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Mais de uma centena de alunos recebem diploma
na primeira graduação conjunta da FASAP

Bacharéis em Administração

Bacharéis em Direito

Licenciados em Educação Física

Bacharéis em Enfermagem

Pela primeira vez, a Faculdade Santo Antônio de Pádua
(FASAP) formou turmas de quatro cursos: Bacharelados em Administração, Direito, Enfermagem e a Licenciatura em Educação Física. Com a participação de pais, parentes e amigos
dos formandos, bem como de
representantes da sociedade do
noroeste fluminense, as festividades da formatura movimentaram a cidade no final do mês de
novembro e início de dezembro.
As atividades começaram no
dia 25 de novembro, com a realização das Aulas da Saudade dos

quatro cursos. A do Direito foi realizada pelos professores Giordano Barreto Mota e Karine Bastos
Silva, no Campestre Pádua Clube. No dia 2 de dezembro, foi a
vez da Aula da Saudade de Educação Física, proferida pelos professores Carlos Alberto de Souza
Silva e Ofélia Machado Mansur,
na AABB/Pádua.
No dia 4, foi realizada a Aula
da Enfermagem, pelos professores Clara Mota Brum e Enoghalliton de Abreu Arruda, no
Auditório da FASAP. Já a Aula da
Saudade da Administração foi
ministrada, no dia 5, pelos pro-

fessores Alexandre Moreira Vieira, Danielle Alves Fortuna Pussiareli, Ilson Viana de Magalhães
Junior, Jorge Luís de Oliveira
Daibes e Patrícia Viana Costa.
Ela também aconteceu no Auditório da FASAP.
No dia 17, um grande público se confraternizou com os formandos durante a missa e o culto em Ação de Graças. A missa
foi celebrada, às 18 horas, na
Igreja Matriz de Santo Antônio
de Pádua e o culto, às 20
horas,na Primeira Igreja Batista
de Pádua.
Continua na página 3
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Administração transitando
entre a Ética e a Filosofia
No dia 13 de novembro,
no Auditório da Instituição,
a professora Patrícia Viana Costa realizou a palestra de abertura do evento
Ética e Filosofia nas Organizações. Organizado pelos
alunos do 6º período do
Bacharelado em Adminis-

tração da FASAP, contou
com outros temas de interesse dos estudantes e professores, como: “A Importância da Ética no Cotidiano da Empresa (Danielle
Alves Fortuna Pussiareli);
“Marketing e Ética” (Jeuziane Duarte Lamim); “Éti-

ca e Gestão Hospitalar”
(Clara Mota Brum); “Ética
na Administração Bancária” (Aliny Vogas de R. Vieira); (Gestão Escolar e
Princípios Éticos” (Joelma
dos Reis Themoteo); “Ética e Gestão Pública” (Jorge Luís de Oliveira Daibes).

1º FASAP Music – Festival
Universitário de Música II

Graduados e graduandos
contabilizados pela FASAP
Desde 2008, quando
a primeira turma do
Bacharelado em Administração colou grau,
até 2014, quando a primeira turma de Enfermagem recebeu seu dipl oma , a F acu lda de
Santo Antônio de Pádua
colocou no mercado de
trabalho graduados em
22 turmas, com as quatro deste final de ano.
Elas são de quatro cursos: Bacharelado em

Administração, Direito
e em Enfermagem e
Licenciatura em Educação Física e Bacharelado.
Ao todo, foram 874
profissionais capacitados para exercerem,
cada qual em sua área,
funções que contribuam
parao desenvolvimento
da sociedade, em seus
diversos aspectos em
níveis local, regional,
estadual e nacional.

Edição 2014 do Projeto
“Mostra de Profissões”

Aconteceu no dia 13,
no Clube Social Paduano, o 1º FASAP Music –
Festival Universitário
de Música. Trata-se de
um evento que integra
a disciplina Folclore e
Dança da Licenciatura
em Educação Física, idealizado e organizado
pelo professor Thiago
Azevedo da Silva e pela
coordenadora do curso,
Ofélia Machado Mansur,
com a efetiva participação dos alunos do 6º período.
O Festival tem por
objetivo explorar a diversidade cultural por
meio da música, promovendo a socialização
entre os alunose revelaro talento musical de es-

tudantes e funcionários da
FASAP. Segundo a maioria
dos participantes, “foi uma
noite de muita arte e alegria”, cujo ingresso foi a
doação de um brinquedo
para ser doado à APAE. O
corpo de jurados do 1º FASAP Music contou com os
seguintes membros: Hércules (Presidente da Banda
Sociedade Musical 7 de setembro e integrante da Sociedade Musical Lyra de
Aryon); Thiago (Vocalista da
Banda Babilônia); Rodolfo
(Formado pela Academia
Villa-Lobos e professor de
música, saxofonista e Contrabaixista).
A classificação final do
Festival foi a seguinte:
1º lugar: Ellen Cristina e
Fábio, com a apresentação da

música Como nossos pais;
2º lugar: Thiago Alves, Sebastião Sá, Athos
Lima, Amaral Júnior e
Mateus,com a canção
Deus da minha vida;
3º lugar: Berenice de
Sousa,interpretando
Quando eu Chorar.
Participaram ainda,
com suas bandas, alunos
da licenciatura em Educação Física e dos bacharelados em Enfermagem,
Direito e Engenharia Civil. Destacaram-se também, nos intervalos do 1º
FASAP Music, os alunos
Elias e Amanda (2º período de Educação Física),
com números de dança,
bem como pela participação especial da Banda
Babilônia.(fio à volta)

De 20 a 23 de outubro,
as instalações da FASAP estiveram abertas para receber a visita de estudantes
do ensino médio, turnos
diurno e noturno, da cidade e de municípios vizinhos
para a já tradicional Mostra de Profissões. As escolas que atenderam ao convite foram as seguintes:
Colégio Estadual Almirante
Barão de Tefé, Centro Educacional Professor Ruy Azevedo - CEPRA, Colégio Estadual Ferreira da Luz,
Acerte Vestibulares, Ciep
469 – AnaídePanaro (Santo

Antônio de Pádua); Ciep
267 – Maria Aparecida Lima
Souto Tostes e Colégio Estadual Deodato Linhares
(Miracema); Colégio Estadual João Maurício Brum
(Boa Nova) e Colégio Estadual Manoel Rodrigues Barros (Paraíso do Tobias - Miracema).
O objetivo da Mostra é
uma visita previamente
agendada e guiada por professores da FASAP, através
de suas dependências, com
a apresentação da infraestrutura da Instituição, dos
cursos oferecidos, etc.

FASAP adquire o sistema Minha Biblioteca – a sua biblioteca virtual
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Já está à disposição da
comunidade fasapiana uma
nova e importante ferramenta de trabalho. Trata-se
do ambiente on-line para
leitura dos principais livros
universitários encontrados
no mercado: o portal Minha

Biblioteca. São mais de 4 mil
títulos de um consórcio de
editoras formado pelas quatro principais editoras de livros didáticos do Brasil: Grupo A, Atlas, Grupo GEN e Saraiva. Elas se uniram pra oferecer, às instituições de en-

sino superior, uma plataforma prática e inovadora para
acesso a um conteúdo técnico e científico de qualidade via internet. As publicaçõesabrangem diversas áreas do conhecimento, como
Direito, Ciências Sociais Apli-

cadas e Saúde. Para isso,
alunos e professoresdevem
logarno portal “Minha Biblioteca”, através do sistema
Webgiz, utilizando sua matrícula e senha. Depois, é só
usufruir de todo o conteúdo
disponibilizado.

Sessão Solene de Colação de Grau
O momento mais esperado por
todos foi a Sessão Solene de Colação de Grau, que aconteceu no dia
18, às 20h, no Clube Campestre
de Pádua.A mesa solene foi composta pela diretoria da mantenedora Sociedade Educacional Desembargador Plínio Pinto Coelho
(SEDEP) e Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP), Congregação de Ensino da Instituição e inúmeras autoridades.
Durante a cerimônia, falaram
os paraninfosde Administração
(Jorge Luís de Oliveira Daibes),
de Direito (InessaTrocilo Rodrigues Azevedo), de Educação Físi-

ca (Johan Reis de Carvalho) e de
Enfermagem (Clara Mota Brum).
Muito esperados foram os discursos dos oradores dos cursos:de
Administração, Izabela da Silva
Lopes; de Direito, Idalla Maria
Brum Pereira; de Educação Física, Mayara Alves Lourenço, e de
Enfermagem, Heldeanne Pacheco
do Nascimento.
Os patronos e patronesses
também foram o centro das atenções na solenidade de Colação de
Grau: Danielle Alves Fortuna Pussiarelli (Administração), Mario
Angelo Silva Gualhardo Queiroz
(Direito), Bethanea Tostes do

Couto de Carvalho (Educação Física) e Matheus Alves Ribeiro (Enfermagem).
Os formandos souberam agradecer àqueles que tiveram um lugar importante na formação deles ou uma grande afinidade. Por
isso, osprofessores homenageados da Administração foram: Alex
Alves Gomes, Danielle Alves Fortuna Pussiareli, Fábio da Silva Eiras, Ilson Viana de Magalhães Junior, Jorge Luís de Oliveira Daibes e Patrícia Viana Costa; Do
Direito: Mario Angelo Silva Galhardo Queiroz; da Educação Física: Alessandra Oliveira de Sou-

ADMINISTRAÇÃO

Mensagem da
Patronesse,
professora
Danielle Alves
Fortuna Pussiareli

Gisella dos Santos Pereira Martins
Giselle de Oliveira Santana
Henrique da Silva Carvalho Cavalcante dos
Santos
Izabela da Silva Lopes
Juarês Ramos Cabreira Neto
Kenedy Cabreira Martins
Liliane Coutinho Lima
Ludmilla Real Figueiredo
Luiza Maria Rosa Muniz
Marcos Filipe de Oliveira Bastos
Marcus Felipe Mercante Linhares
Maria Grasieli Rodrigues Medeiros
Mattheus Coelho Faria

Meus queridos alunos, que honra vivenciar esta homenagem!
Desejo a vocês a eternidade em
realizações, em sucesso e em sabedoria, pois, assim, saberão que cada
vitória se conquista com luta, dedicação e disciplina, e que as alianças
positivas (amigos), que fazemos ao
longo da vida, nos fazem mais fortes e mais capazes!
Parabéns, meus guerreiros!
Obrigada!

va Eiras; de Direito,Anny Ramos
Viana, Giordano Barreto Mota e
InessaTrocilo Rodrigues Azevedo;
de Educação Física, Ofélia Machado Mansur, e de Enfermagem, Dinart Rocha Filho.
Para complementar a programação, oseventos de confraternizaçãoforam realizados em dias e
locais distintos: Baile da Administração, dia 13, na Maison SainteCécile; Baile do Direito, dia 6, na
Maison SainteCécile; Confraternização da Educação Física, dia 19,
no Barão do Chopp; e Confraternização da Enfermagem, dia 20,
no Kifesta, em Miracema.

Discurso do Paraninfo, professor
Jorge Luís Daibes de Oliveira

Bacharéis em Administração

Alessandra Laurindo da Silva
Aliney Cabral Ribeiro
Amanda de Lima Moreira
Cassiane de Sales Pires
Charlene Barrias Gonçalves
Claudinei da Silva Paula
Cristiane Cabreira Machado
Dayana da Silva Franco de Andrade
Débora Souza Castilho
Delma da Silva Vieira
Deyselâni Fernandes da Costa
Douglas Rangel Silva
Fernanda dos Santos Lopes Costa
Gabriela Paula Rocha

za Lima, Bethanea Tostes do Couto de Carvalho, Carlos Alberto de
Souza Silva, Johan Reis de Carvalho e Ofélia Machado Mansur; e
da Enfermagem: Arandir de Souza Carvalho.
Não se pode deixar de registar ainda os juramentistas de
Administração(Roberta de Souza e
Silva), de Direito (Luiz Felipe Alves Tostes), de Educação Física
(Welington Pereira Nepomuceno)
e de Enfermagem (Suzana Carvalho dos Santos).Além disso, foram
homenageados os Amigos das Turmas: de Administração, Alexandre Moreira Vieira e Fábio da Sil-
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Odilon Zaram Pinheiro
Osmindo José Lima Ferreira de Souza
Paulo César Silveira Games
Priscilla Ribeiro Moraes
Raiza Ferreira Machado
Roberta de Souza E Silva
Robson da Silva Ribeiro
Sthéfano Souza Silva
Tamara Dias de Assis
Thaciane de Quadros Oliveira
Theophilo Jose Gonçalves Correa
Thiago Gonçalves de Asevedo
Valdo da Silva Dos Reis
Wesley Macêdo Banca

Queridos afilhados! Hoje preciso me afastar um pouco da Matemática, das finanças, dos razonetes, do
levantamento de balanços e de tantos conteúdos lógicos. Agora é a vez
dos sentimentos, dos adjetivos, de
comemorar o sucesso. O dia chegou!
Sofremos, perdemos o sono, choramos e outros riram de felicidade ou
desespero, mas o que importa é que
a luta travada durante todos esses
anos agora dá lugar à sensação do
dever cumprido. Da glória que tanto sonhávamos. Eis o grande dia: a
nossa formatura! Que todos vocês
sintam esse momento como único,
singular e grandioso!
Queria agradecer à homenagem
sincera que todos vocês prestam a
este professor que acompanhou de
perto suas jornadas. Meu muito obrigado pelo respeito, pela amizade e
pelo carinho com que sempre fui tratado. Agradeço pelos bons momentos que compartilhamos em sala e
fora dela. Por todo aprendizado que,
certamente, trocamos ao longo desses quatro anos de vida acadêmica.
Amo todos vocês não só pelo que são
e representam, mas por tudo o que
fizeram por mim. Pelos bons momentos de felicidade e de preocupação.
Pelas questões por vezes difíceis de
explicar e entender. Pelas reclamações – “ah, professor, não estou entendendo nada!””Nossa... professor!
Que coisa difícil esse negócio de razonetes! Meu caderno não tem mais
espaço pra tanta conta!”(risos).
Agradeço do fundo do coração
por cada momento que me cobraram e me fizeram entender onde eu

também poderia melhorar e, assim,
vocês assumiram também um importante papel nesse processo de
aprendizagem. Hoje me sinto bem
mais preparado, e vocês contribuíram muito.
Finalmente, queridos alunos
proponho que hoje façamos uma
breve reflexão sobre o “tempo”,
cujo paradoxo inevitavelmente nos
leva a uma importante reflexão. No
tempo reside a vida, que certamente se concretiza por meio de nossos
sonhos, nossas realizações. Consequentemente, sem o tempo não há
sonho, nem realizações, portanto,
não há vida sem o passar do tempo.
Contudo é esse mesmo tempo que,
dia após dia, nos toma sempre um
dia a mais. Sim, ele também nos
envelhece e, aos poucos, toma
sempre um pouco mais de nossa juventude e de nossa vida. Concretizem sonhos, continuem a lutar, encontrem ou façam amigos, rejeitem
sempre que puderem os sentimentos negativos. Faça o tempo valer
a pena! Só devemos guardar as tristezas inevitáveis, as lembranças
boas e as saudades que valem a
pena. O tempo é que nos liberta
das verdades absolutas, das unanimidades passionais, dos vingadores
mascarados. O tempo mostrou a
vocês que poderiam vencer e, hoje,
ele entrega a todos vocês o “título” dessa vitória.
Caminhem na luz, cumpram o
papel de serem multiplicadores do
conhecimento, da paz, da felicidade e da esperança e, consequentemente, sejam seres humanos de
bem! Honrem sua profissão e o seu
papel na sociedade!
Eça de Queiros, em sua obra A
correspondência de Fradique Mendes, a encerra com uma bela carta dedicada à sua “admiravelmente amada Clara”. Tomo aqui, por
empréstimo, suas falas com minhas
adaptações para minha despedida:
“Adeus, meus amigos! Pela felicidade incomparável que me deram
– sejam perpetuamente benditos.
Vão em paz, sejam felizes, construam um mundo melhor e que
Deus os abençoe!
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Discurso da Oradora, Izabela
da Silva Lopes

Saúdo aos presentes e desejo
que tenham uma boa noite!
Agradeço, de forma especial,
aos queridos amigos da corajosa e
atrevida turma de Administração da
FASAP do ano de 2014: obrigada por
me escolherem para representá-los.
Não sabia como começar a contar nossa história, então busquei em
outros discursos inspiração, mas não
me senti motivada por aquelas palavras. O porquê dessa indiferença
estava na questão que aqueles oradores contaram a história deles e
não viveram o que nós vivemos durante esses quatro anos. Então percebi que o meu entusiasmo criador
deveria partir de cada uma dessas
pessoas que eu passei boa parte das
minhas noites nesses últimos quatro anos e de todos os momentos que
partilhamos.
Bom, começamos deixando de
lado duas palavras que parecem inofensivas, mas que juntas têm o poder de perseguir uma pessoa pela
vida toda: “e” e “se”. Superamos o
“e se” eu entrasse na faculdade, “e
se” essa fosse de Administração. E
no ano de 2011 demos forma a essa
renúncia e iniciamos nossa vida
como graduandos.
Deparamo-nos com quatro longos degraus a serem percorridos, os
quais exigiram muito comprometimento. Abdicamos de momentos
igualmente importantes em prol de
estarmos presentes todas as noites,
das 19h às 22h15,para aprender sobre essa arte de ser Administrador.
E tudo começou...
O início, como o de qualquer
convivência, foi lindo, havia paixão
e entusiasmo. Amizades foram construídas em poucos dias e assim formamos um grande grupo que até
então detinha os mesmos pensamentos e objetivos. Porém, essa paz não
durou muito e as personalidades fortes e as divergências surgiram, como
o sol em um dia quente de verão. E
nos separamos por afinidades e iniciamos uma convivência complicada. Mas não foi só em cima de adversidades que nossa história foi
construída, passamos por incontáveis bons momentos e, sim, fomos
felizes e nos divertimos demais!
Se perguntarem se foi fácil, posso dizer com toda propriedade que

não foi. Esses quatro degraus assumiram diferentes posturas, fizeram
parte de escadas firmes de ferro
como também dessas de madeira que
os pregos se afrouxam e a incerteza
do próximo passo se instaura. E entre essas variações, muitos foram os
que ficaram pelo caminho e não tiveram a paciência de refirmar os
pregos dessa escada bamba e fazer
que voltasse à estrutura sólida como
deveria ser. E então pararam e ali
estão... no primeiro, no segundo, no
terceiro degraus, alguns chegaram
a erguer o pé para alcançar o quarto, mas não o fizeram.
E nós, por que estamos aqui?
Simplesmente porque tivemos pessoas que escoraram nossa escada nos
momentos difíceis e não nos deixaram cair ou estacionar.
Assim, seria injusto falar que os
nossos pés alcançaram esses degraus
sozinhos, se não fossem nossos pais
e nossos professores, poderíamos
estar presos nas etapas anteriores
também.
Pais, nós reconhecemos a sua
importância durante esse tempo de
construção e agradecemos a vocês,
nesse momento, por impulsionar
nossa subida, de dispor financeira e
emocionalmente para que hoje pudéssemos realizar esse sonho, que
não é só nosso. Essa vitória é de vocês e por vocês.
Aos professores, ressalto uma
grande admiração e agradeço por
exercerem a nobreza em dividir um
bem tão precioso: o conhecimento.
Sem dúvida, são os nossos espelhos
e seremos seus reflexos. Obrigada
seria pouco frente a tudo que fizeram por nós. Então, deixo a nossa
reverência e um desejo, que sejam
reconhecidos como merecem. Foram
e continuarão sendo de extremo valor em nossas vidas.
Aos demais familiares e funcionários da FASAP, sintam-se lembrados e reconhecidos: fizeram parte
dessa história também.
E agora, administradores, o que
faremos?
Temos uma longa caminhada
pela frente. Nossos erros e acertos
não mais serão mensurados em pontos ganhos ou perdidos durante questões de provas. Agora, tomaremos
decisões que envolvem vidas. Teremos que fazer escolhas baseadas em
dois distintos sentimentos, no amor
e no medo. Que esse último não se
sobressaia, e quando esse insistir em
permanecer, façamos dele mais um
dos nossos impulsos. Que o amor
pela profissão que escolhemos esteja presente em maior proporção e
que sejamos profissionais de sucesso e competentes. Assim, a missão
em honrar nossos pais e professores
se dará de forma espontânea.
Sejamos atrevidos como fomos
até agora, pois o triunfo pertence a
quem se atreve!
Que Deus nos abençoe e nos dignifique no exercício da função de
sermos administradores!
Obrigada e boa noite!

DIREITO
Bacharéis em Direito

Adilson Tadeu Brum Junior
Alexsandro Dias Estefaneli
Álvaro Pereira Lemos
Amanda Bosco de Campos
André Aquino Bom
AntonioEstoduto Velasco Neto
Bianca Montrezor Aguiar
Cecília Sales de Carvalho
Ewerton Josué da Silva
FrancianoGesualdi Rodrigues
Franklin de Sá Xavier Júnior
Germana Taveira Bairral
Hiara Deolinda Medeiros Camacho
Idalla Maria Brum Pereira
Inácio Gonçalves Pinto
Ivy Maria Pereira Sardinha

Jarbas Abreu de Oliveira
Jarbas Carvalho de Meireles Oliveira
Jefferson Gonçalves de Castro
JoséleneAmbrozio Rodrigues
Josimar da Silva Sá
Jussara de Oliveira Miranda
Kamilla dos Santos Silva
Leonardo de Oliveira Rocha
Luciana de Fátima Silva Abreu
Luciano Mozart Alves de Araujo
Luísa Azevedo Red
Luiz Felipe Alves Tostes
Luiza Gaspareli Gonçalves de Sousa
Marcele Martins Rabelo
Maria Adriana Ruiz Pereira
Maria Cristina Zambelli Martins Garcêz

Maria Do Carmo Gomes da Cruz
Mariana Gonçalves Poeys
Mariana Guimarães Sermoud Muniz
Natália Vilela de Paula
Paola Vidipó Marques
Paulo Sérgio Brandão Bairral Junior
Paulo Victor de Barros Rizzo
Priscila da Luz Guimarães
Roseani Freitas Pereira
Simara Nunes Ronzei
Thaís Da Costa Matos
Thaís Melo Dias dos Santos
Thallyta Mello Duarte de Oliveira
Tiago Daher Santos de Paula
Tiago Viegas Pontes
Viviane Fernandes Pinto

Discurso da Paraninfa, professora
InessaTrocilo Rodrigues Azevedo

O evento de formatura é um
momento de celebração, lembranças, emoções, saudade e também de
reflexão. Celebramos a grande conquista da conclusão do curso, lembramo-nos de cada desafio enfrentado, do apoio familiar, das superações pessoais, das amizades, dos professores, dos choros e dos risos, das
provas e das festas e, na memória
mais recente, a temida e vencida
monografia. Um conjunto de emoções passa a mover o coração de cada
formando: uma mistura de alegria e
euforia, saudade das experiências vividas e um pouco (ou muito) de temor do que ainda está por vir: a nova
vida após a conclusão e a formatura
no Curso de Bacharelado em Direito.

O fato é que, em meio a tantos
sentimentos, é preciso destacar a
gratidão. Conjugar o verbo agradecer - um dos meus favoritos - é encher o coração de memória e poesia, celebrar os favores recebidos,
bendizer as dádivas e reconhecer o
esplendor de outros. Render graças
é, sobretudo, retirar o foco de si
mesmo para enaltecer o próximo, o
mais chegado, o irmão, aquele que
nos recebeu e nos estendeu a mão.
É com esse nobre sentimento
que agradeço, com profundo carinho, aos discentes da turma de formandos do Curso de Direito, do segundo semestre de 2014, da Faculdade Santo Antônio de Pádua, pela
honra de apadrinhá-los e, especialmente, por terem sido minha primeira turma nesta instituição de ensino
e formação de profissionais, os primeiros queridos que me receberam,
me abraçaram e me permitiram compartilhar conhecimento, histórias,
experiências, risos e amizade.
Direito é um curso apaixonante,
dinâmico, de discussões profundas e
complexas, de posicionamentos divergentes e, por meio dele, temos
a oportunidade de conhecer, de
modo mais profundo, os direitos e
os deveres individuais, as leis, as normas, as doutrinas, os princípios fundamentais de um Estado democrático de direito, a organização dos três
poderes, a Justiça e suas funções essenciais. Entretanto, também passamos a enxergar de forma mais níti-

da as injustiças, os abusos e as omissões do Estado e da sociedade.
No tempo em que ministrei aulas para esta turma querida, trabalhamos com o estudo do Direito Penal e do Direito Processual Penal duas grandes paixões em minha missão profissional. Refletimos acerca
das Misérias do processo penal,
enunciadas pelo jurista italiano Carnelutti, o que nos possibilitou (re)
pensar as misérias do próprio homem em suas ações desumanas, violentas, egoístas e corruptas.
De tudo que dialogamos, compartilhamos, vivenciamos e estudamos, deixo uma reflexão que tenho
aprendido e procurado aplicar em
minha vida: o respeito incondicional às pessoas e à profissão. Sejam
advogados, serventuários, auxiliares
da justiça, defensores públicos, promotores de justiça, magistrados ou
docentes comprometidos com o próximo, com valores éticos, legais,
morais e espirituais. Em tempos de
capitalismo, consumismo e imediatismo extremos, é imperioso relembrar que as pessoas são mais valorosas do que as coisas, que as partes representam o polo importante
do processo que precisa ser tratado
com dignidade e respeito.
Sou grata a Deus pela vida de
cada um de vocês e meu sincero desejo é de que as bênçãos e os cuidados do Pai Celeste continuem iluminando e protegendo suas vidas e
as de suas famílias.

Conhecendo

Mensagem do Patrono,
professor Mario Ângelo Silva
Gualhardo Queiroz

EDUCAÇÃO FÍSICA
Licenciados em Educação Física

Queridos alunos, caminhem com
coragem e com dignidade, saibam
utilizar os atalhos e sempre acreditem em vocês...
Percebam que algo bom atrai
algo de bom...
Superem as perdas, mas lembrem-se que nem tudo são perdas e
algumas coisas são livramento...
Sejam sempre Justos!!!
Parabéns!!!! Felicidades!!!!

Discurso da Oradora,
Idalla Maria Brum Pereira

Como já lhes disse uma vez, nossa turma é formada por uma variedade incrível de pessoas, que há cinco anos possuíam o mesmo sonho.
Cada um era dono de sua luta, força, perseverança e coragem.
Apesar do tempo, esses fatos
não mudaram. Ainda temos o mesmo sonho e carregamos dificuldades
semelhantes, mas aprendemos que
não devemos ser os únicos donos de
nossas angústias e felicidades. Estamos, agora, em condomínio.
Nesses cinco anos, depois de
muitos desentendimentos, finalmente percebemos que os maus momentos passam mais rápido quando
temos o apoio de quem confiamos.
Caso hoje me perguntassem se
todos os anos dedicados a este curso valeram a pena, eu responderia:
depende!
Esse pouco tempo de vivência
jurídica já me fez constatar que a
vida no Direito não é tão bela quanto imaginamos. O desafio de “fazer
justiça” nos meandros do mundo jurídico vai além da mera exortação
do valor justiça, do mero compromisso em fazer o certo, da evocação da ética, da indignação com o
mundo, do conhecimento do universo das leis, ainda que tudo isso continue a ser importante.
Destarte, “fazer justiça” não
deve ser uma expressão utilizada
apenas no meio público, mas, principalmente, no interior de cada um
de nós. A justiça não deve ser feita
de forma genérica, mais sim a algo
ou a alguém. Devemos aprender que

a justiça está nas coisas singelas,
desde um simples agradecimento
até um grande reconhecimento.
Ela deve ser praticada aos poucos, com calma, deve ser pensada,
construída. Não devemos olhá-la de
forma utópica e querer que ocorra
sempre e rapidamente. A justiça
existe, mas não é grande, chamativa e egoísta. É simples e formada
pelos esforços mútuos e justos.
Logo, após estas palavras, digo
que minha resposta à possível pergunta dita anteriormente permaneceria quase a mesma. Seria mais
prudente responder: depende - pois
só o faria se ao meu lado estivessem as mesmas pessoas.
Dessa maneira, por admirar
cada um que compõe a minha turma, direciono, por fim, o meu discurso a vocês, à minha segunda família.
Como citei, o Direito nem sempre vai ser o que buscamos. A vida
será cruel, desigual, vacilante e imprevisível. Lembrando que o fato de
possuirmos um olhar jurídico sobre
as situações só irá agravar as imperfeições dos caminhos a serem vividos.
Todavia, a sensação de impotência jamais poderá superar a vontade e o sonho que nos fizeram acreditar que somos capazes de tentar
mudar o mundo.
Foram cinco anos de luta, calor
humano e aquisição de conhecimentos que não devem ser esquecidos.
Sinto em dizer que este tempo foi
apenas o início de toda dificuldade
que enfrentaremos. Afinal, que graça teria se a vida fosse revel?
Hoje, com um aperto no coração, afirmo que nossas batalhas só
crescerão, assim como nossas conquistas. Quando os obstáculos parecerem insuperáveis, gostaria que
vocês se lembrassem daquela turma que há cinco anos sequer conseguia v iver em harmonia, mas
hoje, unida, finaliza a primeira etapa de uma vitória.
Obrigada por ajudarem a construir o nosso sonho.

Alex Chaffin De Andrade
Camila Taveira Dutra

Graziela Ribeiro de Azevedo Rodrigues Negreiros

Caroline Oliveira Tostes Rocha

Guilherme Tavares de Mello

Daiane Cunha de Souza

José Luiz Lomba dos Santos Junior

Dênnis José Aguiar de Souza

Jussara da Cruz Santos

Diane da Silva Raymundo

Karla de Almeida Fernandes Larrubia

Thais Pinto Alvim

Elizangela do Santos Oliveira

Loren Domingues Marques Faria

Welington Pereira Nepomuceno

Fernanda Waleska Gomes Vieira

Luzimeire Bastos Sales

Weslley Francysco Peixoto Silva

Mary Dayse Mouta Barbirato Teixeira
Mayara Alves Lourenço
Nilmara Lamim Lima
Sebastião Coimbra de Carvalho

Discurso do Paraninfo,
professor Johan Reis de Carvalho
Caríssimos graduandos, a cerimônia de colação de grau é indiscutivelmente de mais alta relevância social. O graduando
mostra, nesse ato, o seu mais
elevado valor como cidadão, por
cumprir sua missão de chegar ao
topo da proposta que se dispôs
a executar, ou seja, ser profissional.
Embora com a sensação de
dever cumprido, sentimentos
contraditórios tomam contam
do meu coração. A felicidade de
vê-los conquistando o objetivo
e a tristeza de vê-los partir.
Amanhã, não nos veremos mais
na sala de aula, não nos saudaremos mais pelos corredores,
não nos despediremos ao final
da noite. Para onde foram meus
queridos alunos/amigos?- hei de
pensar. O dever os chama. Vão,
cada um, para onde a necessidade indicar. M as lembrem-se:
com aquela ternura que nos permeia o coração, que a saudade
é para sempre.
Como diz Aquiles Rapassi em
seu poema: “E de pensar inquietante ao futuro que chega,
dessa plenitude que se faz confesso: Quão bons foram os momentos, nesta academia, que
agora nos despede. Quão belo é
o bosque, que agora se faz distante. E que imensos pensamentos nos uniram. E quão farto é
o nosso amor. Lançamo-nos ao
mar proceloso do amanhã. Olhemos, irmãos meus, para trás e
recordemos. Nas fotografias, a
infinda saudade, a eterna felicidade!”
Agradeciment o carinhoso

aos pais por confiarem em nosso trabalho e conferirem à FASAP a importante tarefa de orientar seus filhos na caminhada
do saber. Hoje, com a experiência da paternidade, imagino
a alegria que rouba o coração
de cada um de vocês, pais e
mães, ao assistirem perante
uma assembleia tão seleta, o
sucesso de seus filhos. Vê-los a
partir desse instante pertencer
à classe dos formados, vitória
calcada por mérito próprio e saber que, dentro dessa vitória,
o esforço paternal muitas vezes
regulado à ajuda familiar, ao limite das suas economias, contanto que o filho conquiste o
curso, é motivo de júbilo.
Extensivos parabéns para a
FASAP: uma instituição que honra nossa educação, idealizada
por homens e mulheres respon-

sáveis, acreditando por fim, nas
ideias, na colheita quando se
planta de maneira planejada, no
sucesso das boas intenções. Graças às atitudes de seus autores,
a instituição tem crescido e se
desenvolvido ao longo dos anos.
Estimados formandos, faltame espaço para lhes falar. Nunca se esqueçam: as oportunidades existem - é preciso estar
atento e não desperdiçá-las.
Nunca fiquem de costas olhando para o que já passou e nunca
deixem que o entusiasmo e a fé
se percam. Jamais se esqueçam:
Deus não abandona seus filhos.
E, se um dia desanimarem, tomem as palavras escritas no livro dos livros como ensinamento: “Ele fortalece o cansado e
dá grande vigor ao que está sem
forças. Até os jovens se cansam
e ficam exaustos, e os moços
tropeçam e caem; mas aqueles
que esperam no Senhor renovam
as suas forças. Voam alto como
águi as; correm e não f icam
e x a u s t os , a n d a m e n ã o s e
cansam.”Isaías 40:29-31
Finalmente, sejam sempre
essas pessoas amigas e alegres
que sempre foram. Por onde andarem, lembrem-se de que deixaram aqui pessoas que lhe querem bem e torcem pelo sucesso
de vocês. Ficaremos aqui, esperando notícias e reencontros,
para que, juntos, possamos matar a saudade que, a partir de
agora, será nossa companheira
constante. Avante! O mundo é
de vocês!
Obrigado!
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Discurso da Oradora,
Mayara Alves Lourenço

É como muita satisfação que venho expressar a alegria que me encontro em poder representar e falar
um pouquinho sobre pessoas as quais
em três curtos e, ao mesmo tempo,
longos anos, fizeram parte e farão
eternamente da minha vida pessoal e
profissional. E, desde já, agradeço a
confiança a mim depositada de representá-los sendo a oradora da turma!
Então, vamos falar dos três anos
de convivência...
Tudo começou em fevereiro de
2012, 1° dia de aula e todos acanhados e “desconhecidos”. Cada um no
seu cantinho, tímidos e, quando aparecia um sorriso, era daqueles bem
acanhados e, ao mesmo tempo, a alegria inundava nossos corações, pois,
em meio a tantos sonhos, estávamos
realizando o de ingressar em uma faculdade em busca do nosso 3°grau
completo. No início,estava tudo às mil
maravilhas, porém, com o passar do
tempo aumentaram as responsabilidades e percebemos que a moleza da
escola havia acabado e a ansiedade
de cada momento que se aproximava
tomava conta de nós. Afinal, eram os
tão temidos “seminários, apresentações de trabalhos, p1, p2, substitutivas e até final...” Os períodos iam
passando e novas disciplinas chegando e, com elas, o cansaço de um dia
de estágio acarretado de fichas a serem preenchidas.
Porém, precisamos destacar também que tivemos inúmeros momentos relaxantes como churrascos da
turma, saída entre amigos, viagens e
aulas práticas, as quais nos faziam
chorar de rir. O tempo bom!
Entretanto, em meio a tudo isso,
veio o tão temido TCC parte 1: a confecção dele! Era um Deus nos acuda,
uma correria, formata de lá, pesquisa de cá, acrescenta coisas aqui, tira
dali, o material de pesquisa,às vezes,
era escasso e corríamos feito doidos
em busca de solução e ficávamos loucos e deixávamos orientadores loucos
e nossa família então, nem se fala!
TCC parte 2: A temida e esperada apresentação! Meu Deus do
céu! Como foram angustiantes os

dias que nos aproximavam da data
marcada, como dentro de nós havia um turbilhão de sentimentos:
medo, felicidade, anseio, nervosismo e muitas noites sem dormir. Queríamos que acabasse logo toda essa
tortura, que sabíamos que era conflitante, porém, necessária, a fim de
que fossemos, de fato, aprovados
como profissionais da saúde física por
excelência. E desse dia, com toda
certeza, jamais nos esqueceremos,
pois foi entre risos e lágrimas que comemoramos nossa vitória.
Hoje, somos, mais do que nunca,
eternamente gratos a DEUS, em primeiro lugar, por que se não fosse Ele,
essa vitória não alcançaríamos.
Aos nossos Pais, que, por inúmeras vezes, quando o cansaço e o desânimo eram mais fortes do que nós,
eram eles que nos estendiam a mão,
a fim de que nos reerguêssemos e voltássemos a trilhar nosso caminho rumo
ao sucesso.
Aos nossos maridos (esposas) que,
muitas das vezes, eram obrigados a
entenderque o jantar não era o mais
caprichado em detrimento das provas
do dia seguinte, que exigiam de nós
muito estudo, a confecção e estudos
incansáveis para o TCC. Aos namorados (as) que entenderam que, por muitas das vezes nas noites de sábado,
não poderíamos sair, pois no dia seguinte a correria dos estudos continuava e tudo que precisávamos era
descansar.
Aos filhos (as) que entenderam as
ausências de seus pais, por muitas
vezes nos momentos de suma importância de suas vidas.
As nossos mestres que, ao longo
do curso, dedicaram a cada um de nós
seu tempo, ao planejar suas aulas, a
fim de que a aprendizagem fosse
transmitida de forma prazerosa e significativa.
Enfim, se não fosse o carinho e a
compreensão de cada um de vocês,
com toda certeza, hoje não estaríamos aqui, concretizando a realização
de um sonho!
Obrigada a cada um de vocês do
6° período de Educação Física FASAP
2014, pois, mesmo em meio às nossas
desavenças e diferenças, lutamos rumo
aos mesmos objetivos e mostramos o
porquê de estarmos aqui, mostramos
que nossa garra foi maior que nossos
medos e que a união faz a força!!!
Parabéns para nós e que dentro
de nós haja sempre a certeza de que:
uma despedida é necessária antes de
podermos nos encontrar outra vez.
Que nossas despedidas sejam um
eterno reencontro!
Parabéns, educadores físicos: nós
conseguimos!

Mensagem da Patronesse, professora
Bethanea Tostes do Couto de Carvalho
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Gostaria de agradecer profundamente por designarem a mim a qualidade de patronesse dessa turma tão

querida! Não tenho palavras para sintetizar o que senti no momento em
que me fizeram o convite! Sempre
tento solidificar uma postura de amizade e respeito em minhas relações
profissionais e pessoais, mas como
saber se estou indo na direção certa
do alvo? Com a homenagem recebida, vocês me aprovaram! E uma aprovação maior e mais importante que a
que eu pude dar a vocês nas disciplinas que ministrei! E também me ensinaram muito mais! Quero que saibam que este momento ficará para
sempre em minha memória!
Muito obrigada!

BACHARELADO EM ENFERMAGEM
Bacharéis em Enfermagem

Alecsandra Fernandes dos Santos Silva Dias
Ana Carla Ribeiro Thomaz
Anastacia da Silva Granja
Daniela Stelet Catarina Souto
Douglas Mota Domingos

Eveline Reis Amim
Fernando César Pacheco Gama
Heldeanne Pacheco do Nascimento
Marina Câmara de Souza
Mário Sérgio Reis de Oliveira

Pedrina Correia Pereira
Pietro MusquinePanaro
Solange Homens de Melo
Suzana Carvalho dos Santos
Túlio Machado Leite
Virgislene de Oliveira Reis Tostes

Discurso da Paraninfa, Clara Mota Brum
Saudações a todos os presentes.
Venho dedicar minha atenção especial aos meus queridos ex-alunos e
“afilhados”e dizer, de antemão, o
quanto me honrou e alegrou o convite
para ser paraninfa dessa turma.
Mais uma etapa da vida de vocês
que se conclui aqui hoje. Aliás, desde a
última prova e apresentação e aprovação no TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso), vocês devem ter começado a
experimentar o misto de alegria pela
vitória e um pouco de ansiedade e medo
com relação ao futuro. Bem sabemos o
esforço que isso lhes custou. Então, que
seja comemorado com grande alegria.
Toda vitória deve ser comemorada, pois
é da lembrança das comemorações que,
muitas vezes, tiramos forças para as
próximas batalhas.
Quanto ao medo e a ansiedade que
surgirem no caminho, por conta de
dúvidas sobre o quanto se sabe realmente sobre a enfermagem e de não
termos ninguém por perto para discutirmos essas dúvidas e a quem recorrer quando necessário, lembrem-se,
porém: vocês não precisam saber tudo
sobre o oceano para nadar nele.
Sei como é difícil trabalhar com
saúde no Brasil. Estamos num país que
convive com muitas realidades diferen-

tes e com doenças de 1° ao 3° mundo.
Estamos sim, numa situação emergencial, de crise. Porém, vocês já sabem
que a origem da palavra “crise” significa risco e oportunidade. Não percam
a oportunidade de direcionar as ações
para os valores que acreditamos.
Na Enfermagem, cada momento
coloca à prova a sua capacidade de
amar a vida e, pelo amor que tem a
ela, atrever-se a vivê-la. Vivam a vida,
não as doenças.
Nosso Guimarães Rosa, através do
jagunço Riobaldo, em Grande Sertão:
Veredas, disse: “Viver é perigoso”.
Aprendam a ter coragem de se sentirem vivos a cada instante, a cada atendimento que fizerem.
Acreditem: a coragem é como um
músculo. Fica mais forte com a prática. Tenham coragem de se sentirem
vivos e de serem felizes num ambiente que, a princípio, parece triste. Sintam-se felizes, sejam felizes, sem
motivo nenhum! Então, vocês poderão
amar e fazer o que deve ser feito.
Por fim, meus queridos ex-alunos
e, agora, queridos colegas, quero desejar a todos e a cada um de vocês que
possam estar felizes por terem escolhido essa profissão, que me permite,
entre outras tantas coisas, ter boas his-

tórias pra contar.
Meu desejopara vocês hoje e sempre é:
- Que vocês ajudem a vida a crescer e se manter, pela espontaneidade, não pelo passado (escutem sempre o coração nas grandes questões);
- Evitem hábitos. Meu desejo é que
seus atos sejam conscientes, intencionais e completos.
- Que vocês possam continuar fazendo críticas com consciência, com
amor e por serem exemplos.
Prefiram a dignidade mais do que
a oportunidade (lembrem-se de que
serão conhecidos mais pelo trabalho
do que por qualquer outro papel social que desempenharem).
Preocupem-se em fazer bem feito, ao invés de fazer mais.
Procurem satisfação no trabalho,
mais do que segurança.
E, se acharem que a tarefa ou
missão pessoal de vocês, é criar um
mundo melhor, mais humano, mais digno, saberão o que fazer no dia-a-dia.
Temos muito trabalho por fazer
ainda. Na Enfermagem e pela Enfermagem. Por isso, vocês são muito bemvindos nessa luta!
Que Deus os guie sempre. E muito
sucesso! Parabéns!
Obrigada a todos pela atenção!

Mensagem do Patrono, Discurso da Oradora, Heldeanne
Matheus Alves Ribeiro
Pacheco do Nascimento

Estou muito feliz por estar compartilhando este momento com vocês, uma vez que, me elegendo
como patrono, é uma forma de avaliação do meu trabalho como docente. Isso me lisonjeia, me deixa feliz
e se torna um reforço positivo, que
me dá forças para continuar lutando pelo que acredito. É preciso de
clareza para perceber que estamos
concluindo e, concomitantemente,
sempre começando uma nova etapa, e que essa nova etapa também
vai nos exigir dedicação, estudos,
consciência... Até porque a aprendizagem é um processo contínuo,
temos muito trabalho por fazer ainda, na Enfermagem e pela Enfermagem. Por isso, vocês são muito bemvindos nessa luta!
Que Deus os guie sempre!

É com imensa honra e alegria
que hoje estamos aqui presentes,
reunidos por um mesmo motivo em
comum, a fim de festejar e agradecer a Deus por uma das mais importantes conquistas de nossas vidas:
nossa tão sonhada e esperada formatura na profissão que escolhemos
seguir. Almejamos e aqui estamos!
A presente data é o marco do
término de mais um projeto em nossas vidas, e não há nada mais gratificante do que estarmos diante de
nossos objetivos e metas alcançados com sucesso.
Lembro-me, como se fosse ontem, do primeiro dia que tive a oportunidade de entrar por aquelas portas da faculdade, que para mim,
como também para todos nós, significava muito mais do que um lugar
que nos ofereceria conhecimentos:
para muitos de nós, era a oportunidade de ver um sonho realizado.
Hoje, somos simplesmente o
resultado de muitas dificuldades que
enfrentamos durante esta longa caminhada que passamos reunidos.
Somos o espelho de todas as nossas
dúvidas, de nossos questionamentos,
das vezes que muitos pensaram em

desistir - e muitos desistiram - e trazemos em nossa memória a imagem
de muitos amigos que não tiveram
a oportunidade de concluir a graduação em nossa presença. Mas nós
continuamos firmes e, mesmo diante de todos os problemas, de todos
os nossos enfrentamentos, somos
vitoriosos e capazes de afirmar que
todos esses contratempos não foram
suficientes para nos fazer parar e
desistir. Grandes conquistas exigem
grandes sacrifícios e me sinto confiante em lhes dizer que fizemos nossa
parte e conquistamos o nosso melhor,
até mesmo como uma forma de superação para cada um de nós.
À medida que os anos foram
passando e fomos avançando em
nossa trajetória na faculdade, nos
fortalecemos e criamos laços fortes
de amizade, de companheirismo, de
interesses em comum. Afinal de contas, foram cinco anos que caminhamos juntos, lado a lado, comungando da mesma perspectiva futura. E
é, diante desse exposto, que, com
plenitude e imensa alegria, posso
considerá-los muito mais que apenas uma turma de 16 alunos na faContinua na página 7

culdade, mas sim como uma família, pois, na presença de vocês, pude
participar de momentos de extrema
alegria, descontração e, principalmente, me vi amadurecer na sua
companhia, meus queridos amigos.
Mesmo sabendo que hoje é o dia
no qual sairemos daqui formados e,
finalmente, enfermeiros, é comum
surgir dúvidas como surgiram durante períodos vividos por nós. Questionamentos sobre: o que faremos?
Qual área devemos seguir? Seremos
bons enfermeiros? Teremos sucesso
em nossa profissão? E primordialmente, temos dentro de nós o medo
de falhar. Sabemos que falhas fazem
parte do cotidiano do ser humano,
mas se escolhemos cuidar do próxi-

mo, devemos ter inseridos em nossos corações a certeza de que, onde
quer que cheguemos, o que conquistaremos ou que vamos escolher seguir, de alguma maneira, transformará e contribuirá para a vida do
próximo. Se seremos enfermeiros assistencialistas ou se vamos escolher
quaisquer outras áreas que a enfermagem nos permite escolher, essa
questão já não é primordial, pois em
qualquer setorque atuarmos, seremos nós mesmos e iremos nos dedicar, o máximo que pudermos, pois
aprendemos ao longo da graduação
que não importa o que façamos ou
onde atuaremos; devemos fazê-lo
com o coração, pois nossa profissão
nos ensina isso: a sermos humanos e
olhar o próximo holisticamente.
Que nesta noite possamos ter a

certeza de que o destino se encarregará de cada um de nós e que a vida
nos colocará no caminho bem onde
devemos estar e que Deus, com toda a
certeza, esteve e sempre estará olhando por nós. Não vamos nos atentar para
as dúvidas, e sim para as respostas que
a vida se incumbirá de nos responder.
Temos a certeza de que nosso sonho
realizado é uma pequena amostra do
que somos capazes - e somos muito
mais capazes de ir além nesta longa
caminhada que nos espera.
Quero agradecer a Deus e, em
meu nome e em nome de meus caros colegas, a todos nossos professores, que contribuíram para sermos
um pouco do profissional que almejamos ser, pela dedicação de todos
eles, pela cooperação, por entenderem nossas dificuldades e, principal-

mente, por nos ensinarem o segredo do amor à nossa profissão.
A toda equipe e coordenação da
Faculdade Santo Antônio de Pádua,
que, com sua estrutura, foi o pilar
de nossa formação acadêmica. Ao
senhor diretor-presidente Adolfo
Egídio Reis e aos senhores membros
do conselho- diretor, Francisco Simonini da Silva e Sergio Valério Miranda Pereira, o nosso muito obrigado.
Aos nossos familiares que se fazem aqui reunidos, compartilhando
de nossa conquista e felicidade, aos
nossos pais presentes e ausentes,
orgulhosos com certeza de nos ter
dado a base e a estrutura familiar
para que hoje pudéssemos estar diante de nosso diploma, que significa nosso amadurecimento e nossa
capacidade real de nos tornarmos

profissionais de qualidade.
Caros colegas, com todo o meu
coração, quero agradecer a oportunidade e confiança de me fazerem a voz
comum de todos nós para que nossa
mensagem fosse transmitida. Nossas
lembranças sempre estarão presentes,
pois nossas vidas foram integradas dentro de cada sala de aula, em cada um
dos seus cantos, por cada lugar que
passamos e onde estamos.
Desejo-nos todo o sucesso em
nosso desempenho profissional e reconhecimento em nossos feitos daqui para a frente, pois tenho a certeza de que, nestes cinco anos, estive diante de grandes profissionais
que não mudarão o mundo, mas que,
com certeza, farão a diferença.
A todos, o meu muito obrigada.
Amo vocês!

A Importância da psicomotricidade na escola
O brincar,quer seja como recreação psicomotora orientada ou
livremente, aponta sempre para
resultados positivos para a criança. Oferece inúmeras oportunidades educativas: desenvolvimento
corporale mental harmonioso, estímulo à criatividade, à socialização, à cooperação, etc.
É sempre muito importante
proporcionar à criança oportunidades para brincar e criar livremente suas brincadeiras e jogos,
pois, além de desfrutar da alegria de brincar, isso contribui significativamente para o seu desenvolvimento psicomotor.
Um dos campos de aplicação
da psicomotricidade é a educação, na qual é uma atividade preventiva que propicia à criança desenvolver suas capacidades básicas, sensoriais, perceptivas e motoras, levando a uma organização
neurológica mais adequada para
o desenvolvimento da aprendizagem. Na educação, devem ser utilizados jogos e brincadeiras, que
servem como meios para o desenvolvimento psicomotor “normal”,
utilizando a estimulação essencial

ao aspecto psicomotor, o que facilitará o aprendizado geral e particularmente a escrita.
A educação, a partir do
próprio corpo, é o principal objetivo da psicomotricidade. Dentro desse aspecto, o movimento
mostra-se como sendo um dos
pontos mais importantes para
esse desenvolvimento.
Há estudos indicando que
as primeiras reações afetivas da
criança são reações tônicas, ou
seja, a satisfação de suas necessidades e o equilíbrio fisiológico
a acalmam e silenciam. É importante destacar que a medida que
a criança cresce, haverá cada vez
mais a necessidade deste contato tônico, seja ele com a mãe,
com o pai, com os amigos ou com
os professores.
Durante o desenvolvimento da
criança, é de extrema importância seu contato físico com os pais
no sentido de acariciá-los e senti-los. A ausência desse contato
corporal acabará limitando as expressões da criança. Esse contato carrega a afetividade, que é
indispensável para o desenvolvi-

Ofélia Machado Mansur
Coordenadora e Professora da
Licenciatura em Educação Física.
Licenciada em Educação Física e
bacharel em Fisioterapia;
especialista em Psicomotricidade e
em Fisioterapia Traumatoortopédica.

mento e o equilíbrio psicossomático.
O contato corporal tende a
diminuir com o passar do tempo,
sendo, portanto, um grande problema para o desenvolvimento da
criança. Recomenda-se aos pais
que mantenham o contato corpo-

ral, através do toque, durante
toda a vida da criança, pois isso
a levará, sem dúvida, a uma evolução psicomotora e cognitiva.
A relação com o próximo, por
meio do ensino, também é fundamental e deve ser trabalhada
para que haja uma relação saudável, que envolva o contato entre professor-aluno, aluno-aluno
e aluno-professor. Nesse aspecto,
as atividades psicomotoras proporcionarão para a criança uma
vivência com espontaneidade das
experiências corporais, criando
uma simbiose afetiva entre professor-aluno, aluno-aluno e aluno-professor, afastando os tabus
e preconceitos que influenciam
negativamente as relações interpessoais.
As atividades propostas devem ocorrer com espontaneidade. Nas atividades com as crianças, nota-se uma grande receptividade por parte delas, visto que
ainda não adquiriram tonalidades
preconceituosas. Não é tão simples executar tais atividades, visto que muitos educadores têm dificuldades de tocar em alguém ou

Conhecendo

Continuação da página 6.

em se deixar tocar.
A criança percebe seu próprio
corpo por meio de todos os sentidos. Seu corpo ocupa um espaço
no ambiente em função do tempo, capta imagens, recebe sons,
sente cheiros e sabores, dor e calor, movimenta-se. A entidade
corpo é o centro, o referencial. A
noção do corpo está diretamente
ligada aos sentimentos. Tem como
resultado a maior ou menor disponibilidade de adaptação que
temos de nosso corpo com o mundo exterior, é o centro da relação entre o vivido e o universo.
Assim, formamos o nosso espelho
afetivo-somático, uma imagem de
nós mesmos, do outro e dos objetos.
Podemos concluir, portanto,
que o contato corporal, por meio
de atividades desenvolvidas nas
aulas de Educação Física, com ênfase na Educação Psicomotora,
além de favorecer o desenvolvimento afetivo entre as pessoas,
contribui de maneira expressiva
para a formação e estruturação
do esquema corporal, o que facilitará a orientação espacial.

Menores infratores

Fabiano da Silva Abreu
Bacharel em Direito; especialista
em Formação de Professores para
a Educação Superior Jurídica,
cursando Especialização em
Ciências Penais.

Hoje, é notório o crescente
número de adolescentes cometendo os mais bárbaros atos.
Basta ligar a televisão e o primeiro jornal que se sintonizar

vai trazer manchete com algum
menor infrator por ter cometido
algum desses atos, que vão dos
mais simples como um furto até
um homicídio com requintes de
crueldade.
Tudo isso reacendeu uma acesa polêmica sobre a redução da
maioridade penal: existem aqueles que militam a favor e existem aqueles que militam contra.
Existem ainda aqueles que defendem que seria necessário um
tratamento mais rigoroso para
esses menores.
Quem arduamente é contra
a redução da maioridade penal,
encontra argumentos em muitos
lugares. Dentre eles, o incompleto desenvolvimento psicológico
do menor. Contudo, na vida olhamos tudo de acordo com o lado
da mesa em que nos posicionamos. Uma pergunta surge nesse
momento: se os defensores da
não redução tivessem sofrido a

prática em si mesmos ou em alguém de sua família uma ação violenta de um desses menores,
qual seria sua real posição quanto a essa questão? Seriam realmente contra? A resposta fica
para cada leitor.
Já os defensores encontram
argumentos como o de que sabem perfeitamente o que estão
fazendo, etc.
Em que pesem os argumentos de quem defenda ou não, não
nos parece ser a melhor saída,
ou seja, não resolve o problema
reduzir ou não. Em minha modéstia opinião, o que se deveria
fazer é uma análise à luz do caso
concreto.
A saída seria que o Estado formasse uma junta multidisciplinar,
com a presença de um psicólogo
e assistente social, entre outros
profissionais, e analisasse o perfil do menor infrator no momento em que cometesse o delito, na

busca de se saber se na hora que
cometeu o ato, ele era suficientemente maduro para entender
o caráter ilícito de sua conduta.
Assim, sendo consciente para se
entender, aplica-se a esse menor
as penas cominadas no código
penal vigente; não sendo, aplicam-se as medidas existentes
hoje no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Assim, não é necessário que
se reduza ou não a maioridade
penal, devendo esse menor ser
tratado conforme seu estado psicológico no momento da aferição
de sua maturidade, quando de
sua conduta delitiva. O grande
problema para a criação dessa
junta multidisciplinar é o valor
que o Estado não quer ou não irá
querer desembolsar - não seria
algo realmente barato.
O certo é que existe um caráter preventivo em matéria criminal, ou seja, o Estado quer, a

todo custo, prevenir o cometimento de crimes/atos infracionais. Contudo, é impossível em
uma sociedade tão grande se evitar que condutas desvirtuadas
aconteçam. M as quando elas
acontecerem, é necessário que o
mesmo Estado que não conseguiu
evitá-las, venha a reprimi-las.
Pouco importa, na realidade, se
quem cometeu o delito é maior
ou menor; deve o Estado dar uma
resposta firme, sólida, que sirva
como exemplo para os demais
membros da sociedade, a fim de
que infunda um temor em todos,
fazendo assim com que esses
membros não venham também a
delinquir. O que não pode é ficarmos refém de pessoas que cometem delitos e sempre ficam
impunes e, quando são punidas,
não são de forma suficiente, gerando nelas a certeza da impunidade, fazendo com que voltem a
delinquir.
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Reflexões sobre a liderança na administração pública
Avanços significativos foram feitos no processo democrático no Brasil desde o fim
do regime militar. A Constituição Federal bras ileira
(1988), no seu artigo 37, estabelece os princípios a serem obedecidos na administração pública, tanto na direta como na indireta, na esfera de qualquer dos poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo eles: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade,
Publicidade e Eficiência. A
insatisfação dos clientes/usuários dos serviços públicos é
cada vez mais evidente no
Brasil, bem como a percepção de que é preciso melhorar o desempenho da Gestão
Pública, visando oferecer serviços com maior qualidade e
eficiência.
O presente artigo busca
refletir de que forma o líder
pode influenciar na eficiência
das organizações públicas e
compreender os tipos de lideranças, as formas que os líderes atuais das organizações
públicas são escolhidos, traçando um perfil de liderança,
sua contribuição para conduzir e manter todos envolvidos,
visando à eficiência no processo da gestão pública.
O Brasil passou por um
período de reformas. Após as
Leis de Responsabilidade Fiscal e de Transparência na
Gestão Fiscal, que trouxeram
novas exigências técnicas e
novo domínio de competências gerenciais e administrativas para o setor público,

necessitou-se de gestores
com boa formação acadêmica e preparados para trabalhar em organizações com
missão, objetivos e metas
bem definidas.
Os cargos de confiança ou
funções comissionadas no
serviço público são ocupados,
atualmente, em sua grande
maioria, por meio de indicações quase sempre desconsiderando as qualidades dos
ocupantes, como a liderança
e a competência - fatores
fundamentais a uma gestão
eficiente e eficaz dos serviços públicos prestados.
A liderança constitui elemento básico para que a empresa pública possa cumprir
sua finalidade. É preciso compreender que não há uma
única definição para liderança; tampouco uma única definição que agregue tudo o
que pode constituir um líder.
Sabe-se que se o gestor assumir uma posição de líder será
exigido muito altruísmo e
dedicação, pois assumirá a
responsabilidade pela organização, pelas pessoas e pelos
resultados obtidos no período de sua gestão.
Nota-se que existe grande insatisfação na forma
como as chefias são escolhidas, uma vez que geralmente elas mudam a cada governo ou são escolhidas a partir
de cargos comissionados.
Muitos servidores sentem-se
desmotivados, visto que eles
não são ligados às estruturas
dos gestores; são preteridos
por influência política e,

muitas vezes, por outros que
não possuem os requisitos
mínimos para assumir o cargo, dificultando a continuidade de programas de longo
prazo das empresas públicas.
É dever da administração,
no âmbito da oferta dos serviços públicos, tratar com dignidade o cliente-cidadão no
exercício do Estado democrático. Mas também é do interesse do governo atender bem
àquele, pois é ele que o julga
diariamente. De acordo com
Monteiro (1991), “as funções
são ocupadas por profissionais
despreparados e despreocupados com os serviços e usuários, constituindo uma barreira ao desenvolvimento do
setor público” Mas, se o servidor está ali para servir, por
que não servir com eficiência e com qualidade?
É aí que a escolha do gestor e líder fará toda diferença.
O gestor deve estar focado na
equipe, incentivando-a e motivando-a. Os gerentes - e vamos
chamá-los de líderes - que conseguem obter o máximo de suas
equipes, atingindo assim os melhores resultados, são aqueles
que mais se envolvem,que mais
se esforçam.
Existe uma diferença grande na seleção de líderes dos
setores público e privado, pois
no primeiro caso a escolha é
feita geralmente por indicação, diferentemente no setor
privado que é feito normalmente por análise de competências e habilidades. Este
fato traz inclusive um grande
entrave à tentativa de melho-
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ramento no modelo de gestão
pública atual, já que dificilmente há uma continuidade
nos cargos estratégicos de
gestão. A questão é, de fato,
um paradigma,já que existe a
necessidade de uma grande
mudança cultural no setor
público.
Por fim, evidenciamos que
existem critérios orientadores para liderar, destacando
o estilo pessoal do gestor e a
identificação do nível de
maturidade dos subordinados. O próprio gestor deve
encontrar a melhor maneira
de gerir uma equipe, a partir
do conhecimento de seus liderados e do conhecimento
de suas próprias forças de líder, de forma que haja um
foco maior em um bom resultado final na prestação de
serviço ao cidadão.

A importância de um envelhecimento ativo

Luciene de Fátima Barrados Silva
Secretária Executiva da FASAP
Bacharel em Enfermagem.
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O Brasil está passando por
uma significativa mudança
no perfil demográfico e epidemiológico. Segundo o IBGE
(2013), o país ocupará em
2025 o 6º lugar em número
quantitativo de idosos. A expectativa de vida aumentou
devido ao acesso da população aos serviços de saúde; às
campanhas nacionais de vacinação; aos avanços tecnológicos da ciência; à promoção e à prevenção de doen-

ças; ao aumento do nível de
escolaridade da população,
aos investimentos na infraestrutura de saneamento
básico e à percepção dos indivíduos com relação às enfermidades.
O envelhecimento é um
processo natural, progressivo,
irreversível, acumulativo, não
patológico, comum a todos os
indivíduos de uma mesma espécie. Com o envelhecimento, surgem as doenças crônicas, que são afecções que
acompanham o indivíduo por
um longo período de tempo:
a hipertensão arterial, o diabetes, o câncer e doenças
pulmonares, que são as principais causas de morbidade,
incapacidade e mortalidade
em países em desenvolvimento, como o Brasil.
Muitas das doenças crônicas podem ser controladas
ou, pelo menos adiadas. O
não controle resulta em altos custos para os cofres públicos, que poderiam ser destinados a outros problemas
de saúde.

A Organização Mundial da
Saúde definiu, em 1990, que
envelhecimento ativo é muito mais abrangente que o
envelhecimento saudável e
deve “reconhecer, além dos
cuidados com a saúde, outros fatores que afetam o
modo como os indivíduos e
as populações envelhecem
(OMS, 2005 apud Kalache;
Kickbusch, 1997).
O envelhecimento ativo
se preocupa com o bem-estar físico, social e mental ao
longo da vida, de acordo
com as necessidades, desejos e capacidades, oferecendo, ao mesmo tempo, proteção, segurança e cuidados
adequados, quando necessários. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a
expectativa de uma vida
saudável e a qualidade de
vida para todas as pessoas
que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis,
fisicamente incapacitadas e
que requerem cuidados.
A Constituição Federal de
1988 diz que a saúde é um
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direito de todos e um dever
do Estado e, mediante isso,
deve propor políticas para
que a pessoa que está envelhecendo tenha esse direito,
garantindo a igualdade de
oportunidades e tratamento
em todos os aspectos da
vida, visando à promoção, à
prevenção de doenças e à
recuperação da saúde.
Em todos os estágios da
vida, é importante a adoção
de estilos de vida saudáveis
e a participação ativa no
cuidado da própria saúde. O
envolvimento em atividades
físicas adequadas, alimentação saudável, a abstinência
do fumo e do álcool, e fazer
uso de medicamentos sabiamente podem prevenir doenças, aumentar a longevidade e a qualidade de vida do
indivíduo.
A adoção de estilo de vida
saudável e a promoção da
saúde durante todo o ciclo
de vida representam uma
estratégia eficaz para a melhoria na qualidade de vida
e da saúde dos idosos.
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