai em 
relação às outras institui-
ções de ensino, primeira-
mente, em função do fato 
de  ser atuante na sociedade 
- promovendo ações sociais, 
campanhas de conscientiza-
ção, palestras sobre temas 
de grande relevância e que 
agregam muito à comunida-
de. Em segundo lugar, con-
ta com um corpo docente 
preparado e diversificado, 
ou seja, os professores são 
articulados e engajados nos 
desafios da carreira, orien-

A FASAP é composta por 
excelentes professores que, 
ao longo de nossa caminha-
da acadêmica, partilharam 
seus conhecimentos conos-
co, da melhor forma.  Ao 
optar por ela, avaliei suas 
condições de ensino, iguais 
ou melhores do que outras 
instituições próximas. Por 
exemplo, conta com exce-
lente laboratório de infor-
mática, física e solos, além 
de uma biblioteca, com 
grande acervo de livros, 
disponíveis também na pla-
taforma digital.

A faculdade e seu corpo 
docente disponibilizaram 
diversas visitas técnicas no 
decorrer do curso, o que nos 
possibilitou comprovar na 
prática os métodos teóricos 
aprendidos em sala.  Senti-
rei muita falta do convívio 
e troca de experiências com 
todos os amigos

Laís de Mattos Menezes Duarte

A FASAP foi pioneira na nos-
sa região. Ela trouxe esperança, 
oportunidade para mais perto 
de nós, para aqueles que sem-
pre quiseram obter uma forma-
ção superior. Por isso a escolhi: 
a possibilidade de me capacitar 
com bons profissionais, sem ter 
que me distanciar dos meus 
familiares, e ainda com menor 
gasto, por estar mais próxima 
da minha cidade natal.

Não tenho palavras para 
descrever o quão grato sou a 
todos os professores. Fizeram 
um trabalho excepcional e de-
ram um suporte imprescindível 
principalemente nesse último 
ano, com a pandemia. Sentirei 
muita falta do clima da sala de 
aula, dos professores, e dos no-
vos amigos que a FASAP me deu.

Lucas Faria Magno

Bruno Costa Barros da Rocha

Paulo Ovídio de Souza Junior

tando os estudantes  sobre 
muitas possibilidades de 
atuação. 

A formatura represen-
ta mais um ciclo concluído 
e um sonho realizado. Sem 
dúvida, sentirei muitas sau-
dades dos amigos que fiz, 
dos bastidores – os colegas 
no xerox, lanchonete, bi-
blioteca e toda a equipe 
extraclasse que faz toda a 
engrenagem funcionar tão 
bem!

que ela está bem superior 
na qualidade de ensino e 
na relação direta com os 
coordenadores e professo-
res.

A Licenciatura em Edu-
cação Física foi maravilho-
sa, ministrada por excelen-
tes professores, com uma 
excelente coordenadora. 
Aprendi muito aqui e reco-
mendaria o curso para as 
pessoas que têm interes-
se em prestar o vestibular 
para esta área.

o encerraria. Na verdade, 
no decorrer dos cinco anos 
da graduação, nem sequer 
cheguei a cogitar tal hipó-
tese, visto tamanho o meu 
encantamento pelo curso e 
o interesse crescente por 
mais conhecimentos, além 
do autoconhecimento, fi-
cando assim clara a impor-
tância de se fazer terapia e 
de aprofundar nesse auto-
conhecimento.
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Entrevista

Ana Lúcia Rodrigues de Barros

A solenidade de colação de grau deste ano foi es-
pecialmente marcante para a FASAP e também para 
20 dos quase 170 formandos de 2020: foi a primeira 
cerimônia de conclusão do curso de Psicologia da Fa-
culdade. Sua principal característica é formar pro-
fissionais com perfil generalista, com conhecimentos 
teóricos-científicos e experiências que o habilitem 
ao exercício de sua profissão e a interação com pro-
fissionais de áreas afins. 

E para saber mais sobre a profissão e sua forma-
ção, conversamos com a coordenadora do curso, Ana 
Lúcia Rodrigues de Barros. Ela possui mestrado em 
Cognição e Linguagem, pela Universidade Estadual 
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2005); pós-gra-
duação em Psicoterapia Breve Integrada, pela Fun-
dação Técnico-Educacional Souza Marques (1999), 
e graduação em Psicologia pela Universidade Gama 
Filho (1985).

“Ver o crescimento dos 
alunos é algo que não dá para 

colocar em palavras”

Ao organizarem o cur-
so de psicologia da FASAP, 
quais foram as preocupa-
ções da instituição: quais os 
critérios e cuidados na sua 
organização, conteúdo pro-
gramático, etc.?

- Nosso principal objeti-
vo era ter um curso de exce-
lência, que pudesse propor-
cionar aos alunos uma visão 
global da psicologia, já que 
é uma profissão com múl-
tiplas abordagens teóricas. 
Partindo do princípio de que 
a FASAP recebe alunos de 
vários municípios próximos, 
também houve a preocupa-

ção de adequar o curso às 
reais necessidades dessas po-
pulações. Daí as ênfases em 
clínica e psicologia organi-
zacional, pois, dessa forma, 
o curso dá uma visão maior 
ao egresso e o torna capaz 
de atender às demandas vin-
das das cidades. O conteúdo 
programático também tenta 
abarcar as necessidades da 
sociedade atual, proporcio-
nando ao aluno condições de 
atuar em qualquer área da 
psicologia.

 
Na sua opinião, quais 

são os principais diferen-

ciais deste curso de Psicolo-
gia? No que ele se sobressai 
em relação aos demais cur-
sos da cidade e da região?

- Um ponto que eu acho 
fundamental é o convívio, a 
proximidade dos alunos com 
os professores e a coordena-
ção. Essa liberdade respeito-
sa proporciona uma troca de 
saberes extremamente rica, 
porque o aprendizado se faz 
também fora dos muros da 
escola. Além disso, os con-
vênios que a faculdade dis-
põe para os estágios básicos 
proporcionam ao estudante, 
desde os primeiros períodos, 
o contato com a realidade e 
as demandas impostas pela 
nossa sociedade. Dessa for-
ma, torna-se mais fácil ao 
aluno direcionar os seus es-
tudos para as áreas que mais 
tenham a ver com a sua per-
sonalidade e vontade de se 
dedicar.

 
O que representa para 

você, que participou da es-
truturação e início do curso, 
assistir à formatura desta 
primeira turma?

- Uma alegria e um orgu-
lho muito grandes. Já parti-
cipei de outra primeira tur-
ma de faculdade, mas como 
professora. Agora, é diferen-
te, porque é um curso que 
estou ajudando a construir. 
Ver o crescimento dos alunos 
é algo que não dá para colo-
car em palavras, tamanha a 
emoção que toma conta da 
nossa alma. Constatar que 
eles estão preparados para 
seguir o seu caminho, para ir 
em busca de outros desafios e 
que pudemos, de alguma for-
ma, contribuir para isso, faz 
com que as horas de cansaço 
se dissipem para dar lugar à 
emoção.

Nesta ainda curta his-
tória do curso, que fato ou 
aspecto vai marcar a Psico-
logia da FASAP para sempre?

- Durante cinco anos 
muita coisa acontece: tanto 
boas, quanto ruins, tristes.... 
Tivemos algumas perdas im-
portantes que nos marcaram. 
Mas diria que ver os alunos 
amadurecerem ao longo dos 
anos e começarem a clini-
car com responsabilidade e 
compromisso com a profissão 
é uma marca que fica para 
sempre. 

Outro fato marcante foi 
a abertura da Clínica-esco-
la de Psicologia, a chegada 
dos pacientes e o progresso 

que em pouco tempo eles 
apresentaram. Fruto do tra-
balho responsável dos nossos 
alunos, que abraçaram essa 
tarefa como verdadeiros pro-
fissionais. Quando o trabalho 
é bem-feito, a propaganda 
é no boca a boca. E isso foi 
acontecendo automatica-
mente, na medida em que 
os alunos iam dando prosse-
guimento aos atendimentos 
à população. O respeito com 
que os moradores de Pádua 
e cidades vizinhas - porque 
atendemos pessoas de outros 
municípios -  passaram a nu-
trir pela Clínica-escola, em 
função dos resultados obti-
dos, foi algo inigualável. 

  
De maneira sucinta, po-

deria descrever o mercado 
de trabalho do psicólogo: 
em quais áreas pode atuar; 
é possível compatibilizar 
realização profissional com 
remuneração adequada, 
etc.?

- Bom, hoje a psicologia 
conta com um campo de atu-
ação extremamente vasto, 
vai desde a psicologia do es-
porte e a de emergência nas 
catástrofes, por exemplo, à 
psicologia jurídica e onco-
lógica, entre muitas áreas. 
Já a remuneração salarial 
maior ou menor vai depen-
der da área escolhida. De 
todo jeito, acho importante 
que a escolha tenha a ver 
com a personalidade do pro-
fissional. 

A previsão é a de que os 
serviços de saúde mental te-
rão uma procura crescente 
pós-pandemia. Mas, como o 
nosso curso é generalista, o 
egresso tem a possibilidade 
de escolher qualquer área de 
atuação. Na minha prática, 
como profissional de psicolo-
gia há mais de 30 anos, acre-
dito que há lugar para todos. 
Um trabalho realizado com 
ética e profissionalismo tem 
sempre o seu espaço, ain-
da que a concorrência seja 
grande. 

Na nossa região, há inú-
meras opções relacionadas 
à clínica, seja consultório 
particular, clínicas sociais, 
serviços públicos de saúde, 
CAPES, CRAS, CAIS, etc. Na 
área escolar, há a possibili-
dade de trabalhar no âmbito 
da educação inclusiva, com 
crianças ou com os profissio-
nais envolvidos, seja dentro 
ou fora das escolas. Também 
existe o trabalho com as in-
dústrias, seja na área de re-

crutamento e seleção, seja 
em treinamento e desenvol-
vimento dos colaboradores, 
seja na saúde do trabalha-
dor...Enfim, são tantas as 
possibilidades atuais para o 
psicólogo que não justifica a 
preocupação com a concor-
rência.

 
A pandemia, que se 

abateu sobre o mundo este 
ano, trouxe muitas mudan-
ças neste mercado? Quais 
foram as principais?

- A pandemia trouxe 
mais ênfase ao trabalho de 
atendimento on-line, que já 
existia de uma forma tímida, 
e que agora cresce em pro-
porções muito maiores. Isso 
gera a possibilidade não só 
da realização de cursos e ca-
pacitações para os profissio-
nais, como do atendimento 
on-line, para pacientes que 
moram até no exterior.  É 
possível a este profissional 
o cadastramento no Con-
selho Federal de Psicologia 
para atendimento on-line, 
regularizando, assim, a sua 
situação.  Embora alguns 
pacientes ainda tenham di-
ficuldades, seja por falta de 
um local mais apropriado em 
casa, ou pela dificuldade in-
dividual da própria pessoa, 
observa-se um crescimento 
nessa modalidade de atendi-
mento. 

O que você prevê para 
estes formandos a partir de 
agora? Quais são suas pers-
pectivas para o mundo pós-
-pandemia, para a profissão 
e o início de carreira destes 
psicólogos? 

- Fico muito tranquila em 
relação ao futuro dos nossos 
egressos porque sei que eles 
estão prontos. Os estágios 
foram muito importantes 
para a preparação deles. Vá-
rios pacientes atendidos na 
Clínica-escola já decidiram 
acompanhar os egressos as-
sim que eles regularizem a 
situação no Conselho Regio-
nal de Psicologia. Alguns es-
tão iniciando pós-graduação 
para dar continuidade aos 
seus estudos, e outros ain-
da já estão se inscrevendo 
para a seleção em mestra-
do, a fim de seguir a carreira 
acadêmica. Então, as minhas 
“previsões” são as melhores 
possíveis. Em pouco tempo, 
estaremos vendo-os con-
tratados, seguindo carreira 
solo, ou, até mesmo, como 
nossos colegas na academia.
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Se for seu pai, não atenda

“Should I stay or should I go?”

KARINE BASTOS SILVA
Graduada em Direito,  pós-graduada 

em Direito Civil e mestranda em 
Ciências das Religiões

ANNA CAROLINA BOMFIM
Professora de Biologia no Colégio de 
Pádua, em Santo Antônio de Pádua, 
e no Colégio e Curso Múltiplos, em 

Itaocara. Mestre em Química Biológica 
e graduada em Ciências Biológicas. 

A expressão Síndrome de 
Alienação Parental foi defini-
da, em 1985, pelo psiquiatra 
Richard Gardner, como um dis-
túrbio no qual uma criança (ou 
menor) é manipulada ou condi-
cionada, normalmente por um 
dos pais, para vir a romper os 
laços efetivos com o (a) outro 
(a) genitor (a). A alienação pa-
rental é um fato que, infeliz-
mente, vem ganhando mais des-
taque na sociedade brasileira 
e, consequentemente, na área 
jurídica, sobretudo no Direito 
de Família. Isso porque a prá-
tica da alienação parental, ou 
implantação de falsas memórias 
- como também é conhecida -, 
se dá no seio familiar.

Na sociedade atual, é gran-
de o número de casais que rom-
pe seus relacionamentos con-
jugais. A maioria desses casais 
possui filhos e, com o fim da 
relação, é comum à prática da 
alienação parental. Tal prática 
é adotada para atingir um dos 
genitores ou, até mesmo, outra 
pessoa da família, seja por in-
conformismo com o fim da rela-
ção, seja por raiva, sentimento 
de traição, vingança ou outro 
motivo qualquer.

Segundo Marco Antônio Gar-
cia de Pinho:

Pesquisas informam que 90% 
dos filhos de pais divorciados 
ou em processo de separação 
já sofreram algum tipo de alie-
nação parental e que, hoje, 
mais de 25 milhões de crianças 
sofrem este tipo de violência.

Para tentar combater uma 
prática tão nociva, criou-se a 
lei 12.318/2010, que tem como 
finalidade básica proteger os di-
reitos fundamentais da criança 
e do adolescente. O Art. 3º des-
sa lei prevê: “A prática de ato 
de alienação parental fere di-
reito fundamental da criança ou 
do adolescente de convivência 
familiar saudável, prejudica a 
realização de afeto nas relações 
com genitor e com o grupo fami-
liar, constitui abuso moral con-

tra a criança ou o adolescente 
e descumprimento dos deveres 
inerentes à autoridade paren-
tal ou decorrentes de tutela ou 
guarda.” 

De acordo com o pará-
grafo único do art. 2º da Lei 
12.318/2010, como alienação 
parental consideram-se os atos 
declarados pelo juiz ou consta-
tados por perícia, além das se-
guintes formas exemplificativas 
praticadas diretamente ou com 
auxílio de terceiros: a) fazer 
campanha para desqualificar 
o genitor; b) dificultar o exer-
cício da autoridade parental; 
c) dificultar contato de criança 
ou adolescente com genitor; d) 
dificultar o exercício da convi-
vência familiar regulamenta-
da; e) omitir deliberadamente 
a genitor informações pessoais 
relevantes sobre a criança ou 
adolescente, com a intenção de 
dificultar a convivência com o 
menor; f) apresentar falsa de-
núncia contra genitor ou fami-
liares deste, objetivando atra-
palhar a convivência deles com 
o menor; g) mudar o domicílio 
para dificultar a convivência do 
menor com o outro genitor ou 
familiares deste.

Na alienação parental, é 
comum a seguinte frase: “se for 
seu pai/ mãe, não atenda”.

Na prática da alienação 
parental, conforme disposição 
do Art. 6º da Lei 12.318/2010, 
podem ser aplicadas as seguin-
tes sanções: advertência, como 
medida para prevenir ampliação 
dos atos de alienação; alteração 
do regime de convivência em fa-
vor do genitor alienado; multa 
como forma de penalizar, por 
exemplo, o alienador financei-
ramente mais forte ou que usa 
o poder econômico para influen-
ciar negativamente a criança ou 
o adolescente; determinação de 
acompanhamento psicológico 
ou biopsicossocial da criança ou 
adolescente com a finalidade de 
corrigir os ataques à integridade 
psicológica sofrida; alteração 
do  regime de guarda, como, por 
exemplo, de guarda unilateral 
para guarda compartilhada ou 
o contrário, em favor do aliena-
do; fixação, cautelarmente, do 
domicílio da criança ou adoles-
cente, quando o alienador tenta 
mudança de domicílio para afas-
tar a criança ou adolescente do 
genitor alienado; suspensão da 
autoridade parental.

Nesse sentido, a Lei 
12.318/2010 surgiu para pre-
encher uma lacuna referente à 
proteção psicológica da criança 
e do adolescente, pois, ao dis-
por sobre a alienação parental, 
tem a finalidade de coibir esse 
comportamento tão nocivo, de 
forma a ampliar a proteção in-
tegral ofertada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

O Século XXI, também conhe-
cido como a Era da informação ou 
Era digital, trouxe grandes avan-
ços para a humanidade, que con-
sequentemente culminaram em 
mudanças no estilo de vida. Em 
contrapartida, nos tornamos cada 
vez mais vulneráveis a agentes de 
riscos para a saúde, tais como: an-
siedade, estresse, consumo exces-
sivo de alimentos processados ou 
contendo agrotóxicos e exposição 
ao ar poluído, dentre outros. 

Estaria essa mudança no esti-
lo de vida relacionada ao aumento 
do número de casos de câncer nos 
últimos anos? 

O câncer é a segunda doença 
que mais mata no mundo: é res-
ponsável por 9,6 milhões de mor-
tes somente em 2018. Estima-se 
que um em cada seis óbitos esteja 
relacionado à doença. Segundo a 
Agência Internacional de Pesqui-
sa de Câncer (IARC), vinculada 
à Organização Mundial de Saúde 
(OMS), os casos de câncer podem 
aumentar em 78% nos próximos 20 
anos. Este é, portanto, um proble-
ma de saúde pública. 

Mas, afinal, o que é o câncer? 
Sabe-se que ele é causado por 
uma multiplicação celular descon-
trolada. Todos nós, seres vivos, 
apresentamos uma característica 
em comum: somos formados por 
células, unidades funcionais do 
organismo. Essas células estão em 
constante multiplicação. Antes de 
as células se multiplicarem, pre-
cisam preparar seu mise en place 
(prática na qual o chef deixa todos 
os ingredientes preparados, antes 
de dar início à receita). Assim 
como um bom chef de cozinha, 
uma célula não começa a multipli-
cação sem antes se certificar de 
que está tudo pronto. 

O ciclo celular corresponde 
ao que chamamos informalmente 
de mise en place. Nele, ocorrem 
etapas importantes, como o au-
mento do volume celular, síntese 
de proteínas e a duplicação do 
DNA, que são essenciais para a 
formação da nova célula. Duran-
te esse processo, nos pontos de 
checagem, ocorre uma varredura 
para encontrar possíveis falhas e 
tentar corrigi-las. Quando falhas 
incorrigíveis são detectadas, a 
célula toma a decisão de parar a 
multiplicação, iniciando, assim, o 
processo de apoptose (morte celu-
lar programada). 

Fazemos aqui uma analogia 
entre o ciclo celular e o clássico 
da banda inglesa de punk rock The 
Clash, nos anos 1980: Should I stay 
or should I go; o título quer dizer: 
Devo ficar ou devo ir. Assim, a cé-

lula saudável faz uso do seu “bom 
senso” para decidir entre ficar ou 
seguir em frente. 

Na maioria das vezes, a cé-
lula cancerosa resulta da ação de 
agentes mutagênicos em células 
sadias, provocando alterações 
em seu DNA. Dessa forma, a cé-
lula perde o poder de decisão e 
continua se multiplicando mes-
mo quando não deveria, geran-
do células não sadias. As células 
cancerosas também perdem a 
capacidade de parar a multipli-
cação celular quando entram em 
contato com outros tecidos (ini-
bição por contato), fazendo com 
que o tumor cresça, invadindo 
e alterando a funcionalidade do 
tecido. 

O que pode efetivamente 
causar o câncer? Segundo o Institu-
to Nacional do Câncer (Inca), não 
existe uma única causa. O câncer 
pode ser causado por fatores in-
ternos, como alterações genéticas 
ou problemas imunológicos, bem 
como fatores externos, que estão 
presentes no meio ambiente. 

Acredita-se que apenas 5% 
dos tipos de câncer podem ser he-
reditários, ou seja, transmitidos 
de pais para filhos. Os outros 95% 
estão relacionados ao nosso esti-
lo de vida, como: alimentação, 
cigarro, consumo de álcool em 
excesso, sobrepeso e sedentaris-
mo. Estudos apontam ainda que o 
estresse também está relacionado 
ao crescimento e à propagação 
das células tumorais. 

Um trabalho publicado na re-
vista americana Cancer Epidemio-
logy, por pesquisadores do Institu-
to de Medicina Preventiva da USP, 
estimou que os casos de câncer e 
o número de mortes causadas pela 
doença podem ser potencialmen-
te evitados, por meio da elimina-
ção ou redução de fatores de risco 
presentes no estilo de vida da po-
pulação. 

Os avanços tecnológicos mu-
dam o cenário da saúde trazendo 
novas perspectivas para o trata-
mento do câncer. Contudo, é ne-
cessário investir mais em preven-
ção. É dever do Estado incentivar 
as políticas públicas, bem como 
repensar modelos de desenvolvi-
mento urbano, visando à redução 
da emissão de poluentes atmosfé-
ricos; criação de políticas severas 
que impliquem na redução do uso 
de agrotóxicos, dentre outras pos-
síveis medidas.

Todavia, é de responsabili-
dade pessoal evitar o consumo 
de cigarro e álcool, manter uma 
alimentação equilibrada, dando 
preferência a alimentos naturais 
ou pouco processados e valorizar 
a prática regular de exercícios fí-
sicos, dentre outras práticas. 

Afinal: Should I stay or Should 
I go?

Vimos que nem mesmo as cé-
lulas escapam da tarefa de decidir 
entre ficar ou seguir em frente, 
quando precisam cumprir o pro-
pósito da multiplicação. Assim 
como as células saudáveis param 
ao perceber algo errado e tentam 
corrigir, devemos parar com as 
práticas que não agregam valor à 
nossa saúde e seguir em busca de 
mudanças que nos proporcionem 
melhor qualidade de vida, tendo 
em vista o potencial dessas ações 
em nosso futuro
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