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Noroeste Fluminense em festa com colação de grau
da primeira turma de bacharéis em Enfermagem

Mais uma vez, a comunidade
regional de Santo Antônio de Pádua compareceu em grande número a uma formatura da FASAP.
Só que neste mês de julho, ela
teve um sabor muito especial
para a administração da Faculdade, para os graduandos, familiares, amigos e a população em
geral: foram as festividades de
colação de grau da primeira turma de formandos do bacharelado em Enfermagem.
As atividades da formatura
começaram no dia 10 de julho,
com a tradicional Aula da SaudadeAula da Saudade, um, realizada no Teatro Municipal Geraldo
Tavares André. Essa é uma maneira de momento especialse reconhecer os vínculos estabelecidos entre alunos e professores

durante os anos em que conviveram na Faculdade. Dessa forma,
ela passa a compor um referencial de grande significado para
todos. Este ano, os escolhidos
para proferirem a Aula da Saudade foram os professores Marcos Vinícius Alves Ribeiro e Matheus Alves Ribeiro.
As festividades continuaram
no dia 30 de julho, com a missa e o culto em Ação de Graças, respectivamente, na Igreja Matriz de Santo Antônio de
Pádua e na Primeira Igreja Batista de Pádua. Já a cerimônia
de Colação de Grau aconteceu
no dia 31, às 19 horas, na Maison Saint Cècile, na Rodovia
Pádua-Miracema. Para o mesmo local está prevista ainda a
realização do baile – conside-

rado o ponto alto das festividades -, no dia 2 de agosto.
A cerimônia de Colação de
Grau contou com a presença de
grande número de convidados,
entre familiares e personalidades
representativas da vida acadêmica, autoridades e membros da
comunidade. Eles participaram
da solenidade que teve Divone
Mota Brum como Oradora da turma; Carlos José Rizzo Soares
como Juramentista; Clara Mota
Brum como Amiga da turma.
Além disso, os formandos escolheram os professores Marcelo
do Espírito Santo Campello e
Arandir de Souza Carvalho, respectivamente, como Paraninfo e
Patrono da turma.
Os formandos fizeram questão
de deixar um registro especial da-

queles que foram muito importantes na sua formação por meio
dos professores homenageados:
Alessandra Oliveira de Souza
Lima; Carleara Ferreira da Rosa
Silva; Emerson dos Santos Duarte Mafia; Enoghalliton de Abreu
Arruda; Marcos Vinicius Alves
Ribeiro;Matheus Alves Ribeiro,
Paula Vieira Domingues e Tiago
de Oliveira Leite.
No interior do jornal, você
vai saber quem são os 47 novos
profissionais e ter mais informações sobre a solenidade de formatura da primeira turma de
Formandos do Bacharelado em
Enfermagem – AGOSTO DE 2014
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Por dentro da FASAP
Fundada em 2 de maio de 2002, a
Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP) vem experimentando, de forma
sempre crescente, produtiva integração
com as comunidades local e regional.
Reconhecida como importante fator de
incremento nos campos da educação e
da cultura, a instituição é mantida pela

Sociedade Educacional Desembargador
Plínio Pinto Coelho (Sedep).
Desde o início de suas atividades
acadêmicas, em Santo Antônio de
Pádua, a instituição funcionava no
edifício “Pádua Shopping”, localizado na Rua Coronel Olivier, 60, no
cent ro da ci dade. Pa ssados cinco

anos, a SEDEP/FASAP adquiriu o edifício, iniciando a reforma e adaptação do imóvel às necessidades de
uma instituição educacional de primeira linha. Assim, desde o início do
ano letivo de 2013, a FASAP vem funcionando em suas modernas instalações, localizadas na Rua DeomarJa-

William Shakespeare:

Cultura e administração em peça teatral

Em março, o Teatro Municipal Geraldo Tavares
André foi palco de um importante evento que contou com o apoio FASAP: o
1º Debate Cultural de Santo Antônio de Pádua, uma
realização do Conselho
Regional de Administração/RJ, com a produção
do Instituto Cultural Chi-

quinha Gonzaga.
Além da encenação da
clássica peça O mercador de
Veneza, de William Shakespeare, houve também a
apresentação de uma resenha crítica. O presidente do
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro,
Wagner Siqueira, abordou o
tema A gestão da organiza-

ção através das artes, enfocando os principais trechos
da peça encenada, contextualizando aquela realidade
com a administração das organizações nos dias atuais.
O evento contou com a presença de 110 pessoas.
Com a didática utilizada, o 1º Debate Cultural de
Santo Antônio de Pádua
mostrou que “ao lado da
transmissão de conhecimentos e habilidades, tradicionalmente entendidas
como ‘técnicas’, é absolutamente indispensável utilizar-se de outros recursos
educacionais condizentes
com o posicionamento do
homem como ser integral e
em constante crescimento”, segundo Wagner Siqueira. E completou:
“nada melhor do que analisar a vida dentro das organizações empresariais a
partir da constatação de
como é a vida fora delas”.

Relatório de Avaliação Anual - 2013
Já está disponível, na pági na
i nicial do
si te
www.fasap.com.br, o Relatório de Avaliação Anual 2013
da Faculdade. Esse trabalho
é resultado da Comissão Própria de Avaliação (CPA). De
acordo com a legislação específica, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (Sinaes), toda instituição de ensino superior, pública ou
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privada, deve possuir uma
CPA instalada, com as atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da
instituição, bem como o de
sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). É uma das
formas de cuidar da qualidade do ensino ministrado por
cada uma das instituições de

ensino superior do país, assim como aperfeiçoá-lo.
Na Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP), a CPA
é presidida pelo professor
Júlio César Oliveira e, conforme determina a legislação
pertinente, constituída por
três representantes dos professores, quatro do corpo técnico-administrativo, quatro
dos alunos e um da sociedade civil organizada.

Portal da FASAP recebe mais de 36 mil visitantes
No período de 01 de janeiro a 10 de
julho de 2014 o Portal da FASAP
(www.fasap.com.br) foi visitado por
36.120 internautas de 51 países ou ter-

ritórios dos cinco continentes. A maioria dos acessos ao site veio, pela ordem,
do Brasil, Estados Unidos, Índia, Turquia,
Portugal, Argentina e Indonésia.

egger, nº 2, no Bairro Alequicis.
Cursos
Atualmente, são cinco os cursos oferecidos pela instituição: os bacharelados
em Administração, Enfermagem, Engenharia Civil e Direito e a licenciatura em
Educação Física.

O informativo
Conhecendo obtém seu
registro no ISSN
O Conhecendo - Informativo da Faculdade Santo Antônio de Pádua acaba de obter o número de
registro ISSN (International
Standard Serial Number).
O código 2357-9137 é único para todas as edições,
se não houver modificação
no título ou na mídia utilizadas.
O ISSN tem a função de
identificar o título de uma
publicação seriada (por
exemplo, jornais, revistas,
anuários, etc.) em circulação, futuras (pré-publicações) e encerradas, seja em
qual idioma ou suporte se
encontrar (impresso, meio
eletrÔnico, etc). Por ser de
padrão internacional, possibilita rapidez, produtividade, qualidade e precisão
na identificação e controle
de publicação seriada nas
mais diversas atividades e
instituições responsáveis
pela publicação de periódicos. No Brasil, o Instituto
Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia
(IBICT) e, em Portugal, a
Biblioteca Nacional atuam

como centros nacionais
dessa rede.

A rede
A Rede ISSN (ISSN Network) é uma organização
intergovernamental representada por 88 centros nacionais e regionais, em todo
o mundo. A Rede foi criada
em 1971, com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),
e implantada três anos mais
tarde para apoiar o controle bibliográfico mundial de
publicações seriadas, por
meio de um código único, o
ISSN (International Standard
Serial Number).
A Rede ISSN é coordenada pelo Centro Internacional do ISSN, com sede em
Paris, e já conta, em todo o
mundo, com mais de 1 milhão de títulos de publicações seriadas identificadas
com esse código. Constitui
a mais completa e abrangente fonte de informação
sobre publicações seriadas.

Comemoração do Dia do
Profissional de Enfermagem
Na FASAP, o Dia Internacional do Profissional de Enfermagem não passou em
branco. No dia 12 de maio,
no Teatro Municipal Geraldo
Tavares André, os enfermeiros Carlos Átila Francisco Rodrigues e Mayara dos Santos
Silva proferiram duas palestras: Ventilação Mecânica e
Assistência em Enfermagem
no Pré-Natal. O evento foi
organizado pela coordenação do bacharelado em Enfermagem, que tem à frente o professor Enoghalliton
Abreu Arruda.

O Dia Internacional da
Enfermagem ou do Profissional de Enfermagem é comemorado mundialmente
desde 1965. A data oficialfoi estabelecida pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, em 1974, para assinalar a contribuição do profissional de Enfermagem
para o desenvolvimento da
sociedade. O dia 12 de maio
foi escolhido como por ser
a data do nascimento de Florence Nightingale, considerada a “mãe” da Enfermagem moderna.

Faculdade disponibiliza maior e
mais completo acervo jurídico

Sérgio Valério Miranda Pereira
Depois de concluirmos a maior parte das obras da Faculdade,
professores, alunos e técnicos sentem-se orgulhosos da nova casa
O diretor-geral da Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP), bacharel em Administração Sérgio Valério Miranda Pereira, é o nosso entrevistado
desta edição. De maneira informal, ele falou ao Conhecendo
sobre algumas novidades sobre
a infraestrutura e as instalações
físicas da instituição, bem como
da consolidação da faculdade
no contexto educacional da região, no ano em que completa
uma década de criação.
Conhecendo: Senhor diretor,
como se encontra hoje a Faculdade Santo Antônio de Pádua?
Sérgio Pereira: Depois de muito esforço, trabalho e dedicação, com a soma de vários fatores, a FASAP está, desde o início do semestre, funcionando
totalmente em suas modernas
instalações, localizadas na Rua
Deomar Jaegger, s/n, no Bairro
Alequicis. Até então, a faculdade atuava de forma separada.
Não havia uma unidade educadora, de verdade. Isso porque
utilizávamos as dependências,
adaptadas para suas atividades,
no Pádua Shopping, onde funcionavam a administração da
faculdade e os bacharelados em
Administração e Direito. Já no
antigo Supermercado Superthal, também adaptado, ficavam a licenciatura em Educação Física e o bacharelado em
Enfermagem.
Desde o início do semestre,
a antiga sede do supermercado
transformou-se efetivamente
em um edifício capaz de abrigar uma instituição educacional
do porte da FASAP. Depois de
concluirmos a maior parte das
obras de remodelação, professores, alunos, técnicos e o corpo administrativo da faculdade
sentem-se orgulhosos da nova
casa. Apesar da sensível melhora das condições de trabalho e
de estudo, reconhecida por todos, é importante salientar que

“
A antiga sede
transformou-se em
edifício capaz de
abrigar uma
instituição
educacional do
porte da FASAP

”

Con hece ndo: Atu almen te,
quantos cursos a FASAP oferece e de onde vêm seus alunos?
Sérgio Pereira: Hoje, a FASAP
oferece os seguintes cursos:
Bacharelados em Administração, Enfermagem, Engenharia
Civil e Direito e a Licenciatura
em Educação Física. Os alunos
matriculados, no primeiro semestre de 2014, vieram de oito
municípios do estado do Rio de
Janeiro e de duas cidades de
Minas Gerais.
ainda precisamos fazer mais
para ampliar o conforto merecido para todos que militam
nesta faculdade.
Conhecendo: Em termos de
infraestrutura, o que foi obtido recentemente pela administração da faculdade?
Sérgio Pereira: Um gerador,
para completar o conjunto de
equipamentos destinados à climatização das salas de aula da
instituição. Ele foi entregue no
dia 12 deste mês pela empresa
fabricante, o Grupo Geradores
Stemac S/A, de Porto Alegre
(RS) e de Itumbiara (GO). Esse
gerador, uma máquina bastante moderna, produz energia,
em corrente contínua, a ser
transformada em corrente alternada, pelo próprio equipamento. Ele veio atender às necessidades de consumo de energia
elétrica do conjunto de aparelhos de ar condicionado de todas as salas de aula da Faculdade. Desse modo, outra aspiração
da comunidade acadêmica foi
transformada em realidade, visando à modernização das instalações da FASAP, no sentido de
oferecer, cada vez mais e sempre, conforto para todos aqueles que atuam na instituição.
Conhecendo: Qual o balanço
que o senhor faz dos primeiros dez anos da FASAP?
Sérgio Pereira: Depois de muito esforço, trabalho e dedicação, a Faculdade Santo Antônio
de Pádua completa dez anos de
existência. Durante todos estes
anos, ela tem trabalhado incessantemente para oferecer novas opções profissionais para a
comunidade que atende, por
meio de uma educação de qualidade. Em todos esses primeiros anos de atuação, temos
cumprido, com seriedade e
convicção, a meta que estipulamos lá atrás: crescer de forma lenta, porém, segura, e norteada pelas busca permanente
da excelência.

Conhecendo: Quais são esses
municípios servidos pela FASAP?
Sérgio Pereira: Bem, do estado
do Rio de Janeiro, temos os municípios: Santo Antônio de Pádua, Miracema, Itaocara, Aperibé, Cambuci e São Sebastião
do Alto. Já de Minas Gerais, os
municípios são Pirapetinga e Palma. Esses alunos estão distribuídos pelos 5 cursos oferecidos
atualmente pela FASAP da seguinte forma: Direito, 38,28%;
Administração, 18,96%; Enfermagem, 15,43%; Engenharia Civil, 14,72% (apenas dois períodos), e Educação Física, 12,60%.
Conhecendo: E quais são as
perspectivas mais imediatas
para a Faculdade, diretor?
Sérgio Pereira: Com esta trajetória, em direção ao futuro,
a Mantenedora, Sociedade Educacional Desembargador Plínio
Pinto Coelho (SEDEP), e a Faculdade Santo Antônio de Pádua
(FASAP) seguem cumprindo seu
compromisso de oferecer uma
educação de nível cada vez melhor para a sociedade que vem
apoiando-a nesses dez anos.
Além disso, prosseguimos colaborando ativamente para o desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental do Noroeste Fluminense.

“

Os alunos
matriculados
vieram de oito
municípios do
Rio de Janeiro
e de dois de Minas
Gerais

”

Os alunos da FASAP já fazem parte do universo de estudantes e profissionais do Direito que podem acessar a Revista dos Tribunais On-line. A
Faculdade Santo Antônio de
Pádua se inscreveu como assinante daquela publicação. A

comunidade acadêmica passa,
assim, a disp or do maior e
mais completo acervo jurídico, com a reconhecida qualidade RT. Informações sobre o
acesso à publicação digital podem ser obtidos na Biblioteca
da Faculdade.

Os direitos fundamentais e o
acesso ao Poder Judiciário:
garantia constitucional
A Emenda Constitucional
(EC) nº 45/2004 trouxe grandes
avanços ao direito brasileiro,
sendo conhecida como a emenda que trouxe a “reforma ao Poder Judiciário”, reformando vários artigos, incisos e incluindo
tantos outros à Constituição de
1988. Ademais, a reforma do
Poder Judiciário pela EC n.º 45/
2004 possibilitou o mais célere
acesso à justiça, conforme exposto no art. 5º, inciso LXXVIII,
da Constituição Cidadã, que “a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
O Poder Judiciário tem grande força na solução de litígios,
garantindo às partes os seus direitos, assegurando maior satisfação no exercício da prestação
da tutela jurisdicional, produzindo segurança jurídica e alcançando, consequentemente,
a tão almejada paz social. Entretanto, para que isso ocorra,
necessário se faz interpretar e
tomar decisões com base nos
princípios constitucionais fundamentais. Dessa forma, efetivar os direitos consolidados na
Constituição de 1988 é o que
deve mover o Poder Judiciário.
Ademais, os direitos fundamentais devem ser observados
quando da aplicação de qualquer decisão. Isso porque quando os direitos fundamentais não
são devidamente aplicados (ou
não são aplicados), a Constituição traz mecanismos próprios
que asseguram ao cidadão o direito de ver resguardado um
direito que não foi devidamente observado. Por exemplo, a
Ação Popular, que constituiu um
meio processual para a respectiva tutela jurisdicional, além
de tantos outros previstos na
Constituição de 1988.
Nesse sentido, também surgiram os interesses difusos, que
buscam resguardar o consumidor, o meio ambiente e a criança e o adolescente; também
visam permitir ao maior acesso
da população ao judiciário,
motivando o acesso ao mesmo

Conhecendo

ENTREVISTA

Carina Silva Abreu Souza
Professora da FASAP
Bacharel em Direito e especialista
em Direito Constitucional Aplicado

por fatores também sociais,
políticos e jurídicos, levando o
Judiciário a observar esses fatores para, então, obter a verdadeira justiça.
Importante ressaltar que,
sendo o acesso à justiça uma
garantia fundamental, as pessoas devem estar atentas aos
seus direitos, principalmente se
eles forem violados, e buscar a
ajudar de um profissional qualificado, do qual possibilitará o
acesso dos mesmos ao Poder
Judiciário.
Portanto, entende-se por
efetividade do processo aquilo
que facilite o acesso ao judiciário, onde se percebe que há
no próprio Judiciário vários instrument os que per mitem o
acesso ao mesmo e, ao mesmo
tempo, se preocupam com a
efetividade do processo.
Por último, tem-se a utilidade das decisões, que devem,
além de fazer Justiça, serem
eficazes, configurando-se na
tutela jurisdicional adequada.
Verifica-se, portanto, a importância dada pela Constituição na busca da efetivação dos
direitos fundamentais, principalmente no acesso ao Poder
Judiciário, observando os direitos e garantias fundamentais na
tomada de decisões, a celeridade processual, trazendo a segurança jurídica, alcançando a solução do litígio e a paz social.
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1ª Formatura do Bacharelado em Enfermagem

Formandos
AGOSTO DE 2014 – Primeira Turma
Conheça agora quem são os 47 novos profissionais de Enfermagem:
Adriana Bon Neto
Adriana da Silva Borba
Anna Letícia Monteiro Rezende
Carlos José Rizzo Soares
Christian da Silva De Souza
Claudilene Jose de Melo
Claudio Augusto Cabral
Cristiana Rodrigues Ventura
Danusa Vogas Daibes Pereira
Divone Mota Brum
Elaine da Silva Escobá
Fabrícia Cravinho Carvalho
Francine Rocha Leal Moraes
Geovani da Silva Zanata
GianeEccard Coimbra
Gracielly da Silva Noronha

Halayne Rodrigues de Souza Ávila
Helena Mota Pinto Leite
Ihoranna Caroline de França Souto
Jefferson de Souza Rogel
Joselma Letícia de Oliveira Carvalho
Jozene Fernandes do Prado de Pinho
Jussara Rosa de Paula Princisval
Kathyana Moreira Campos
Keison Azevedo Ferraz
Kelly Macêdo André
Larissa Machado da Silva
Lívia Maria Mendes Pinheiro
Luciana da Costa
Luciene de Fátima Barrados Silva
Luiza Cosendey Souza
Mariana Batista Tissi

Milene Cristina de Medeiros Silva
Patricia Neves de Jesus
Paulo Rafael Silva de Carvalho
Quênia Brambila
Renata Brum de Souza
Rhuana Rezende dos Santos
Rodolfo Mendes da Silva
Samanta Aparecida Viana Colina de Oliveira
Tatiane de Oliveira Muniz
Tharcisio Carvalho de Oliveira
Tonya Rubim Macieira
Vanessa Gonçalves Titonelli
WelingtonLuizRonzei Junior
Wellington RamalhoCampelo
Yve Souza Costa

Uma das formas de registrar os vínculos estabelecidos entre os membros da comunidade acadêmica são as Aulas da Saudade, passando
a compor um referencial de grande significado para todos.

DISCURSO DO PARANINFO
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Hoje eu me peguei meditando sobre o que dizer,
e nas idas e vindas da imaginação, nada mais apropriado do que ser simples
e tradicional. Principiar
com o agradecimento aos
meus alunos, pela honraria
que me concederam ao ser
porta-voz de reflexões e
sentimentos que gostaria
de partilhar nesta noite de
formatura, em que a vida
apenas recomeça. Despedem-se alunos; saúdam-se
enfermeiras e enfermeiros.
Ser paraninfo simboliza
alguém que trilhou caminhos além da ciência e do

conhecimento empírico. É
aquele que traçou paralelas. Imprimiu valores humanos, de dedicação, de solidariedade, de compreensão, inclusive defeitos. É
por causa deles que se está
sempre em aprimoramento. O ser humano é um projeto inacabado. E triste é
se considerar pronto. Aí ele
parou. Ele morreu para o
tempo. Ficou para trás. Não
será mais ouvido por não
ter mais significados a dizer.
Para não afundar neste
breu de alma, existe uma
inspiração infinita. São os

Marcelo do Espírito
Santo Campello

livros estampando diálogos
com a imaginação, escancarando horizontes sem
fronteiras. Voltem sempre
a eles, seja pelo estudo formal ou pela ambição do
querer saber. No folhear da
minha docência, procurei
ensinar valores, dentre
eles, o de que as pessoas
são semelhantes. Alguns são
bons numa qualidade; outros noutra. No final, na
generalidade, terminamos
parecidos. E caso se citar o
Gênesis, de que do pó viemos e a ele regressaremos,
não há escapatória: os seres humanos são, a rigor,

iguais. Uma lição que parece ter sido esquecida ou
posta de lado. Há pouco
lugar para a solidariedade,
o compartilhamento, o respeito. Como se o melhor
que as pessoas trazem dentro de si fosse reprovável
manifestar nesse mundo de
competição, do dinheiro
como um fim para se existir, e não como meio. Assim tem acontecido no cotidiano, assim tem sido
transportado para outras
esferas da convivência.
O ofício de ensinar e aprender demonstra que a educação transforma o homem.

Arandir de Souza Carvalho

Mediante a minha emoção,
alegria e satisfação que deixo
transparecer a todos vocês, digo
estar honrado por ser o patrono
da primeira turma de formandos
em Enfermagem da Faculdade
Santo Antônio de Pádua. Proponho a todos vocês fazerem uma
viagem ao início do nosso encontro, quando a expressão fisionômica de cada um deixava transparecer os medos, as dúvidas e
os anseios que configuravam o
desbravamento do desconhecido, da insegurança acadêmica,
da vivência do novo.
Todavia, sempre muito determinados em não desejar ser
mais um no mercado de trabalho, de fazer, sim, a diferença,
de superar e transpor todos os
obstáculos acadêmicos, de agregar informações, de buscar conhecimento e se reinventar a
cada semestre. É verdade! Passaram alguns bons anos e vocês
conseguiram!
Agradeço à instituição pela
oportunidade de ter sido o professor da primeira turma de formandos em Enfermagem da FASAP, pois descobri um mundo de
possibilidades, o qual ainda não
tinha vivenciado anteriormente durante toda a minha formação. Vejo-me como um professor multiplicador e mediador da
construção do conhecimento de
vocês, um sensibilizador de opiniões, alguém que agregou forças para a colheita dos bons frutos. Dissiparam medos, neutralizaram angústias e conquistaram o primeiro e irretirável
ouro: o ouro do aprendizado, do
conhecimento, da determinação. E isto, ninguém, absolutamente ninguém, vai tiram mais
de vocês.
Posso ver o rosto de cada um
de vocês em vários momentos
do curso: durante as exposições
dialogadas em sala de aula, trabalhos em grupos, atividades
extracurriculares, leituras de
textos, leis e códigos, publicações científicas, visitas técnicas, estágios curriculares... E
outras atividades que proporcionaram a todos e a todas aqui
presentes pro blematiza rem
ideias, crescerem e se aperfeiçoarem como seres humanos.
Foram muitas atividades que,

ao longo do curso, fizeram parte do universo de bravos guerreiros e bravas guerreiras, que
se permitiram sistematizar o
conhecimento, trocar sabedoria cultural e popular, interagir
de forma social e democrática
para se transformarem em profissionais de sucesso. Competentes e humanos enfermeiros
e enfermeiras.
A Enfermagem busca, nos
diferentes cenários de atenção
à saúde, refletir sua forma de
cuidado, buscando diariamente o aprimoramento do saber
técnico-científico intimamente
relacionado ao atendimento de
forma ética, crítica, humanística e transformadora. O cuidado da Enfermagem ultrapassa a
realização de uma boa técnica,
pois há uma necessidade maior, a necessidade de se comunicar, de comungar olhares e de
se reinventar.
O reconhecimento e o sucesso de nossa profissão são
conquistados, a cada dia, através de uma postura ética, digna e legal, almejando troca de
saberes, refletindo nossa forma
de cuidado e fazendo a notável
diferença. O professor é alguém
que ama fundamentalmente,
porque ensina, reduz a ignorância, alarga o repertório; porque
faz pensar melhor, faz sorrir, e
torna a vida mais lúdica, menos difícil de ser vivida.
Meu desejo - e também, é
claro, sem titubear, dos meus
queridos colegas professores do
curso de bacharelado em Enfermagem da Faculdade Santo Antônio de Pádua - é que vocês
não parem de questionar, de
confrontar e contextualizar a
realidade com o saber técnicocientífico, para que possam,
cada vez mais, se empoderarem
do processo de construção do
conhecimento, que é algo inacabado, não engessado, vivo!
Logo, é através de uma alegria imensurável e de uma satisfação inenarrável, que tenho
a sensação do dever cumprido.
Deixo a todos vocês o meu muito obrigado por me permitirem,
ao longo desses cinco anos, fazer parte da vida pessoal e acadêmica de cada um de vocês.
Deixo-lhes uma estrofe de Lenine que marca muito este momento: “Não basta ter belos
sonhos para realizá-los. M as
ninguém realiza grandes obras
se não for capaz de sonhar grande. Podemos mudar o nosso destino se nos dedicarmos à luta
pela realização de nossos ideais. É preciso sonhar, mas com
a condição de crer em nosso
sonho. De examinar com atenção a vida real; de confrontar
nossa observação com nosso sonho; de realizar, escrupulosamente, nossa fantasia. Sonhos!
Acreditem neles.”

DISCURSO DA ORADORA
Boa noite, senhores diretores, secretária geral e coordenações pedagógica e de cursos
presentes aqui; boa noite, senhores professores; boa noite,
pais, cônjuges, filhos, amigos e
demais presentes.
Boa noite, formandos! É
com muito prazer que estou
aqui para representá-los e relembrar um pouco os cinco anos
de convivência!
Tudo começou em agosto de
2009, quando nos vimos meio
tímidos, mas muito alegres por
termos passado no vestibular ou
conseguido através do Prouni e
termos ingressado na faculdade. Eram muitas expectativas,
sonhos e esperanças, e também
um pouco de medo do futuro
que nos esperava. Nós nos deslumbrávamos com as descobertas, nos sentíamos tão grandes
e tão pequenos ao mesmo tempo. Porém, o tempo foi passando, as responsabilidades aumentando e o sacrifício também. E a moleza da escola acabou!
Esperávamos ansiosos a chegada de cada momento, os seminários, as apresentações de
trabalho, P1, P2, substitutivas,
a SAE...Quem não se lembra
como dá dor de cabeça fazer a
SAE. O cansaço depois de um dia
de estágio; mas nada disso foi
pior que a confecção daqueles
longos e chatos resumos que ti-

Divone Mota Brum

vemos que fazer, mesmo reclamando muito e sem entender o
objetivo.
Também tivemos momentos
relaxantes. Churrascos, saídas
com os amigos, passeios em sítios e em algumas casas. Bons
tempos!
Aí, veio no meio de tudo
isso, o TCC. Olha... Isso, sim, é
perseverança, porque cada vez
que mostrávamos para o orientador, ele pedia mais uma dúzia de coisas. Foram muitas noites sem dormir, muito nervosismo, fins de semana sem sair de
casa até o dia da apresentação.
E desse dia, tenho certeza,
nunca esqueceremos, pois entre risos e lágrimas comemora-

mos essa vitória, que nunca teria acontecido se não fossem
nossos pais, que nos apoiaram
quando quisemos desistir e ficaram sentados ao nosso lado
sempre que tínhamos que fazer
um trabalho ou estudar para
uma prova até de madrugada.
Se não fossem os (as)
namorados(as) entenderem que
não dava pra sair, no outro dia
tínhamos compromisso e precisávamos descansar. Tampouco
nossos (as) maridos(esposas)
entenderem que não dava para
caprichar no jantar, porque no
outro dia tínhamos prova e era
preciso estudar.
Se não fossem nossos (as)
filhos (as) entenderem nossa
ausência em muitos momentos
importantes de suas vidas. Se
não fosse o apoio, o carinho e a
compreensão de cada um que
amamos, esse dia poderia não
estar acontecendo. Mas, principalmente, se não fosse Deus,
nos dando paciência, perseverança e determinação, nosso
suor, nosso sorriso, nossas lágrimas, não teríamos hoje tantas
pessoas reunidas para celebrar
essa vitória que é de cada uma
dessas pessoas citadas anteriormente, mas principalmente é
nossa.
Parabéns, turma de enfermagem, formandos de 2014.
Parabéns, enfermeiros! Nós
conseguimos!
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DISCURSO DO PATRONO

Falam os alunos
Não existem melhores pessoas
para falarem sobre um curso do
que os seus estudantes. São eles
que, no dia a dia, sentem imediatamente no seu desempenho acadêmico os resultados de uma boa

Didiane Celino Andrade
Estudante do 7º período
Bom, a FASAP representa, para mim, a oportunidade de realizar um sonho. O
que importa é que essa ins-

ou má instituição de ensino.
Por isso, selecionamos dois depoimentos de estudantes do Bacharelado em Enfermagem, que ilustram
bem a opinião dos alunos sobre o curso e a própriaa faculdade.

tituição é o lugar que eu escolhi, que eu respeito e que
me possibilitará alcançar
aquilo que eu tanto quero
para minha vida!
Aqui conheci pessoas, fiz
amigos, convivi com grandes
mestres e aprendi que o
amor ao próximo e a dedicação à futura profissão são
bases importantes para se
ter sucesso. E é isso, sim, o
que vou levar comigo.
Defeitos?
Quem não tem...
Perfeição?
Ninguém é perfeito!
E é por isso que sou imensamente grata e feliz por
fazer parte dessa equipe.
A todos vocês, partes fundamentais e importantes do
meu futuro profissional, fica
aqui o meu muito obrigada!
“Juntos somos melhores”

Cláudio Augusto Cabral
Estudante do 10º Período
A FASAP é um espaço para
troca de experiências, que
vem me proporcionando um
crescimento de aprendizagem
para alcançar novos objetivos. É uma instituição em que
existe uma integração entre
coordenação, alunos, professores e funcionários, além de
ter a facilidade de ser próxima de minha cidade.
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A promissora área da enfermagem no mundo atual
A enfermagem é a arte e a
ciência de cuidar: arte, por
apresentar a criatividade nas
técnicas em benefício da saúde dos homens, e ciência, por
ser embasada em conhecimentos específicos. O cuidado é,
portanto, a assistência ao ser
humano em sua plenitude.
O enfermeiro, profissional
de qualificação de nível superior na área da saúde, atuante
em todos os níveis de atenção
à saúde humana (primária, secundária e terciária), é responsável inicialmente pela promoção, prevenção e recuperação
da saúde dos seres humanos e
comunidade.
A enfermagem assume, atualmente, uma das maiores categorias profissionais do país, e

a tendência é crescer ainda
mais. A área apresenta um mercado de trabalho promissor, que
cresceu muito após a implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF). Os hospitais e centros médicos, em geral, também continuam a ser importantes empregadores, principalmente ao se tratar do setor público. Segundo levantamento do
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (CORENRJ), Home-care, Docência, Gerontologia, Obstetrícia, Enfermagem do Trabalho e Enfermagem Offshore são outras áreas
de atuação em grande crescimento.
A enfermagem é uma profissão promissora, bastante diversificada e com amplo mer-

Enoghalliton de Abreu Arruda
Coordenador e professor do
Bacharelado em Enfermagem.
Bacharel em Enfermagem e
mestrando em Educação, com
especializações na área de
Enfermagem

Os crimes praticados no
ambiente virtual
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São inegáveis o avanço e
a diminuição das fronteiras
ocasionadas pela democratização da internet. O acesso à educação, cultura e informação contribui em muito para um mundo mais
igualitário. Porém, é necessário lembrar que, uma vez
que você posta algo na internet, nunca mais consegue pegar de volta: qualquer um pode ver - família,
amigos e desconhecidos.
Pense nisso.
A velocidade de propagação de informações na rede
é uma verdadeira via de mão
dupla. A Internet é, em regra, um ambiente público.
Logo, quase tudo que é exposto na rede mundial - em
especial imagens e opiniões,
muitas vezes postadas sem
maiores reflexões - gera
efeitos incomensuráveis.
Muitos crimes no ambiente
virtual, sejam eles contra a
honra, ou de maior importância, como extorsões e
estelionatos, são praticados.
No cotidiano policial, é
possível perceber a ausência de cuidados básicos dos
usuários de redes sociais na
guarda de imagens e informações privilegiadas, o que
ocasiona o mau uso por parte dos criminosos. Os crimes
contra a honra (calúnia, difamação e injúria) cometidos por meio da internet se
consumam muito rapidamente por conta da velocidade e da publicidade desse meio de comunicação.
É importante dizer que
uma inocente “postagem”

Giordano Barreto Mota
Professor da FASAP.
Bacharel em Direito, especialista
em Direito Constitucional;
Inspetor da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro

de quem recebe uma mensagem com tal conteúdo também
pod e configur ar um cri me:
quem propala ou divulga uma
calúnia está exposto às mesmas
penas, segundo o artigo 138,
§1º, do Código Penal. Esses crimes por meio da rede, porém,
geram uma facilidade probatória, pois o que é postado pode
ser utilizado como meio de prova contra o autor.
Uma informação importante é quanto à utilização do Facebook: muito cuidado, pois
quase tudo que é exposto nessa rede social torna-se público
e de acesso ilimitado; não há
privacidade.
O uso indiscriminado da internet, principalmente por crianças e adolescentes sem a correta supervisão dos responsáveis - o que pode gerar responsabilidade criminal aos pais -,
explica em parte as celeumas
atuais, como a captação de

imagens por meio da webcam e posterior prática de
extorsão; vídeos íntimos divulgados sem autorização,
tanto por adultos quanto por
crianças e adolescentes; a
prática da popularmente
chamada pedofilia, que comumente se inicia pela rede
mundial.
Outros crimes praticados
pela internet são: a extorsão, por meio de chantagem
para devolução de senhas de
acesso ao Facebook; crimes
contra o patrimônio, por
meio de instalação de vírus
Phishing, que subtraem senhas e/ou permitem acesso
remoto das máquinas; falsidade ideológica por meio
dos fakes, etc. Vale lembrar
que os fakes podem ser solucionados administrativamente, c om um simp les
contato com a administradora da rede social, que dispõe de meios para retirar o
conteúdo do ar.
Uma forma de produção
de provas é, apesar da crescente sensação de impunidade, “printar” as imagens
e imprimi-las. Se possível,
faça uma ata notarial em
um cartório e depois procure a delegacia de polícia
mais próxima. Hoje, já existe uma legislação própria
que tenta, apesar de timidamente, coibir certas condutas na rede: a chamada “lei
Carolina Dieckmam”, que
acrescentou ao Código Penal
os artigos 154-A e 154-B.
Assim sendo, todo cuidado é necessário para não
passar de usuário a vítima.

cado de trabalho. O profissional de enfermagem respeita a
vida, a dignidade e os direitos
da pessoa em todo seu ciclo vital, sem discriminação de qualquer natureza. Exerce sua atividade com justiça, competência, responsabilidade e honestidade.
O curso de graduação em
Enfermagem forma profissionais mais generalistas e preparados não só para cuidar, mas
também para assumir cargos
administrativos no setor saúde.
O currículo tem fortes componentes das Ciências Biológicas

e da Saúde, além de uma grande contribuição nas áreas das
Ciências Humanas e Sociais –
característica que possibilita a
compreensão das relações do
indivíduo com a sociedade, dos
determinantes de saúde, que
são sociais, culturais, comportamentais, ecológicos, éticos e
legais. Além disso, temos o conhecimento relacionado com a
ciência da enfermagem, que
diz respeito aos conteúdos técnicos e metodológicos, os meios e os instrumentos inerentes
ao próprio trabalho do enfermeiro.

Os cinco por cento que
fazem a diferença
Neste mundo de constante
correria e competitividade, tornou-se comum as pessoas correrem, trabalharem, correrem... Poucas pessoas se dão ao
trabalho de perguntar: Por que
estou fazendo isso? Por que estou correndo? Existe uma melhor maneira de fazer determinada atividade? Estou sendo o
melhor no que faço? Estou fazendo a diferença na vida das
pessoas?
Gostaria de compartilhar
com vocês uma história da época da faculdade, que ilustra
muito bem o nosso tema.
Existia um professor (não
irei mencionar o nome) que estava tentando ministrar sua
aula, mas os alunos estavam
muito dispersos. Pediu a todos
educadamente que diminuíssem o tom de voz, e ninguém o
atendeu. Foi assim que começou a maior bronca de que eu
já presenciei.
- Prestem atenção porque
eu vou falar isso só uma vez!
A sala emudeceu. E ele completou:
- Há muitos anos, descobri
que professores, comprometidos como eu, têm o desafio de
trabalhar, em média, com um
percentual de sucesso de apenas 5% dos alunos de uma turma. De cada 100 alunos, portanto, apenas 5 farão a diferença no futuro: irão contribuir
para a formação de profissionais brilhantes e servirão, de
fato, para melhorar a vida das
pessoas. Os 95% restantes só
servem para fazer volume. São
medíocres e apenas passam
pela vida. Essa porcentagem
vale para todos. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes;
de 100 motoristas, somente 5
são extremamente profissionais; de cada 100 merendeiras,
somente 5 fazem seu trabalho
com maestria; de cada 100 fisioterapeutas, somente 5 estão
realmente preocupados com
sua recuperação. Enfim, de 100
pessoas de um mesmo grupo,

Ilson Viana de Magalhães Júnior
Coordenador e professor do
Bacharelado em Administração
Bachaarel em Administração e
especialista em Marketing;
Consultor, instrutor e auditor da
Cooperativa de Itaperuna

somente 5 são especiais.
E continuou:
- É uma pena não poder separar estes 5% do resto. Assim,
eu deixaria apenas os alunos
especiais nessa sala e colocaria todos os outros para fora.
Então, teria a oportunidade de
fazer uma boa aula. Mas não há
como saber. Só o tempo irá
mostrar. Obrigado pela atenção
e vamos à aula de hoje.
Nós, em toda a nossa vida,
temos a oportunidade de ser
diferentes, especiais, ou seja,
fazermos parte dos 5% que realmente interessam. E isso vale
para todas as áreas de nossa
vida. Podemos ser os cinco melhores maridos/ou mulheres
para nossos pares; podemos ser
os cinco melhores pais/mães
para os nossos filhos; podemos
ser os cinco melhores profissionais do nosso ramo.
Desse jeito que estou “levando” a minha vida, será que
realmente farei a diferença na
vida das pessoas?
E então, quer ser o melhor
ou fazer parte dos 95% restantes que apenas passam por essa
vida?
PENSE POSITIVO!!! TENHA
SUCESSO!!!

Os princípios bioéticos cumprem importante papel na tentativa de amenizar o conflito
existente entre o avanço tecnológico e o vazio legislativo.
Tais princípios servem como um
instrumento didático, que possibilita a abordagem de dilemas
éticos apresentados em situações tanto assistenciais como
de pesquisa.
Princípio da Beneficência e
da Não-Maleficência
Segundo o princípio da beneficência, o bem deve ser promovido para que o mal seja evitado. Sempre que houver interesses conflitantes, deve ser
feita a opção que resulte no
maior bem possível.
Deve o médico buscar uma
análise do risco/benefício de
qualquer procedimento. Do
princípio da não-maleficência
decorrem normas que devem
ser observadas por todos os médicos, como não matar, não causar dor, não incapacitar e não
impedir prazer. Esse princípio
busca coibir a incidência de
dano intencional.
Princípio da Autonomia
Para alguns autores, a Bioética teve início no julgamento
do Tribunal d e Nuremberg,
ocorrido nos dias 19 e 20 de
agosto de 1947, quando a ética
médica passou a ser estrita-

mente relacionada com os direitos do homem. Nesse período foram analisadas as condutas de médicos e pesquisadores
nazistas, que utilizavam homens deportados como cobaias
em pesquisas científicas. A decisão proferida no tribunal foi
a primeira a declarar formalmente a necessidade do consentimento informado da pessoa que seria submetida à experimentação. Assim essa norma acabou se tornando um princípio da Bioética.
De acordo com a Carta francesa do paciente hospitalizado,
de 1995, “nenhum ato médico
pode ser praticado sem o consentimento do paciente, fora o
caso em que seu estado torne
necessário este ato ao qual ele
não está capaz de consentir”
(LEPARGNEUR, 2003, p.16). O
paciente tem o direito de recusar o procedimento, procurar
o parecer de outro profissional
ou pedir um tempo para refletir acerca dos riscos oferecidos
pelo ato a que será submetido.
Durante muito tempo, prevaleceu na deontologia médica o
princípio da beneficência, reforçado pela doutrina de caridade,
propagada pela Igreja. Com o
passar do tempo, a concepção
solidária da vida humana deu lugar a uma concepção individualista. O princípio da autonomia
surge, então, como uma evolução cultural no século XX.
Com o advento do capitalis-

mo, a liberdade criativa passou
a ser valorizada, dando maior importância a características essencialmente individuais, em detrimento das experiências de cunho
coletivista. Nessa nova perspectiva, de ascensão do individualismo, é que teve lugar a volta
da religiosidade e o despertar do
voluntariado, ressaltando os valores morais do indivíduo.
Após a identificação do indivíduo como ser inserido no
campo político, econômico e
social, surge a necessidade do
individualismo identitário, em
que o ser humano é exaltado
por sua individualidade, e não
mai s car acter izad o apenas
como membro de uma sociedade. Destaca-se, então, o princípio da autonomia.
Princípio da Justiça
Há uma grande divergência
doutrinária em relação ao conceito de justiça, que muitas
vezes é definida como virtude,
direito ou princípio moral.
A justiça tem fundamento
histórico, uma vez que não pode
ser caracterizada sem a existência do processo cultural de uma
sociedade. A lei nem sempre expressa o verdadeiro sentido da
justiça, que traz em sua essência valores que são fundamentais ao homem, como a dignidade, a liberdade, os direitos humanos e a qualidade de vida.
A bioética está baseada nos

Leonardo da Costa Bifano
Coordenador e professor da FASAP
Bacharel em Direito, especialista
em Direito Processual e em
Direito Público,
mestrando em Aspectos Bioéticos
e Jurídicos da Saúde

princípios da beneficência, da
não-maleficência, da autonomia
e da justiça. Esses princípios não
têm hierarquia entre si e devem
ser utilizados como parâmetros
morais de atuação para os profissionais da área de saúde.
O Código de Ética Médica,
como um conjunto de normas
sistematizadas que orientam a
classe médica no exercício de
sua profissão, impõe deveres
que devem ser cumpridos pelos profissionais da área, sob
pena de incorrer em infração
ética. Para garantir a aplicação
das normas materiais contidas

no Código de Ética, surgiu o Código de Processo Ético Profissional, definindo como devem ser
apuradas as infrações éticas e
as suas respectivas sanções.
Os princípios presentes no
Código de Ética Médica buscam
exaltar o compromisso da medicina com a dignidade humana, modificar os fatores sociais
que causam injustiças e melhorar o acesso à saúde.
Esse conjunto de normas
busca proteger as pessoas que
tenham sido vítimas de atitudes
contrárias à ética por parte dos
profissionais de medicina. Dessa forma, torna-se o Código de
Ética um grande instrumento no
combate à injustiça.
Embora haja diferentes concepções sobre justiça, todas incluem um tratamento igualitário
entre as pessoas em relação aos
direitos e deveres fundamentais.
A justiça existe como um princípio no ordenamento jurídico e
serve como orientação para leis,
códigos e constituições. É com
base no princípio da justiça que
está fundamentado o estado democrático de Direito.
O princípio bioético da justiça também está presente na
medicina, devendo ser oferecido como bem imaterial a todos,
de forma indiscriminada e em
qualquer fase da vida.
Falar em justiça não é o mesmo que falar de códigos e leis, mas
sim abordar o livre desenvolvimento das relações humanas.
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Relação médico-paciente e os princípios bioéticos:
Uma tentativa de humanização da saúde

Conhecendo as modalidades da especialização no Brasil

Patrícia Viana Costa
Secretária Geral e professora da FASAP
Bacharel em Ciências Sociais,
especialista em Gestão Ambiental
e mestra em Ciências da Educação

Assim que conclui o ensino
superior, o recém-formado depara-se com o dilema de ingressar no mercado de trabalho. A
experiência profissional representa uma das barreiras a serem superadas nesse momento,
porque muitas das vezes esse
egresso não acumulou, durante a graduação, tempo sufici-

ente para conquistar tal posto.
Para superar tamanho desafio, os cursos de especialização
ou pós-graduação podem promover o diferencial nessa concorrência árdua, que é conquistar o emprego em sua área de
formação.
O M inistério da Educação
define os cursos de pós-graduação da seguinte forma: lato
sensu e stricto sensu. Os cursos
de especialização em nível de
pós-graduação lato sensu podem ser presenciais ou a distância (nos quais se incluem os cursos designados como MBA - Master Business Administration),
oferecidos por instituições de
ensino superior (1). Os lato sensu presenciais independem de
autorização, reconhecimento e
renovação de reconhecimento
e devem atender ao disposto na
Resolução CNE/CES nº 1, de 8
de junho de 2007. Os cursos de
pós-graduação lato sensu a distância podem ser ofertados por
instituições de educação supe-

rior, desde que tenham credenciamento para atuar nessa modalidade de ensino.
O MEC preconiza que os cursos de especialização em nível
de pós-graduação lato sensu
devem ter duração mínima de
360 horas. Nesse total, não está
computado o tempo de estudo
individual ou em grupo, sem
assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para
elaboração de monografia ou
trabalho de conclusão de curso. A duração poderá ser ampliada, de acordo com o projeto
pedagógico do curso e o seu
objeto específico. O interessado deve sempre solicitar o projeto pedagógico do curso.
Já os cursos de pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e
doutorado abertos a candidatos
diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e ao edital de
seleção dos alunos (art. 44, III,

Lei nº 9.394/1996). Ao final do
curso, o aluno obterá diploma.
Os cursos de pós-graduação
stricto sensu estão sujeitos às
exigências de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento previstas na
legislação - Resolução CNE/CES
nº 1/2001, alterada pela Resolução CNE/CES nº 24/2002.
Somente os cursos reconhecidos pelo CNE/MEC estão autorizados a expedir diplomas de
mestrado e/ou doutorado com
validade nacional. Esses programas passam pela avaliação do
Sistema Nacional de Pós-Graduação, na forma como foi estabelecida a partir de 1998, é orientada pela Diretoria de Avali-

ação/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) e realizada
com a participação da comunidade acadêmico-científica, por
meio de consultores ad hoc. A
avaliação é atividade essencial
para assegurar e manter a qualidade dos cursos de mestrado
e doutorado no país.
Os cursos de mestrado profissional, mestrado (acadêmico)
e doutorado avaliados com nota
igual ou superior a “3” são recomendados pela Capes ao reconhecimento (cursos novos) ou
renovação do reconhecimento
(cursos em funcionamento) pelo
Conselho Nacional de Educação
– CNE/MEC (2).

(1) BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Apresenta informações sobre Pós-Graduação. 2013. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=385&Itemid=31> Acesso em
07 de julho de 2014.
(2) BRASIL, FUNDAÇÃO CAPES (MEC). Processos de avaliação. Disponível
em http://www.capes.gov.br/avaliacao/dados-do-snpg/cursos-recomendados-reconhecidos Acesso em 07 de julho de 2014.
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Crime não é entretenimento

ISSN 2357-9137

No livro As misérias do processo penal, o jurista italiano
Carnelutti (2012, p. 11) afirma:
“Se os jornais noticiam frequentemente sobre crimes e
processos, não resta dúvida de
que é porque as pessoas se interessam por eles”.
O interesse e a curiosidade
popular sobre crimes e processos têm mobilizado cada vez
mais ações e intervenções midiáticas na área criminal. Além
do jornalismo veiculado pelas
redes televisão - que sempre
mantêm em pauta notícias e
informações relacionadas aos
crimes, investigações e processos -, existem alguns programas, cujo tema principal é o
crime propriamente dito.
Todos nós sabemos da importância dos meios de comunicação em massa, como a televisão, a internet, o rádio e a
revista, entre outros. Por meio
deles, podemos adquirir informações e conhecimento acerca de diversos assuntos e ser
atualizados sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo.
Entretanto, quando a mídia
quer ser manipuladora, leitores
e espectadores correm o risco
de cair nas armadilhas midiáticas.
Matérias e links que divulgam informações sobre crimes,
processos e julgamentos crimi-
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Professora da FASAP
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nais, em vários momentos, perdem e esquecem o caráter informativo e passam a produzir
grandes espetáculos criminais,
ferindo, inclusive, princípios
constitucionais, como o do devido processo legal.
Um caso criminal brasileiro
que se tornou famoso, em razão da superexposição e do assédio da mídia, foi o “Caso Lindemberg” (*). Ocorrid o em
2008, com julgamento pelo tribunal do júri em 2012, foi objeto de pesquisa de nossa dissertação de mestrado, qualifi-

cada em 2013.
O caso, com características
de um crime passional, teve
como protagonistas o jovem
Lindemberg e sua ex-namorada Eloá, assassinada pelo rapaz.
À época, o jovem armado invadiu o apartamento da ex-namorada, que estava em companhia de três amigos e manteve todos em cárcere privado.
A privação de liberdade durou
mais de 100 horas e, durante o
desenrolar dos crimes, as intervenções da mídia foram extremamente danosas, ao ponto de
uma apresentadora de TV promover entrevista ao vivo com
o jovem armado, ocupando a
mesma linha telefônica que a
polícia utilizava para as negociações com o rapaz.
Casos, como o de Lindemberg, têm sido cada vez mais
comuns: neles, a mídia promove toda a cobertura do crime,
desde sua prática até o julgamento, realizando intervenções que vão além da informação e da notícia. Em outros casos, como já salientamos, há
programas televisivos em que
a violência e a criminalidade
cotidianas são tratadas até com
deboche e ironia por parte de
seus apresentadores, que tomam partido, opinam e fazem
apelos à sociedade, sempre na
defesa de um discurso puniti-

vista a qualquer preço.
Por disputa de pontos de
audiência, algumas redes de
televisão têm feito do crime
uma forma de entretenimento,
de banalização do Direito Penal, das atividades da polícia e
da justiça criminal. O crime não
pode ser inserido em pautas de
programas televisivos como
mero divertimento, distração e
espetáculo.
A sociedade dev e estar
atenta à escolha de suas leituras, de seus programas televisivos, a fim de que cada cidadão tenha a liberdade de construir a própria opinião, devidamente embasada e crítica, a
respeito das temáticas ligadas
ao Direito Penal, à violência, à
criminalidade, aos discursos
ideológicos de política criminal,
bem como às ações e intenções
da imprensa na divulgação de
suas matérias e imagens e à responsabilidade do Estado, em
termos de segurança pública e
estruturação do sistema punitivo brasileiro.
(*) Todas as informações sobre as interferências negativas
da mídia no “Caso Lindemberg”
podem ser encontradas na dissertação de mestrado da autora, disponível para consulta em
versão impressa, na biblioteca
da FASAP.

A Importância dos profissionais para o
sucesso das empresas
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As empresas modernas deparam-se com um cenário mercadológico de intensa competitividade e de clientes cada vez
mais conscientes e informados
sobre produtos e serviços oferecidos. Essa realidade faz com
que os empreendimentos tenham cada vez mais dificuldades no caminho ao sucesso em
seus negócios.
Boa parte das grandes e
médias empresas sabe da importância da capacitação, valorização e reconhecimento dos
profissionais na obtenção dos
resultados almejados no cotidiano empresarial. Quando afirmo que é boa parte é porque
ainda há empresas de grande e
médio portes, e muitas de pequeno, que desejam resultados
positivos, mas sem investir em
quem realmente os proporciona: as pessoas.
A evolução da Administração
mostra essa realidade, com experimentos de Elton Mayo, em
Hawthorne, com a estagnação
produtiva que os aspectos técnicos das teorias de Taylor e
Fayol proporcionaram ao longo
do tempo. Enfim, já foi provado “por a+b” que, se uma em-

presa almeja sucesso, deve contratar profissionais qualificados, oferecendo-lhes a inda
mais condições de potencializar
suas capacidades em um ambiente produtivo, caracterizado
pelo comprometimento e satisfação dos envolvidos.
Segundo Wagner &Hollenbeck (2009, p.121), “satisfação no
trabalho é um sentimento agradável que resulta da percepção
de que nosso trabalho realiza ou
permite a realização de valores importantes relativos ao
próprio trabalho.” Os autores
ainda afirmam que existem três
componentes-chaves em sua
definição de satisfação no trabalho: valores, importância dos
valores e percepção.
Em primeiro lugar, a satisfação no trabalho em função de
valores, que são aquilo que uma
pessoa deseja obter consciente ou inconscientemente, ou
seja, são exigências subjetivas
existentes na mente de cada
pessoa.
O segundo componente na
satisfação do trabalho é a importância. As pessoas não diferem apenas nos valores que defendem, mas também na im-
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portância que atribuem a esses valores, e essas diferenças
são cruciais na determinação
de seu grau de satisfação no
trabalho.
O último componente importante de definição de satisfação no trabalho é a percepção. A satisfação se firma na
percepção que se tem de uma
situação atual em relação aos
seus próprios valores.

Muitas empresas oferecem
estrutura de trabalho adequada, exigem perfeição nas tarefas executadas, mas sem o devido reconhecimento a esses
profissionais. Já algumas contratam sem oferecer treinamentos, capacitações, e outras
ainda inserem os profissionais
nas empresas, contando que as
habilidades que já possui são
suficientes e, portanto, nada
mais lhe é acrescentado.
Tais realidades são muito
comuns no cotidiano empresarial, mas é sabido que as empresas de sucesso são aquelas
que investem, motivam e priorizam em seu capital humano.
Nada é capaz de criar, transformar, surpreender e superar
como o ser humano. Portanto,
se bem alocado, um único profissional pode se tornar um “divisor de águas” na realidade de
uma organização.
Há muito que se descobrir
sobre a capacidade humana. Assim, o empreendimento de sucesso será aquele que desafiar
as habilidades de seus profissionais, em um âmbito organizacional sadio, pautado pela valorização e pelo reconhecimento.
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