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O fi lme Anjos e Demônio, adap-
tado do livro de Dan Brown, chega às 
salas de cinema do país recheado de 
obscuros segredos. Tom Hanks inter-
preta novamente o professor Robert 
Langdon. (pág. 17)

Amana Salles

Uma veia pulsante. Essa foi à im-
pressão que o jornal Folha Univer-
sitária teve ao visitar o Terminal de 
Cargas Fernão Dias, o maior da Amé-
rica Latina. A logística de transporte 
do país passa por esse espaço situado 
na zona norte de São Paulo. Lá, nos 
deparamos com a verdadeira cara do 
Brasil, onde a difi culdade e a riqueza 
caminham juntas. Os testemunhos de 
caminhoneiros exemplifi cam bem as 
difi culdades que a categoria tem en-
frentado em tempos de crise econô-
mica. (págs. 12 e 13)

Em homenagem ao Dia das Mães 
encontramos algumas histórias de jo-
vens mulheres que se dedicam à famí-
lia, ao trabalho e aos estudos. (pág. 4)

O astronauta Marcos Pontes conta em detalhes sua 
viagem ao espaço. “O retorno é a parte mais dramáti-
ca do voo. Você depende quase que inteiramen-
te de que o sistema vai funcionar. O retorno é 
numa cápsula pequenininha, de dois metros 
e vinte de diâmetro”. (págs. 8 e 9)

Saúde

Hipocondria é um sério trans-
torno psicológico. Entre as caracte-
rísticas dos hipocondríacos estão a 
procura por diversos médicos, o uso 
excessivo de medicamentos e exames 
frequentes. (pág. 3)

Inscrições na Intranet

Carga Pesada
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02 Editorial

Hipocondria. Doença psicológica 
que leva as pessoas à manias 
prejudiciais e excessivas 

Intercâmbio depois dos 30 anos. 
Quem procura e por quê?  

Pós-Graduação UNIBAN 
selecionada pelo MEC para 
o Programa Observatório da 
Educação 

A viagem do astronauta brasileiro 
ao espaço, Marcos Pontes 

A vida agitada no maior terminal 
de cargas da América Latina 

Curso Preparatório da UNIBAN 
ajuda alunos de Direito para o 
exame da OAB 

Anjos e Demônios. Chega às 
telas a adaptação da obra de Dan 
Brown 

Não é novidade alguma, pelo contrá-
rio, é até redundante falar da necessida-
de de aperfeiçoamento educacional para 
melhores oportunidades profi ssionais. 
Ainda mais quando o assunto é a segun-
da ou a terceira Língua estrangeira. Ago-
ra, o que chamou nossa atenção foi o 
intercâmbio procurado por pessoas aci-
ma dos 30 anos de idade. Garanto que o 
“espanto” não foi igual aquele quando 
fi camos sabendo, na semana passada, da 
notícia da Gripe Suína em solo brasileiro. 
(O bom é que as autoridades assegura-
ram o controle. Vamos acreditar, é o que 
resta!) Mas, o intercâmbio depois dos 30 
causou na redação algumas indagações 
do tipo: “provavelmente, quem procura 
deve ser algum playboy atrasado com 
seus estudos e que agora resolveu criar 
coragem e assumir responsabilidades”. 
Mas não! E também nada contra. Cada 
um no seu tempo. Mas, na verdade, na 
apuração do assunto foi verifi cado que 
cresce substancialmente a procura do 
intercâmbio por jovens adultos, que por 
algum motivo do passado deixaram de 
lado essa obrigação e que agora dedicam 
tempo, dinheiro e coragem para que, em 
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períodos de férias ou breve afastamento 
profi ssional, curtam horas de estudo em 
território afastado, (pág. 4). 

Estar distante de tudo e de todos é 
uma tarefa que requer dedicação e bra-
vura. Se em solo fi rme isso é difícil, ima-
gina quando seu destino é o espaço. Foi 
pra lá que, em 2006, o astronauta brasi-
leiro Marcos Pontes, nosso entrevistado 
da semana, foi e pôde ver a dimensão e 
a beleza do planeta Terra. Segundo ele, 
a maior riqueza que desenvolveu na via-
gem foi perceber o quão pequenos so-
mos. “Passei a ver as pessoas e a Terra 
de uma maneira diferente. Percebi nossa 
fragilidade nesse mundo. Pra quê arro-
gância e discriminação? Quando temos 
uma visão do nosso real tamanho, aí 
percebemos que não é importante o que 
você faz, ou o que você tem. A única 
coisa que conta é o que você é”.

Precisamos enviar mais gente pro es-
paço!

Boa leitura! 

Cleber Eufrasio
Editor

                          Opine, critique e 
          dê sugestões sobre as 
matérias publicadas na 
Folha Universitária. 
Mande suas cartas para 
folha_universitaria@uniban.br

Confira as fotos 
selecionadas no hotsite 
da Folha Universitária 
(www.uniban.br/folha)

Vote na sua preferida. 
Participe!



Por Karen Rodrigues

O medo exagerado de desenvol-
ver uma doença, muitas vezes, leva 
as pessoas a terem atitudes exces-
sivas para se manterem saudáveis. 
Procuram diversos médicos, to-
mam muitos medicamentos, fazem 
centenas de exames, e pior, não se 
conformam quando o resultado é 
negativo e vão à busca de outro pro-
fi ssional, por acreditarem que estão 
sim doentes.

Estas são algumas característi-
cas de pessoas hipocondríacas. Um 
transtorno psicológico que atinge 
aqueles que são convictos de es-
tarem doentes e aqueles que têm 
medo de adoecer, mas não apresen-
tam nenhuma patologia.

De acordo com o presidente do 
Instituto Brasiliense de Neuropsi-
cologia e Ciências Cognitivas (IB-
NEURO), dr. Danilo Assis Pereira, 
muitas vezes essas pessoas fazem 
julgamentos radicais com base em 
ocasiões únicas. Se o hipocondríaco 
lê um artigo que existem doenças 
que não foram devidamente diag-
nosticadas e lá constam os sintomas, 
ele acaba prestando mais atenção 
nesses sintomas. “Eles criam a abs-
tração seletiva. É um fi ltro mental. 
Ele presta atenção somente nos as-
pectos negativos de algumas experi-
ências”, explica o doutor.

Isto é o que acontece com Joyce 
Medeiros* (nome fi ctício para pre-
servar a personagem). Só de saber 
que outras pessoas estão doentes, 
já começa a pensar que isso pode 
acontecer com ela também. Não 
lê bula de remédio, para não ver 
as contra-indicações, porque se vê, 
vai desenvolver os sintomas. “Ouvi 
uma história de uma pessoa que to-
mou Dorfl ex e infartou, eu nunca 
mais tomei”.

Ela relata que os hipocondríacos 
são mais vulneráveis, mais sensíveis 
e acabam sendo uma “esponjinha” 
que absorve o que não é bom, como 
doenças e problemas. 

Outro fator que Joyce aponta, 
é que os hipocondríacos sempre 
maximizam os fatos. “Se você tem 
cólica, não pensa que pode ser por 
causa da menstruação. Logo pen-
sa que pode ser um cisto e que ele 
pode virar um câncer”. 

Segundo dr. Danilo, a doença é 

mais comum em mulheres, em média 
aos 40 anos. Entre as características 
deste transtorno de ansiedade estão 
palpitações, medo de morrer e per-
da de controle. Clinicamente, o mais 
comum são os problemas cardíacos. 
“As pessoas colocam muito a mão 
no peito tentando sentir o próprio 
batimento. Sentem taquicardia, pas-
sam a respirar de forma rápida e têm 
sensações de formigamento no cor-
po. Seu grande medo é de ter uma 
morte súbita e não ter ajuda. Uma 
paciente minha já mobilizou ambu-
lância mais de 20 vezes”. 

O presidente é enfático em dizer 
que falta na equipe médica conhecer 
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um pouco mais sobre os sintomas 
psicológicos, antes de simplesmente 
receitar medicamentos. “De acor-
do com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 82% das patologias 
poderiam ser prevenidas psicologi-
camente”, alerta.

Hipocondria funcional

O presidente da IBNEURO ex-
plica que algumas pessoas desenvol-
vem a hipocondria funcional como 
uma forma de chamarem atenção. 
Elas agem como se tivessem doentes 
para receber carinho, cuidado de um 
ente querido, que só nesse momento 
dá a devida atenção.

Isso acontecia com Joyce. Ela 
conta que quando era criança, se 

cortava, se machucava e vivia 
com curativos para chamar a 
atenção dos pais porque sentia 
que seu irmão recebia mais 
atenção.

O doutor afi rma que as pessoas 
acabam desenvolvendo de fato as 
patologias que simulam estar sentin-
do. “Sugerimos que médicos pres-
crevam medicação placebo. Ela vai 
tomar uma substância inócua e vai 
achar que aquilo está dando certo. 
Mas, melhor que tomar a medicação 
inócua é receber atenção, e não só 
durante a doença porque senão ela 
vai reclamar constantemente”.

Tratamentos

No IBNEURO são realizados 
dois tipos de terapia: a cognitiva, 
que dura de 4 a 6 meses; e a com-
portamental, que vai até 8 meses. 
“Mostramos pra eles a biblioterapia 
e videoterapia que falam sobre a pa-
tologia, facilitando a compreensão 
do problema. Trabalhamos com um 
programa de autocontrole e relaxa-
mento, onde o paciente, por si só, 
acaba aprendendo a controlar os ní-
veis de ansiedade”, diz o presidente.

Dr. Danilo afi rma ainda que a 
melhor prevenção está em manter 
uma vida equilibrada, e isso come-
ça em casa. “Muitos pais que são 
hipocondríacos, ensinam os fi lhos 
a serem”. Considera também im-
portante educar a população sobre 
o assunto e, principalmente, que a 
relação médico e paciente seja me-
lhorada. “Se conseguir humanizar a 
relação médico paciente, grande par-

te da hipocondria desapa-
rece”, fi naliza.

Pessoas hipocondríacas criam sintomas abstratos, tomam 
medicamentos de maneira excessiva e fazem sucessivos 

exames, mas nunca acreditam nos resultados  



04 Carreira & Mercado

Por  Karen Rodrigues

Todo mundo sabe que estudar um idioma é 
fundamental para conseguir melhores coloca-
ções no mercado de trabalho. E agora, o inter-
câmbio tem sido um meio utilizado também por 
pessoas acima de 30 anos para dar um upgrade 
no currículo.

A busca pela temporada de estudos fora do 
país é maior entre brasileiros de 20 a 25 anos. 
Mas, segundo Luiza Vianna, gerente de cursos 
da Central de Intercâmbios (CI), houve um au-
mento de 20% entre pessoas de 30 a 35 anos. 
“Está todo mundo mais preocupado em manter 
o emprego. Em época de crise, eles sentem a 
necessidade de ter uma bagagem maior e expe-
riência internacional”, explica.

Ela comenta que, em geral, esse novo públi-
co alega que não fi zeram intercâmbio antes por 
falta de disponibilidade, por não ser prioridade, 
ou por não acharem tão fundamental. Depois 
de um tempo começam a perceber o quanto é 
importante para a carreira ter uma experiência 
internacional.

A maioria dessas pessoas tem buscado cursos 
de inglês. Alguns já possuem o nível intermediá-
rio e procuram estudar a língua com o foco mais 
voltado para os negócios. Outra diferença é que 
eles não fi cam muito tempo lá fora. “A maior 
parte aproveita férias do trabalho e faz curso de 
duas a quatro semanas”, diz Luiza. 

Por motivos de trabalho, o diretor de ma-
rketing Wilson Longo Belem Corrêa, 46 anos, 
buscou um curso intensivo de inglês. “Eu tra-
balho numa empresa multinacional e tinha uma 
reunião na matriz da empresa em Detroit, nos 
EUA. Meu inglês não estava tão bom, porque 
faço há um ano e pouco, e achei que podia fazer 
alguma coisa por lá. Fui para Grand Rapids, no 
Michigan, 15 dias antes da reunião, para aprimo-
rar”, conta. 

Ele conta que nessas duas semanas, apren-
deu o que não aprendeu aqui em seis meses ou 
mais. “Eu tinha aula todos os dias, das 8h às 
14h30. Lá você aprende realmente a falar inglês. 
Tem contato o tempo todo com a Língua”, afi r-
ma Wilson.

E acrescenta, “sem dúvida é muito bom fa-
zer intercâmbio. Fora que você conhece outras 
culturas. O importante é ir pra lá e fi car em casa 
de família. Porque se fi car isolado em hotel ou 
mesmo em alojamento, você perde o contato 
a partir do momento que sai da aula. E indo 
para o homestay (casa de família), além de ser 
muito bem recebido eles te ajudam com o ho-

mework (lição de casa), fi cam questionando 
a todo momento como está indo, como está 
se sentindo, qual a difi culdade que tem com 
a Língua, sobre o que gostaria de falar, onde 
gostaria de ir, eles te levam nos lugares, dentro 
das disponibilidades deles. É bem bacana, sem 
dúvida aconselho”. Outra dica que o diretor 
dá é evitar o contato com a Língua Portugue-
sa.

A experiência foi tão positiva que Wilson 
pretende fazer mais dois intercâmbios de um 
mês. Ele revela que a experiência trouxe retor-
no para sua vida profi ssional. “Já está sendo 
um diferencial. Sou diretor de marketing e a 
partir do momento que tenho uma empresa 
que é americana, o marketing precisa estar em 
contato direto com a matriz. Isso pra mim foi 
muito bom”, afi rma.

Melhores destinos

De acordo com a gerente de cursos da CI, 
o destino mais procurado é o Canadá. “Por 
conta do preço, é um destino que vem se con-
solidando no decorrer dos anos”, afi rma Lui-
za.

Quanto a valores, ela informa que isso varia 
bastante. “A partir de US$ 1.600, sem a parte 
aérea. Esse valor seria de um curso com cerca 
de 20 aulas por semana, mais acomodação em 
casa de família e duas refeições diárias”.

Atualmente o destino mais barato é a Nova 
Zelândia, por conta do dólar neozelandês, que 
a partir da crise sofreu desvalorização referen-
te ao dólar americano e então acabou saindo 
mais barato estudar lá. Por outro lado, o des-
tino mais caro continua sendo a Inglaterra. 
Além do inglês, outra língua mais procurada 
para intercâmbio é o espanhol.

Intercâmbio depois 

Agências de intercâmbio voltam 
as atenções a este segmento de 
público, que busca aperfeiçoamento  
na carreira

dos 30
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Talento Volkswagen Design 2009 

1º Concurso Literário Guemanisse

De 13 a 16 de maio acontece a 16ª Educar, feira anual que reúne a in-
dústria da educação. Nela são apresentados produtos e serviços dedicados 
às gestões administrativa e pedagógica das instituições de ensino. A feira é 
destinada a gestores educacionais, além de coordenadores, professores e 
demais profi ssionais de educação. Os interessados em visitar devem apre-
sentar convite ou fazer credenciamento prévio via Internet. Os convites 
dão acesso gratuito durante todo o período. O credenciamento via Internet 
só dá acesso gratuito nos três primeiros dias. No sábado, o convite impres-
so pelo site permite um desconto de 50% no ingresso da Feira. Os ingres-
sos custam R$ 8,00 para visitantes que não se inscreveram previamente no 
site ou que não possuírem convite. Em 2008, a Educar foi visitada por mais 
de 39 mil educadores. Entre os muitos atrativos, palestras gratuitas para os 
visitantes.

Local: Expo Center Norte - Pavilhão Amarelo.
Informações: www.educador.com.br

A Volkswagen do Brasil está com 
as inscrições abertas para a 11ª edição 
do Talento Volkswagen Design 2009. 
Iniciado em 1998, o projeto selecio-
nará novos estagiários para os estúdios de Design da Volkswagen do Brasil. 
As inscrições são gratuitas e o tema deste ano é “Volkswagen Urbano”. O 
projeto visa a refl exão sobre o futuro próximo, estimulando propostas de 
veículos que priorizem o prazer de dirigir, a minimização dos impactos ecoló-
gicos e sociais e a produção e circulação dos veículos. Os projetos estarão rela-
cionados ao Shape Design, que trata-se da criação da forma externa e interna 
do carro, ou Color & Trim, que se refere ao design de cores e acabamentos 
do veículo. Serão três fases em seus processos seletivos: inscrições e envio 
de trabalhos, que ocorre entre maio e julho; teste de aptidão em setembro; e 
apresentação e defesa do projeto, que ocorrerá juntamente com a divulgação 
dos vencedores em novembro. Mais informações: www.vw.com.br/design

Com o objetivo 
de incentivar a litera-
tura no país, dando 
ênfase na publicação 
de textos, a Guema-
nisse Editora e Even-
tos Ltda. promove o 
1º Concurso Literário 
Guemanisse de Crônicas e de Textos Humorísticos, composto por duas 
categorias distintas:- Crônicas - narrativa que descreve um fl agrante da 
vida, sério ou pitoresco, atual ou histórico, real ou imaginário, com temá-
tica livre. - Textos Humorísticos - narrativa cômica de situações, piadas, 
com temática livre. Pode participar qualquer pessoa, desde que os textos 
inscritos sejam de Língua Portuguesa. A premiação inclui aos primeiros 
colocados quantia em dinheiro. Os textos premiados, inclusive os que 
forem agraciados com Menção Honrosa e/ou Menção Especial, serão 
publicados em livro e cada um destes autores receberá dez exemplares, 
a título de direitos autorais. A inscrição no presente concurso implica na 
aceitação do regulamento. Mais informações e regulamento acesse: www.
guemanisse.com.br/

16ª Educar

O CIEE dispõe de 5.100 vagas, que podem ser conferidas no site

Site: www.ciee.org.br ou telefone: (11) 3046-8211.

2.385 oportunidades de estágio para jovens talentos

Site: www.nube.com.br ou telefone: (11) 4082-9360.

Cursos Vagas Menor Valor Maior Valor
Administração de Empresas 10 R$ 400,00  R$ 800,00 
Adm. em Comércio Exterior 1 R$ 400,00  R$ 675,00 
Administração Hoteleira 1 R$ 500,00  R$ 600,00 
Análise de Sistemas 1 R$ 500,00  R$ 757,00 
Arquitetura e Urbanismo 1 R$ 800,00  R$ 900,00 
Ciência da Computação 2 R$ 700,00  R$ 1.000,00 
Ciências Contábeis 2 R$ 600,00  R$ 700,00 
Ciências Sociais (licenciatura) 1 R$ 300,00  R$ 500,00 
Produção Editorial 1 R$ 500,00  R$ 600,00 
Publicidade e Propaganda 3 R$ 600,00  R$ 700,00 
Construção Civil 1 R$ 700,00  R$ 900,00 
Design 1 R$ 500,00  R$ 600,00 
Direito 5 R$ 550,00  R$ 1.100,00 
Educação Física 4 R$ 200,00  R$ 500,00 
Engenharia Civil 4 R$ 700,00  R$ 1.100,00 
Engenharia Elétrica 1 R$ 900,00  R$ 1.400,00 
Engenharia Mecânica 3 R$ 600,00  R$ 1.100,00 
Fotografi a 1 R$ 300,00  R$ 528,00 
História 1 R$ 500,00  R$ 600,00 
Letras 3 R$ 500,00  R$ 600,00 
Marketing 1 R$ 400,00  R$ 550,00 
Odontologia 2 R$ 400,00  R$ 600,00 
Pedagogia 4 R$ 300,00  R$ 600,00 
Psicologia 1 R$ 300,00  R$ 400,00 
Secretariado Executivo 1 R$ 600,00  R$ 800,00 
Sistemas de Informação 5 R$ 500,00  R$ 600,00 
Tecnologia em Web Design 1 R$ 600,00  R$ 750,00 
Tecnólogo em Produção - Plásticos 1 R$ 400,00  R$ 600,00 
Telecomunicações 1 R$ 600,00  R$ 700,00 

Cursos Semestre Valor Código
Adm. de Empresas Concl. do 1º sem. de 2010 R$ 900,00 63841
Adm. de Empresas 1º ao 2º sem. R$ 600,00 63899
Adm. de Empresas 3º ao 6º sem. R$ 650,00 63895
Adm. de Empresas 1º ao 2º sem. R$ 600,00 63898
Análise de Sistemas Concl. do 1º sem. de 2010 R$ 600,00 63864
Análise de Sistemas Concl. do 1º sem. de 2010 R$ 585,34 50996
Arquitetura e Urbanismo 5º ao 8º sem. R$ 1.500,00 45443
Ciências Contábeis 2º ao 6º sem. R$ 600,00 22589
Ciências da Comp. Concl. do 1º sem. de 2010 R$ 585,34 50980
Rádio e TV 1º ao 6º sem. R$ 500,00 62707
Desenho Industrial  4º ao 7º sem. R$ 1.100,00 63746
Direito 7º ao 8º sem. R$ 6,61 / hora 35873
Direito 7º ao 8º sem. R$ 865,00 43550
Economia 5º ao 6º sem. R$ 825,00 45711
Engenharia Civil 6º ao 9º sem. R$ 1.300,00 63861
Engenharia Civil 5º ao 8º sem. R$ 1.416,00 63321
Farmácia 3º ao 6º sem. R$ 800,00 63868
Letras / Tradutor  Concl. do 2º sem. de 2009 R$ 8,00 / hora 21198
Marketing 1º ao 6º sem. R$ 500,00 63258
Marketing 1º ao 4º sem. R$ 500,00 56837
Marketing 4º ao 6º sem. R$ 900,00 63678
Nutrição Concl. do 2º sem. de 2010 R$ 1.300,00 60291
Publicidade e Propaganda 3º ao 6º sem. R$ 700,00 28450
Publicidade e Propaganda 2º ao 6º sem. R$ 634,00 56948
Técnico em Edifi cações 1º ao 7º sem. R$ 500,00 63831
Técnico em Eletrônica 1º ao 4º sem. R$ 420,00 31846
Técnico em Gestão Concl. do 1º sem. de 2010 R$ 465,00 63808
Técnico em Gestão Concl. do 2º sem. de 2009 R$ 443,32 51460
Técnico em Mecânica 1º ao 3º sem. R$ 500,00 63852
Técnico em Secretariado 2º ao 5º sem. R$ 550,00 61805
Tec. em Comércio Exterior  1º ao 7º sem. R$ 600,00 63763



06 Pós-Graduação

Por Francielli Abreu

A pesquisa é essencial para uma universida-
de. Faz parte do tripé: ensino, pesquisa e exten-
são. Mais importante ainda é quando este campo 
extrapola o ambiente acadêmico e ganha o reco-
nhecimento de órgãos da área. Este foi mais um dos 
méritos conquistados pelo Conselho de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa da UNIBAN em 2008, ao ser uma das ins-
tituições escolhidas pelo Ministério da Educação (MEC) 
para integrar o Observatório da Educação, programa que 
visa o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de 
educação.

O reconhecimento da Universidade é ainda maior se 
analisarmos o contexto do programa, que abrange todo 
o Brasil. Das 19 instituições que tiveram projetos escolhi-
dos, apenas três são particulares: a UNIBAN, a Fundação 
Getúlio Vargas (FVG) e a Universidade São Judas Tadeu. 
As demais são universidades federais e estaduais e uma 
confessional. “É uma satisfação muito grande porque a 
seleção é bem criteriosa, já que não há recurso para todos. 
Foram apresentados mais de 100 projetos e o parecer que 
deram para o nosso foi que ele era excelente”, conta o 
prof. dr. Ruy Pietropaolo, coordenador do projeto.

E como funciona o programa? As instituições rece-
bem um fi nanciamento específi co do governo para dis-
seminarem conhecimentos sobre educação e desenvolve-
rem cursos de formação para professores da Educação 
Básica, Superior, Profi ssional e Tecnológica, Continuada, 
de Jovens e Adultos, Especial, no Campo, Quilombola, 
Integral ou a Distância. O projeto da UNIBAN “Edu-
cação continuada de professores de matemática do 
ensino fundamental e médio: constituição de um 
núcleo de estudos e investigações de processos 
formativos”, como o nome sugere, é voltado para 
a Educação Continuada de professores da educa-
ção básica e integra uma linha de pesquisa dos 
seus programas de mestrado e doutorado 
em Educação Matemática.

Com duração de quatro anos, o 
projeto será desenvolvido por um 
grupo de oito docentes da UNI-
BAN, junto com professores de 
matemática da rede pública, que 
participarão de um curso gratuito 
de formação na Universidade. Mas 
não se trata de um curso com pro-
postas fechadas. O objetivo é for-
mar um grupo colaborativo, no qual 
esses docentes contribuem apresen-
tando seus interesses e difi culdades 

Observando o 
futuro

em sala de aula. “Fazemos uma proposta em 
conjunto, eles aplicam em sala de aula, trazem 
os resultados para nós e discutimos. Eles não 
são participantes apenas para cooperar com o 
grupo de pesquisa com dados, eles vão ter olhar 

de pesquisadores para a prática deles. Para ver 
que tipo de atividades favorecem a compreensão 

dos conceitos de matemática pelos alunos”, explica 
o prof. Ruy.
O compromisso da UNIBAN com o MEC foi dis-

ponibilizar 45 vagas para o projeto, sendo três grupos de 
15 professores. Para a primeira parte, foram selecionados 
36 docentes, no caso de haver alguma desistência. Só que 
para surpresa, todos compareceram. O professor Ruy diz 
que estão sendo pensadas maneiras para agregar todos. 
“Não podemos deixá-los de fora”. Não mesmo, pois o 
objetivo do projeto é bem mais amplo. Segundo a prof. 
dra. Maria Elisabette Prado, também integrante do pro-
jeto, o objetivo dele é “melhorar a qualidade lá na ponta. 
Nosso foco é o aluno”. A profa. dr. Nielce Lobo da Cos-
ta, outra componente do grupo, completa ao dizer que a 
intenção é impactar, no mínimo, 1.800 estudantes. “Por 
isso nossa preocupação com esse grupo de professores. E 
poderemos impactar muito mais”.

Para isso, os docentes da UNIBAN também vão a cam-
po acompanhar as atividades nas escolas e ainda utilizarão 
um ambiente virtual para manter interação constante com 
os participantes do projeto. A profa. Elisabette afi rma que 
“com todo esse acompanhamento, o professor vai poder, 
durante sua vida profi ssional, interagir com outros. É a 
aprendizagem colaborativa”.

E o projeto não se restringe ao curso de formação. 
Serão desenvolvidas ainda teses, dissertações e projetos de 
iniciação científi ca com o tema educação continuada.

Segundo o prof. Ruy, tanto a Ins-
tituição como os professores ganham 
com o projeto. “Teremos dados para 
pesquisas e chances para participar de 
outros projetos de formação. E o pro-
fessor volta à universidade em um am-
biente favorável, onde ele pode falar. A 
UNIBAN está investindo na pesquisa e 

este projeto vem colaborar com 
este caminho”, conclui.

A UNIBAN foi uma das três particulares 
escolhidas pelo MEC para participar 
do programa Observatório da 
Educação, que visa a melhoria 
do ensino no país

Prof. dr. Ruy 
Pietropaolo, prof. dra. 
Maria Elisabette Prado 

e profa. dr. Nielce Lobo 
da Costa.

Prof. dr. Ruy Pietropaolo, 
coordenador do projeto.

Mais informações sobre o 
programa acesse: http://
observatorio.inep.gov.br



07

“O livro Castelo de Vidro é uma linda história de triunfo 
sobre todo tipo de adversidade. Uma narrativa emocionante 
sobre o amor incondicional por uma família que, apesar de 
seus defeitos, deixou para a autora uma rica herança: determi-
nação para construir uma vida bem-sucedida.

Narra a história de Jeannette Walls, hoje uma famosa jor-
nalista norte-americana, que junto com seus irmãos conse-
guiram sobreviver, até a adolescência, com a excentricidade, a 
negligência e a falta de dinheiro de seus pais: um pai alcoólatra 
e uma mãe que somente se preocupava consigo mesma. Mas, 
ao contrário do que se poderia imaginar, esta não é uma his-
tória triste. Sem qualquer resquício de autopiedade, Jeannette 
Walls descreve suas aventuras de forma divertida e seus pais 
com profundo carinho e admiração”.

  Abraços e boa leitura.
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Marisa De Lucia

Nascido da experiência vivida pelo autor, profi ssional atuante no IBGC 
(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), este livro de Steinberg 
está voltado dominantemente para o avanço da Governança Corporativa 
no Brasil. 

Diferentemente dos livros já publicados sobre o tema no País, este trata 
da dimensão humana da boa Governança, das relações entre todos os en-
volvidos na administração de uma organização que adota esse conceito e 
sobre como construir uma imagem sólida baseada nas pessoas que fazem 
as empresas funcionarem. Certamente permitirá ao leitor uma nova visão 
estratégica para a organização na qual trabalha.

O estágio da Governança Corporativa no Brasil, a visão humanista, o 
choque do novo, as resistências, as novas exigências, os riscos futuros de 
não acompanhar as mudanças solicitadas pela sociedade são alguns dos 
temas analisados nesta obra. O autor nos mostra que a excelência da boa 
Governança Corporativa deve estar estruturada no tripé Conselho de Ad-
ministração, Diretoria-Executiva e Auditoria Independente.

Disponível nas bibliotecas dos campi: ABC, CL, MB, MC, MR, 
OS e RG.

CDD 658.152 / PHA S834d.

Adriana Reis, 
professora de 
Pedagogia dos campi 
MBII e Osasco

A dimensão humana da 
governança corporativa: 
pessoas criam as 
melhores e piores 
práticas. 
4. ed. São Paulo: Editora 
Gente, 2003. Autor:
Steinberg, Herbert.
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08 Entrevista

F.U - A preparação de um astronau-
ta é semelhante aquela retratada 
por ele?

M.C - Hoje em dia está um pouco 
diferente. Aliás, foi gozado que eu 
conversei com John Glenn, primei-
ro astronauta americano a entrar 
em órbita e aproveitei para fazer a 
ele essa mesma pergunta que você 
que me fez. (...) Ele me disse que o 
que tinha naquela época e tem ainda 
hoje é o treino de centrífuga (para 
testar a resistência a temperaturas 
extremas). 

F.U - Desde criança você queria ser 
astronauta? 

M.C - Olha, desde menino que eu 

sonhava 
em ser 
piloto. Eu 
m o r a v a 
em Bauru, 

cidade que 
é muito liga-

da a aviação 
por causa do 

aeroclube. (...) 
Na época, meu pai 

era servente no aero-
clube, limpava o chão, 

servia café. Enfi m, servi-
ços gerais. Eu sempre pensei 

muito no que dizia minha mãe: ‘O 
que você quiser ser vai conseguir se 
trabalhar e for persistente’. E ela fa-
lava isso com uma tal determinação 
que aquilo grudou. Fiz carreira mi-
litar e acabou que abriram concurso 
para selecionar o primeiro astro-
nauta brasileiro. Na época, eu esta-
va fazendo doutorado lá nos EUA. 
Quando fi quei sabendo demorei 
muito pra tomar a decisão: 30 se-
gundos. Deixei a função militar e 
fui pra função civil, de astronauta.

F.U - Astronauta então é uma pro-
fi ssão civil?

M.C - Sim. Não pode ser uma fun-
ção militar porque existe um acordo 
internacional de uso pacífi co do es-
paço (...).

F.U – Em todos os livros que tratam 
da corrida espacial há uma foto ou 
relato do feito de Neil Armstrong, 
primeiro a pisar na lua. No Brasil, 

Primeiro astronauta 
brasileiro, Marcos 

Pontes se emociona 
ao relembrar da 

experiência vivida em 
2006. Uma infância 
pobre transformada 

em história viva

Relem
brando um marco
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“Fiquei 
olhando 
pra Terra umas 
quatro horas e 
pensei num monte de 
coisa. Pensa bem: tudo 
que somos, todas as 
coisas que já passamos 
na vida, as pessoas que 
a gente conheceu, está 
ligado com a Terra. E 
você de repente está 
lá, fora da Terra, como 
se fosse um corte do 
cordão umbilical. 
Deu um pouco de 
insegurança e comecei 
a questionar a nossa 
falta de capacidade e 
nosso limite”

Por Manuel Marques

Um brasileiro conquistou o direi-
to de embarcar numa espaçonave na 
manhã de quinta-feira, 30 de março de 
2006. Numa velocidade superior a 28 
mil quilômetros por hora, precisou de 
apenas 2 dias até chegar à Estação Es-
pacial Internacional. Ele também foi o 
primeiro a entrar na Estação Espacial. 
Se dirigiu ao compartimento principal, 
desenrolou uma bandeira tupiniquim, 
sacou da bagagem um chapéu Panamá, 
similar ao de Santos Dumont, e deu um 
sorriso. No período que permaneceu ali, 
realizou oito experimentos científi cos. 
Experiência que custou pouco mais de 
US$ 10 milhões ao Brasil. Para Marcos 
Pontes, no entanto, a jornada de dez dias 
no espaço é de valor imensurável, o auge 
de um projeto que começou em junho 
de 1998, quando a NASA e a Agência 
Espacial Brasileira o escolheu para a im-
portante missão. Filho de família pobre, 
o primeiro trabalho do famoso piloto foi 
de auxiliar de eletricista, aos 14 anos de 
idade. Piloto de provas, tenente-coronel 
da força aérea brasileira, ele ainda arran-
jou tempo pra concluir um doutorado 
antes de se tornar o primeiro astronauta 
brasileiro. Assim como Neil Armstrong 
e Yuri Gagarin, Marcos Pontes teve o 
privilégio de ver nosso belo planeta azul. 
Visão que o transformou. Foram neces-
sários quatro meses de espera para en-
trevistar o astronauta, que continua em 
plena atividade tanto aqui quanto lá, na 
NASA. Numa tarde de Abril, ele nos re-
cebeu em seu escritório e concedeu uma 
entrevista extremamente agra-
dável, e por vezes até emo-
cionante, como o leitor 
pode ver a seguir:  

Folha Universitá-
ria - Você conhece 
um fi lme do Philip 
Kaufman, chama-
do Os Eleitos?

Marcos Pontes 
- (rin do) Conheço, 
claro! E de longa 
data.



09

todos os livros de ciência que trata-
rem do mesmo tema terão também 
o teu nome. Quando você partiu 
rumo à Estação Espacial se deu 
conta de que estava entrando para a 
história do país?

M.C - Não. Nós enfrentamos tan-
tos problemas no nosso programa 
espacial, desde 1998, que eu só pen-
sava em manter o programa de pé. 
(...) Com tanta coisa acontecendo, 
nem me tocava do que aconteceria 
depois. Pra você ter uma ideia, tive 
só três meses para aprender russo. 
Só quando vim aqui no Brasil é que 
me dei conta do tamanho da coisa. 

F.U - Marcos, qual é a sensação na 
hora da decolagem do foguete?

M.C - A gente vem de muitos dias 
de um treinamento extenso. Muito 
stress. Eu vi minha família por meia 
hora no dia anterior. Aliás, foi um 
momento marcante quando despe-
dia de minha família e fi quei pensan-
do se os veria de novo. Você estuda 
todas as situações, mas na hora você 
sabe o risco que está correndo.

F.U - E qual é o risco?
M.C - (Pegando uma caneta e exem-
plifi cando numa folha de papel em 
branco) Num avião comercial, por 
exemplo, o risco de dar algum pro-
blema é de um em bilhões. O risco 
de acontecer um acidente fatal em 
foguetes é de um em quatrocentos.

F.U - É mais fácil morrer que ga-
nhar na loteria.

M.C - (Rindo) E isso considerando 
o sistema do foguete. Se você con-
siderar outros fatores externos, aí o 
risco aumenta bastante. É, essa é a 
diferença. (...) Ou seja, você sabe o 
risco que corre. Você está sentado 
em duzentas toneladas de com-
bustível. Aí você lembra de famí-
lia, lembra das coisas que fez, dos 
amigos. Dá medo, mas a gente não 
pode ter medo do medo.

F.U - E o que você fazia pra não ter 
medo do medo?

M.C - (Emocionado) Olhava para 
a bandeira do Brasil. Pra mim, a 
bandeira é cada um de nós. Ela re-
presenta a nossa tradição, história e 
tudo que nós somos como brasilei-
ros. Quando eu me sentia inseguro, 
olhava pra bandeira desenhada aqui 
deste lado (mostra o peito). A sen-
sação é que todo mundo está junto 
com a gente naquele momento. Eu 
sabia que, além da minha família, 
mais alguém estava torcendo na-
quela hora. 

F.U - E quanto à sensação do fogue-
te decolando?

M.C - Quando decola vibra menos 
do que eu imaginava. Os testes que 
fi zemos vibravam bem mais. É um 
tranco grande quando libera do su-
porte e aí começa a subida em três 
estágios.
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tades vistas de cima, raios, clarão, e 
muitos meteoritos. Quase todos são 
destruídos logo na entrada. A noite 
é bonita. De repente, começa a fi car 
aquele vermelho, e começa a se for-
mar como se fosse um arco-íris de 
cores diferentes: vermelho, laranja, 
amarelo, branco (...). E vai fi cando 
claro, e claro, e claro, até chegar num 
ponto que você não consegue mais 
olhar. Nesse momento, a gente vê o 
refl exo do mar e a aurora boreal. É 
uma coisa muito bonita. Filmei isso 
muitas vezes, mas nunca fi ca igual.

F.U - No mês em que foi celebrado 
os 200 anos de nascimento de Char-
les Darwin nós fi zemos uma repor-
tagem confrontando criacionismo 
e evolucionismo. Como cientista, 
quando você observava tudo isso 
que descreveu a pouco, o que te veio 
à mente: isso é resultado de uma 
evolução maravilhosa, ou foi ideali-
zado por um criador?

M.C - Vou responder com base no 
que eu senti. Difícil falar isso em 
termos científi cos porque sempre 
que a gente fala em ciência precisa 
subir em cima de um tijolo. A ciên-
cia procura explicar o que existe na 
natureza e no universo. Nossa ciên-
cia é limitada sobre o que existe no 
universo. Somos ignorantes em rela-
ção a tudo. Quando você olha para 
a Terra tem a nítida impressão que 
nada é por acaso. A visão do planeta 
de fora dá um sentido de unidade, 
de coerência. Eu acho que alguém 
muito maior idealizou as pequenas e 
as grandes estruturas do universo. 

F.U - Marcos, eu quero encerrar 
nossa entrevista falando do retorno. 
Como foi a volta para a Terra?

M.C - O retorno é a parte mais dra-
mática do voo. Você depende quase 
que inteiramente de que o sistema 
vai funcionar. O retorno é numa 
cápsula pequenininha, de dois me-
tros e vinte de diâmetro. A primeira 
coisa que acontece no retorno é que 
a gente destaca da estação espacial. 
Depois você checa todo o sistema. 
E não há muito o que fazer numa 
velocidade de 28 mil quilômetros 
por hora. No retorno, duas partes 
da cápsula queimam a 3 mil graus 
e se desprendem. (Rindo) E a gen-
te fi ca lá dentro torcendo pra que 
a nossa não derreta também. Pela 
janela a gente vê faíscas e pedaços 
da nave sendo derretidos. Há mui-
ta vibração, mas ainda bem que o 
corpo está preso na cadeira. (...) 
Quando chega num certo ponto 
abre o pára-quedas e você escuta 
uma explosão. Nesse momento a 
gente gira de todo o jeito. Em 28 
minutos, cruzamos toda a América 
do Sul, o oceano atlântico, o norte 
da África e posamos no deserto do 
Cazaquistão. No pouso, a sensação 
é de um carro se chocando contra 
uma parede de concreto (...). Mas 
foi maravilhoso.  

vez que a gente olha pras estrelas 
piora a situação. Essa sensação de 
se sentir pequeno nos faz pensar 
naquilo que damos valor real em 
nossa vida.

F.U - Pelo jeito, essa experiência 
mudou muita coisa em você.

M.C - Sem dúvida. Passei a ver as 
pessoas e a Terra de uma maneira 
diferente. Percebi nossa fragilidade 
nesse mundo. Pra quê arrogância e 
discriminação? Quando temos uma 
visão do nosso real tamanho aí per-
cebemos que não é importante o 
que você faz, ou o que você tem. A 
única coisa que conta é o que você é. 
Daqui a cem anos o que as pessoas 
vão lembrar de você?

F.U - E qual é a visão do espaço es-
tando no espaço?

M.C - (rindo) É bonito. (E mais uma 
vez desenhando para ilustrar a visão 
da nave espacial) Quando você olha 

pro espaço vê um céu forrado 
de estrelas. Eu não sou um 

cara muito bom de astro-
nomia, mas para um cara 
que consegue entender 
sobre constelações (...). 
Imagina o seguinte: nós 
dávamos uma volta in-
teira na Terra a cada 
90 minutos. Então, 
durante 45 minutos 
fi cávamos na parte 
clara e 45 minutos na 
parte escura. A noi-

te aqui pra gente vem 
chegando aos pou-

cos, né? Lá, que, a 
28 mil quilômetros 
por hora, é bem 
diferente. Quan-
do entra a noite, a 
gente vê tempes-

F.U - Que são?
M.C - É a somatória da acelera-
ção. Em alguns momentos, a gente 
precisa até de técnica pra respirar. 
No foguete tem uma janelinha. E à 
medida que você vai mudando de 
estágio, partes do foguete vão cain-
do. No último estágio, ele dá uma 
parada. (...) Eu tinha uma missão de 
controle da espaçonave em situação 
de emergência. 

F.U - E qual é a sensação ao chegar 
no espaço? 

M.C - É legal quando abre tudo e 
você vê a Terra pela primeira vez. 

F.U - Eu queria que você detalhasse 
um pouco mais o que viu. E, num 
segundo momento, quero saber o 
que você pensou na hora.

M.C - Em termos de visão é difícil 
descrever, mas no meio da escu-
ridão a gente vê a Terra azul. Pra 
quem trabalha com imagem, a idéia 
é mais ou menos o seguinte: ima-
gina que você tenha uma superfície 
bem quente e começa a soltar uns 
vapores ali. Eu fotografei de tudo 
quanto é jeito e não aparece exata-
mente aquilo. Dá a impressão que a 
Terra é viva. Agora, o que eu pen-
sei naquele momento foi em minha 
mãe, que falecera em 2002. Minha 
mãe tinha um olhão azul. E a Terra 
é azul. (...) Fiquei olhando pra Ter-
ra umas quatro horas e pensei num 
monte de coisa. Pensa bem: tudo 
que somos, todas as coisas que já 
passamos na vida, as pessoas que 
a gente conheceu, está ligado com 
a Terra. E você de repente está lá, 
fora da Terra, como se fosse um 
corte do cordão umbilical. Deu um 
pouco de insegurança e comecei a 
questionar a nossa fal-
ta de capacidade 
e nosso limite. 
Olha o tamanhão 
da Terra, olha 
o tamanho 
que eu sou. 
E cada 

De cima para baixo, o 
cosmonauta russo Pavel 
Vinogradov, o brasileiro 

Marcos Pontes e o americano
Jeffrey Williams





Mensalidades para pagamento até o último dia útil do mês anterior ao vencimento, conforme edital de valores 2009.



porta produto químico, mas o preço 
do frete é o mesmo. Não tem acrés-
cimo. O custo do óleo e da comida 
fi ca tudo por nossa conta e a margem 
de lucro é cada vez menor”, afi rma. 
Segundo ele, o problema é na volta, 
já que muitas empresas consideram a 
viagem como um “retorno”, portan-
to oferecem um preço menor ainda 
do que a “ida”.

Seu irmão Vanderlei, apesar de 
ser também caminhoneiro, é contra-
tado por uma empresa do terminal, o 
que lhe garante um salário fi xo men-
sal, independentemente do percurso 
ou quantidade de viagens que faz 
num mês. Já o genro Rodrigo dirige 
um dos caminhões do sogro Idílio. 
No dia da entrevista, ele tinha com-

negócios estão sendo fechados. Mui-
to pelo contrário. A maior parte dos 
caminhoneiros parece estar à espera 
de uma oportunidade que realmente 
valha à pena. Efeito da crise.

É o caso do caminhoneiro Idí-
lio Ferreira Filho, natural de Canoas 
(RS) e que exerce a profi ssão há 32 
anos, uma tradição que veio desde 
os tempos de seu pai. Ao lado do 
irmão Vanderlei e do genro Rodri-
go da Conceição, ele demons-
tra falta de entusiasmo 
com as “ofertas” 
coladas nas vi-
trines. Quan-
do descobre 
que somos 
uma equi-
pe de re-
portagem 
em visita 
ao local, 
seu depoi-
mento ga-
nha formato 
de desabafo. 
“Põe aí na sua 
matéria que tão pa-
gando uma miséria no 
frete, que cobram pedágio e 

não arrumam as estradas, que o pre-
ço do óleo tá um absurdo”, diz con-
trariado.

Dono de dois caminhões, ele ter-
ceiriza seu trabalho para as diversas 
empresas com sede no Terminal de 
Cargas Fernão Dias. De acordo com 
ele, aí está a difi culdade, pois a maioria 
das oportunidades que estão expos-
tas nas agências de frete não cobrem 
os custos do caminhoneiro, principal-

mente o preço do óleo diesel. 
“Pra você ter uma ideia, 

um caminhão faz 2 
km por litro de 

óleo. Se com-
parar o pre-
ço do diesel 
com a ga-
solina, vai 
tá pau a 
pau. Tem 
outra coi-
sa, a gente 

investe em 
segurança, 

em rastreador, 
kit de emergên-

cia quando trans-

Por Renato Góes

Numa terça-feira ensolarada, 
típica de outono, centenas de ca-
minhoneiros mantêm os olhos e 
ouvidos atentos às oportunidades 
de trabalho anunciadas pelas várias 
agências de frete. Todas elas estão 
localizadas num centro comercial 
anexo ao Terminal de Cargas Fernão 
Dias, o maior da América Latina (ver 
box) e que recebe diariamente algo 
em torno de cinco a seis mil cami-
nhões vindos das mais variadas regi-
ões do País. Localizado no bairro da 
Vila Sabrina, zona norte da capital 
paulistana, e a menos de mil metros 
da rodovia que lhe dá o nome, este 
imenso depósito é o principal pon-
to de partida, por via terrestre, de 
cargas e mercadorias do Brasil. É a 
partir dele que grande parte da pro-
dução de nossa indústria escoa para 
os demais estados brasileiros.

Daí vem o grande movimento 
que a equipe da Folha Universitária 
pode presenciar nas duas oportuni-
dades em que esteve no Terminal. O 
aglomerado de pessoas disputa espa-
ço em frente às vitrines das agências, 
em que anúncios de frete pipocam 
aos montes. Belém do Pará, Palmas, 
no Tocantins, Salvador, na Bahia e 
Governador Valadares, em Minas 
Gerais são apenas quatro dos inúme-
ros destinos de entrega de cargas ex-
postos no local. Só que a quantidade 
de oportunidades não signifi ca que 
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A equipe da Folha 
Universitária foi 

conhecer de perto o 
Terminal de Cargas 

Fernão Dias e alguns 
caminhoneiros que 

fazem parte do 
cotidiano do local

“Põe aí na sua matéria 
que tão pagando uma 
miséria no frete, que 
cobram pedágio e não 
arrumam as estradas, 
que o preço do óleo 
tá um absurdo”, diz o 

caminhoneiro 
Idílio Ferreira 
Filho, à 
direita



pletado sua segunda viagem como 
caminhoneiro profi ssional. Apesar 
do pouco tempo na profi ssão, ele 
se mostra desanimado por causa da 
remuneração injusta dos fretes. O 
bate-papo chama a atenção de ou-
tros caminhoneiros, que aproveitam 
para expor seus respectivos pontos 
de vista. Há um consenso de que fal-
ta união entre a categoria.

Como o papo fi ca um pouco tu-
multuado, Idílio, Vanderlei e Rodrigo 
nos levam para conhecer seus cami-
nhões, que estão estacionados num 
terreno ocupado, que fi ca ao lado 
do Terminal de Cargas Fernão Dias. 
Carinhosamente chamado de “esta-
cionamento dos sem-terra”, o local 
abriga dezenas de caminhões, com 
placas de vários estados brasileiros. 
A segurança é garantida da calçada 
para dentro do terreno. Já no lado 
de fora... Enquanto chegávamos ao 
local onde os veículos repousavam, 
um homem nos aborda e comenta 
que poucos minutos antes tentaram 
entrar num caminhão que estava es-
tacionado no lado de fora do terre-
no. Idílio comenta que “os ladrões 
vão direto no tacógrafo”, aquele 
aparelho que registra velocidade e 
tempo de viagem do caminhão.

O estacionamento é improvisado 
e não reúne uma infraestrutura que 
os atenda de forma decente, além de 
intimidar quem não está habituado 
a um local abandonado. Ficamos 
sabendo que o espaço está reserva-
do para a construção de um novo 
terminal, um pouco maior do que 
já existe ao lado. Até lá, o imenso 
terreno serve como um porto-se-
guro dos caminhoneiros que aguar-
dam ansiosos por uma oportunidade 
de trabalho. Como o papo gira em 
torno das carências da categoria, 
questiono as razões que fazem o 
seu Idílio continuar com sua vida na 
estrada. A estrada vicia? “Vicia sim. 
A gente sente falta. Na verdade, eu 
sou apaixonado por caminhão. Sou 
apaixonado por máquina. É o que eu 
fi z a vida inteira. Meu pai era cami-
nhoneiro. É algo do sangue”, afi rma 
todo orgulhoso.

Nossa equipe volta na manhã 
seguinte ao terminal em busca dos 
mesmos personagens. São 9h30 e o 
movimento é semelhante ao dia an-
terior. Deparo-me novamente com 
Idílio e Rodrigo. Os dois me contam 
que Vanderlei já havia partido de 
madrugada e, naquela altura do cam-
peonato, já deveria estar em Curitiba 
transportando um frete com destino 
para Porto Alegre. Pergunto a eles 
se apareceu alguma boa oportunida-
de. A resposta é negativa e o sem-
blante de Idílio é de preocupação. 
Já era quarta-feira e os dois estavam 
estacionados desde sábado. Sem ter 
muito o que falar, ele parte em busca 
de um frete com preço justo.
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De proporções gigantescas (são 
mais de 60 boxes e um movimento 
diário superior aos cinco mil cami-
nhões), o Terminal de Cargas Fernão 
Dias foi construído em 1985 para 
atender os anseios dos moradores 
do bairro da Vila Maria, incomoda-
dos com a constante presença de ca-
minhões nas suas principais vias. O 
local escolhido foi o bairro da Vila 
Sabrina, situado às margens da ro-
dovia Fernão Dias e próximo da Via 
Dutra. Ironicamente, o acesso direto 
à estrada foi construído a pouco mais 
de um ano. Ou seja, há mais de 20 
anos que os caminhões tinham que 
atravessar bairros vizinhos como Jar-
dim Japão, Edu Chaves e Jaçanã para 
terem acesso ao espaço. 

Como a ponte de acesso ao ter-
minal está localizada na divisa entre 
as cidades de São Paulo e Guaru-
lhos, havia um impasse entre as duas 
prefeituras sobre a responsabilidade 
da obra. O investimento conjunto 
entre governos municipal e federal 
colaborou para que o Terminal de 
Cargas Fernão Dias obtivesse um 
acesso digno de sua grandeza. Os 
moradores da região agradecem.

De acordo com Jackson Martins 
Cruz (foto abaixo), vice-presidente 
da Associferdi, entidade responsável 
pelo terminal, a construção do termi-
nal é uma consequência do crescimen-
to de São Paulo. “Antes, a concentra-
ção de caminhões e transportadoras 
era na Zona Cerealista. Depois foi 
para o Brás e Vila Maria, até chegar 
onde está hoje. Na época foi cogita-
do de levar as transportadoras para 
Cumbica, mas muitos não quiseram. 
Foi apresentado um projeto de qua-
tro transportadoras que iriam montar 
um terminal no Rio de Janeiro. Como 
não foi pra frente, utilizaram parte 
deste projeto para criar o Terminal de 
Cargas Fernão Dias”, afi rma.

Ele foi desenvolvido pelo EMURB 
e seu projeto original era dividido em 
duas fases. A primeira é referente ao 
terminal já existente, a segunda é um 
terminal que ainda será construído 
no local onde hoje funciona o “es-
tacionamento dos sem-terra”. Ali-
ás, Jackson afi rma que “existe uma 
terceira fase do projeto”, que seria 
a construção de mais um terminal e 
área de estacionamento em terrenos 
que circundam a região.

No entanto, ele acredita que há 
necessidade da criação de terminais 
próximos de outras rodovias como 
Castelo Branco, Raposo Tavares, 
Anhanguera e Bandeirantes. “A 
ideia era essa, mas quando tem po-
der público envolvido a coisa não 
deslancha como deveria”, comenta. 
Enquanto não são construídos no-
vos terminais em outras rodovias, e 
muito menos o Rodoanel, obra que 
irá desviar os caminhões da cidade 
de São Paulo, o Terminal de Car-
gas Fernão Dias continuará a ser o 
principal ponto de embarque e de-
sembarque de mercadorias que vem 
e vão de todos os cantos do país.

O maior da América Latina

Caminhoneiro observa as oportunidades de frete, divulgadas pelas agências, no centro comercial 
do Terminal de Cargas Fernão Dias.
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Por Marisa De Lucia

O tão temido exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
mexe com o imaginário do aluno do 
curso de Direito. A preparação por 
meio dos estudos continua a ser mais 
do que necessária, porém, o enten-
dimento prático das ações jurídicas 
colabora para o desfecho geral com-
preenção da área.

Como contribuição ao aperfeiçoa-
mento do aluno, o Instituto de Ciên-
cias Jurídicas UNIBAN conta com o 
Curso Preparatório para o exame da 
OAB. E por mérito do método utili-
zado, no último exame o índice foi de 
80% de aprovados. 

José Luis Jerônimo Santos foi um 
deles. Formado em 2008, participou 
do Curso Preparatório da UNIBAN. 
Segundo ele, além da abordagem de 
todas as questões que envolvem a 
prova da Ordem, o que mais contou 
foi o apoio e o incentivo moral dados 
pelos professores.

Alunos do Curso Preparatório para o exame da 
OAB, realizado pelo Instituto de Ciências Jurídicas 

UNIBAN, tiveram bom índice de aprovação

tagiário. Em relação ao corpo docen-
te da UNIBAN, Jerônimo considera 
os professores muito parceiros, tan-
to que disponibilizaram seus e-mails 
para que se correspondessem mesmo 
depois de formado.

Rogério Sobral, outro aluno apro-
vado no exame da OAB, disse que não 
tinha expectativa alguma de passar na 
prova e até tinha medo. “Como fun-
cionário público, eu estava acomoda-
do e fui fazer o Curso Preparatório 
incentivado por meus colegas. Se não 
fosse a UNIBAN, eu não tinha pas-
sado no exame. O curso é muito ba-
cana, muito proveitoso, é quase que 
uma aula particular e tudo gratuito, 
sem ônus nenhum”.

A prova da OAB, para Jerônimo: 
“é o fechamento de um ciclo e a pro-
fessora Laurady, que ministrou a aula 
de Ética durante a graduação, me deu 
todo o apoio para que eu conseguis-
se esse objetivo de passar no exame”. 
Ele acredita que existe uma lenda em 
torno do exame da Ordem. “Dizem 
que é uma prova difícil. Com certeza 
é, mas você se esforçando e se em-
penhando consegue ultrapassar o que 
muitos consideram uma barreira”.

Antes mesmo do curso prepara-
tório, Jerônimo já estudava e apro-
veitava para ler e participar de audi-
ências, que fazem parte do estágio 
obrigatório. Ele estagiou três anos 
no JEC (Juizado Especial Cível), do 
campus Maria Cândida e um ano no 
CAJ (Centro de Atendimento Jurídi-
co), no campus Campo Limpo, o que, 
segundo ele, foi primordial.

Hoje, ele se orgulha de atuar 
como advogado-sócio no mesmo es-
critório em que trabalhava como es-

Por Marisa De Lucia

Professoras do curso de Pedago-
gia, campi MBII e Osasco da UNI-
BAN, acabam de lançar, pela Editora 
Alexa Cultural, o livro: Formação de 
Pedagogos e Cotidiano Escolar.

As estudiosas Ana Maria Falsa-
rella, Cristina Miyuki Hashizume e 
Rosa Elisa Mirra Barone, relatam 
no livro a experiência na formação 
de pedagogos em uma universidade 
privada em que, por meio de duas 
disciplinas conjugadas – Temáticas 
do Cotidiano Escolar e Projetos de 
Temáticas Transdisciplinares –, se 
busca associar a pesquisa acadêmica 
à prática pedagógica.

As organizadoras mostram 
como os estudos e refl exões sobre 
a problemática socioeconômica e 
educacional contemporânea, e suas 

implicações na postura ética, se des-
dobram na análise de práticas esco-
lares observadas e na elaboração de 
projetos de intervenção. Destacam, 
ainda, os conhecimentos e habili-
dades desenvolvidos pelos alunos, 
relacionados à pesquisa e à elabora-
ção de projetos dentro de uma visão 
transdisciplinar.

Segundo a profa. Cristina, a orga-
nização do livro está diretamente re-
lacionada a dois aspectos. Um deles 
diz respeito à sistematização de co-
nhecimento. “Ao compartilharmos 
esse processo, abrimos espaço para 
novos caminhos, para a crítica e para 
o crescimento intelectual. Ao mesmo 
tempo, a apresentação de trabalhos 
realizados pelos alunos possibilita 
mostrar que o trabalho pedagógi-
co é resultado de um processo de 
“mão dupla”, e que nossos alunos 

têm muito a nos ensinar. Fruto do 
trabalho de orientação de um ano, os 
trabalhos refl etiram a qualidade do 
conhecimento que é produzido em 
meio a um trabalho sério e compro-
metido socialmente”, diz ela. 

Tendo como público-alvo os edu-
cadores da educação formal e não-
formal, visto que as questões ligadas 
à educação há muito extrapolaram o 
universo dos professores e da escola, 
os temas tratados no livro estão pre-
sentes nos debates cotidianos. Com 
sua leitura, as organizadoras preten-
dem alcançar a possível e necessária 
articulação teoria-prática no cotidia-
no do trabalho do docente. “É im-
portante mostrar também o quanto 
os alunos podem contribuir com 
suas vivências e construir refl exões 
sobre as preocupações postas pelo 
dia-a-dia”, observa a profa. Cristina.M
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Obra traz olhares e opiniões conjugadas  
Professoras 

de Pedagogia 
lançam livro 

para contribuir 
na formação de 

pedagogos

José Luis Jerônimo 
Santos participou do 

Curso Preparatório da 
UNIBAN e hoje atua no 

mesmo escritório em 
que foi estagiário.

Informações para a próxima 
edição do Curso Preparatório para 
a OAB podem ser obtidas através 
dos e-mails: laurady.fi gueiredo@
uniban.br e stsydow@gmail.com
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Vende-se Monza tubarão preto, óti-
mo estado. Cleverlan. E-mail: clever_
graal@hotmail.com

Vende-se Citroen Xsara Break 00/00, 
air bag duplo, ar cond. dir. hidr., vidro 
elet., espelho elet., travas elet., desemb. 
tras., rodas liga aro 15”. Thiago. Tel.: 
7645-0457. E-mail: tbauricino@hot-
mail.com

Vende-se moto Scooter Dafra laser 150 
(zero km), amarela completa, abaixo da 
tabela. Valor: R$ 5 mil. Marcelo. Tels.: 
4545-1502 / 7340-4021.

Vende-se moto Max 125 – Sundown, 
prata, 07/08. Valor: R$ 3 mil. Fábio. 
Tels.: 9208-1512 / 3974-6421. E-mail: 
ggerbassi@hotmail.com

Vende-se computador P4 3.06GHz 
- HP Pavilion, HD 80GB, gravador 
DVD/CD, 512MB RAM, Windows 
Original com CD de restauração, mou-
se, teclado, monitor 15” AOC. Valor: 
R$ 600,00 à vista. Tácio. Tel.: 9110-
8092.

Vende-se Notebook Intelbras Celerom 
M550 2.0GHz, 1GB de memória 80GB 
HD, Wirelles, Web Cam integrada,1 
ano de Garantia (Fabricante). Valor: R$ 
900,00. Marco. Tel.: 5929-8415. E-mail: 
idl_br@hotmail.com

Vende-se Notebook Nextera, Windows 
Vista Starter, processador Intel Cele-
ron, 60GH, DVD/CD-RW, Tela LCD 
14.1”, 512 MB - 533MHZ, leitor de car-
tão - MMC, SD, MS, MSPRO, conexão 
sem fi o Wireless. Valor: R$ 1.199,00. 
Silvana. Tels.: 9109-9306 / 7977-5052. 
E-mail: silbasket@hotmail.com

Vende-se livro: Neuroanatomia Fun-
cional (2ª Edição). Autor: Angelo Ma-
chado. Editora : Atheneu. Ótimo esta-
do de conservação, sem rasuras nem 
amassados. Valor: R$ 90,00. Valenia. 
Tel: 9790-8152. E-mail: ninha_vlt@
hotmail.com

Vende-se apto de 2 qtos, sala, cozinha, 
wc, varanda, garagem, com lazer bairro 
Limão. Paulo. Tel.: 9516-6790. E-mail: 
paulocss38@yahoo.com.br

Aluga-se apto em Pitangueiras / Gua-
rujá . Ótima localização a 10 mts do 

Vende-se Gol 1.0/ 96 Plus –prata. Va-
lor: R$10.500,00 – 50 mil Km originais. 
Anita / Fabio. Tel.: 7878-8418. E-mail: 
anitamendes@ig.com.br

Vende-se Corsa 2006 completo (- 
ar). Valor: R$ 26 mil. Cristiano. Tel.: 
4077-2046. E-mail: cristiano@cskara-
mados.com.br 

Vende-se Ford Corcel II 1.6 L, gaso-
lina, 2p, com manual 1982/1982, bege, 
fi nal da placa: 7, cambio de 5 marchas, 
doctos ok, ótimo estado. Valor: R$ 
4 mil, estudo proposta. Ulisses. Tel.: 
7493-0933.

Vende-se Ducato Escolar com linha 
formada no bairro do Campo Limpo. 
Ótimo faturamento. Erineu. Tel.: 9935-
7102. E-mail: abrito@even.com.br

Vende-se Corsa 1.8 fl expower 2007, 
4p, prata, completo (- ar). Valor: R$ 
28.500,00. Motivo da Venda: Compra 
de Imóvel. Documentação em dia, 
Nunca bateu e conservado. Michelli. 
Tel.: 7327-9222. E-mail: michelli.luz@
terra.com.br

Vende-se Civic Sedan LX 1.6, 99, pre-
to, gasolina, ar, d.i, v.e, t.e. Valor: R$ 20 
mil. Mauro. Tel.: 9192-9971. E-mail: 
mhpontilho@yahoo.com.br

Vende-se Fiesta 1.0, 2006, único dono, 
prata, gasolina, travas e vidros elétricos. 
Eduardo. Tel.: 9688-0490. E-mail: far-
ropilhafc@hotmail.com

Vende-se Gol 1.6, álcool, CL, travas, 
vidros elétricos e alarmes. Valor: R$ 7 
mil. Alexandre. Tel.: 7461-7889.

Vende-se Pick-up Corsa, ano 2001, sé-
rie rodeio, ótimo estado, com rodas, 
vidros, travas, som, protetor e capota 
marítima. Valor: R$ 16.500. Troco por 
Montana 1.4. Gilberto. Tel.:4188-5366. 
E-mail: aanu@uol.com.br

mar. Solicite fotos do apartamento. 
Tel.: 3061-2688. Maria. Tel.: 3061-2688. 
E-mail: mtortale_mm@hotmail.com

Procuro “carona solidaria” do campus 
Maria Candida  (noturno ) , somente 
volta para Osasco , Lapa , Barra funda 
ou região, ofereço ajuda de custo. Casse-
mira. Tels.: 7115-2401 / 3933-6010. 

Vende-se uniforme regata PP, calça, ca-
miseta, blusa nº 16. Valor: R$ 80.00, Isa-
bel. Tel.: 6741-6416.

Procura-se carona solidária de Cotia, 
até Campus Osasco – Noturno. Ofere-
se ajuda de custo. Tamires. Tels.: 4257-
1606 / 4243-3361. E-mail: familia.cam-
pos2009@hotmail.com 

Vendem-se brinquedos para crianças: 
patinete rosa e motoca rosa, bom es-
tado. Valor: R$ 50,00 os dois. Claudio. 
Tel.: 3326-3002. E-mail: lopestwr@
pop.com.br

Faço trabalhos de digitação, planilhas 
em excel e outros. Valor: R$ 50 p/ tra-
balho comum. Cristiane. E-mail: cris-
reimond@uol.com.br

Vende-se manta, capinha casaquinho 
de crochê e tricô para bebê. Ivone. 
Tel.: 5565-0089. E-mail: ivonemaxi-
mo@hotmail.com

Vende-se turbina Garret .42/.48 pouco 
uso. Estou vendendo porque a mesma 
é pequena para meu motor. Gustavo. 
Tel.: 9341-0273. E-mail: guthprado@
uol.com.br

Vende-se vestido de formatura semino-
vo, usado em apenas uma ocasião. Cor 
verde, corte de ótimo gosto. Renata. 
Tel.: 3696-8543. E-mail: renatabrasil5@
hotmail.com

Vende-se cavaquinho Rozini, novo, elé-
trico, bateria regula agudo médio e gra-
ve. Cleverlan. Tel.: 9913-4823. E-mail: 
clever_graal@hotmail.com

Vende-se banheira de hidromassagem 
nova, marca Ouro Fino, branco. Elide. 
Tel.: 4509-1794.

Vende-se Jogo de Rodas do Golf, origi-
nal com pneus 1/2 vida 5 furos. Valor: 
R$ 1.000,00. Tels.: 7837-8948 / 2687-
0983. Michel. E-mail michel.araujo@
hotmail.com

Vende-se um colchão de solteiro orto-
pédico (novo) e puffes, um preto e um 
branco (novos). Meire. Tels.: 3331-7802 
/ 9512-4219.

Vende-se rack, ideal para TV e DVD, 
espaço para CDs, DVDs, com porta de 
vidro. Ótimo estado. Valor: R$ 150,00. 
Envio fotos por email. Wagner. Tel.: 
7429-4322. E-mail: sonwagner@hot-
mail.com
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Vende-se Fiat Punto ELX 1.4, ano/
mod. 2008, impecável, uso particu-
lar, completo, 1 ano de uso e apenas 
5.100km rodados. Valor: R$ 24 mil 
+ 58 parcelas de 539,59. Cleber. Tel.: 
7696-0215. E-mail: cleber.martinsss@
gmail.com

Vende-se Fiat Uno S 1.3, 89/89, cor 
branco. Valor: R$ 5.500,00. Eli. Tels.: 
7311-1855 / 4141-5595. Teresinha. 
E-mail: elidavidm@superig.com.br

Vende-se Celta Life 2pts, 2009/2009, 
Prata Polaris, 0 km com N.F, chave re-
serva garantia de um ano. Valor: R$ 6 
mil de entrada + 610,00. IPVA 2009 
mais transferência de dívida 64 parce-
las de R$ 665,00. Luiz. Tel.: 9946-9887. 
E-mail: luizmichon@terra.com.br

Vende-se Palio Weekend 2001, azul ma-
rinho, 4 portas, completo (- ar), IPVA 
2009 pago. Valor: R$ 15.500. Manoel. 
Tel.: 8585-9041. Email: c_eufrasio@
hotmail.com

Vende-se Fusca 77, 1300L, doc. Ok, 
estado geral bom, pequenos reparos 
na funilaria. Valor: R$ 3 mil. Claudio. 
Tel.: 3326-3002. E-mail: lopestwr@
pop.com.br

Vende-se Voyage CL turbo 1.8 - 
90/91, prata, travas e vidros elétri-
cos, alarme e som, turbo e suspen-
são legalizados - Lindo! Valor: R$ 
12 mil. Roberta. Tel.: 9877-1010. E-
mail: roberta.s.borba@bol.com.br
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Por Renato Góes

Organizações religiosas secretas, 
assassinatos em série, sucessão papal e 
alguns dos segredos mais obscuros do 
Vaticano vêm à tona na adaptação do 
livro Anjos e Demônios. A obra, escri-
ta por Dan Brown, antecede os acon-
tecimentos do sucesso O Código Da 
Vinci ao apresentar a primeira aven-
tura do personagem Robert Langdon, 
um famoso professor de simbologia 
da Universidade de Harvard. Curio-
samente, as versões cinematográfi cas 
foram invertidas, mas reúnem prati-
camente o mesmo time. Os principais 
destaques fi cam para a direção, que 
fi ca novamente a cargo do premiado 
cineasta Ron Howard (Uma Mente 
Brilhante). Já o protagonista é mais 
uma vez interpretado por Tom Hanks, 
que dispensa apresentação.
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Anjos e Demônios, 

adaptação do livro 

de Dan Brown, traz 

novamente Tom 

Hanks no papel 

do professor de 

simbologia 

Robert 

Langdon

Segredos obscuros do Vaticano

católicos, que nem imaginam o que se 
passa nos bastidores, permanecem na 
Praça de São Pedro à espera da fuma-
ça branca que irá anunciar o nome do 
novo papa. A ameaça não se restrin-
ge apenas aos cardeais e bispos, mas 
também para a população civil, o que 
aumenta o tom dramático do fi lme.

O longa-metragem mantém o 
mesmo ritmo frenético nas suas duas 
horas de projeção, com sequências 
muito bem fi lmadas – principalmente 
as realizadas nas inúmeras catedrais 
romanas. Além disso, o roteiro escrito 
por David Koepp e Akiva Goldsman 
conta reviravoltas fi nais surpreenden-
tes, mesmo que um pouco forçadas, 
como a cena do helicóptero em ple-
na Praça de São Pedro. Nada demais 
para quem está acostumado às obras 
hollywoodianas. Apesar de alguns 
exageros, Anjos e Demônios prende 
a atenção dos espectadores, sejam 
eles novatos ou iniciados à obra do 
escritor Dan Brown. O fi lme entra 
em cartaz em grande circuito no dia 
15 de maio.

Ao invés de Paris, as atenções se 
voltam para Roma e, principalmente, 
para o Vaticano. Depois do assassina-
to de um cientista e o roubo de uma 
poderosa arma, as marcas do corpo da 
vítima remetem a uma organização se-
creta que um dia foi uma ameaça real à 
igreja católica. Chamada de Illuminat, 
este centenário grupo se opunha a al-
gumas teorias católicas e valorizava a 
pesquisa científi ca ao invés da religião, 
algo que incomodou bispos e cardeais 
e que culminou numa repressão que 
quase o levou à extinção.

No entanto, a ameaça do passa-
do ganha força no presente depois 
do sequestro de quatro cardeais que 
podem suceder o falecido papa. O se-
questrador ameaça matá-los de hora 
em hora e utilizar a tal poderosa arma 
para destruir o Vaticano e boa parte 
de Roma. O que se sucede a partir de 
então é uma corrida contra o tempo, 
em que Robert Langdon tem que de-
cifrar os enigmas e símbolos deixa-

Tom Hanks e Ayelet Zurer em cena 
dramática do filme

dos pelo vilão (ou vilões) da história. 
Para tanto, ele conta com a ajuda da 
cientista italiana Vittoria Vetra (Aye-
let Zurer) e do jovem padre Patrick 
McKenna (Ewan McGregor).

Paralelamente e mesmo com a 
ameaça terrorista, os principais car-
deais do Vaticano se mantêm reuni-
dos no conclave para a escolha do 
substituto do sumo pontífi ce. Os fi éis 

O jovem padre Patrick McKenna 
(Ewan McGregor) é um 

personagem-chave da trama
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Destaques da Semana de 11 a 17 de maio

São Paulo - canal 11 (NET); São Paulo - canal 71 (TVA); 
Osasco - canal 20 (NET Osasco); ABC - canal 18 (NET ABC).

REVISTA UNIBAN
Um professor e profi ssional da moda. As notícias, dire-

to da Folha. Patente internacional na UNIBAN. Gestão de 
Pessoas. Visita à unidade Vila Mariana. A Rádio ICA no ar. 
CNU/SP: 2ª – 12h e 21h / 3ª – 6h / 4ª – 19h / 5ª – 4h e 
16h / 6ª – 12h. 

P2: RUSSO
Um típico artista brasileiro, músico de rua, independen-

te, homem que toca sete instrumentos – ao mesmo tempo, 
especialista em clássicos do rock mundial. CNU/SP: 4ª 
– 12h e 21h / 5ª – 2h30 e 10h / 6ª – 4h / Sáb. 6h30 e 18h 
/ Dom. 12h. 

SALADA MISTA - MUSEU DO FUTEBOL
No Pacaembu, um museu que reúne emoção, tecnologia 

e interatividade. Para os que gostam de futebol, mas que tam-
bém atrai os que têm uma visão mais crítica sobre a paixão 
que mobiliza milhões de torcedores. CNU/SP: 3ª – 4h, 12h e 
19h / 5ª – 1h e 8h / 6ª – 19h / Sáb. 4h e 12h / Dom. 12h. 

  
REFERÊNCIAS: SOLANO RIBEIRO

Nome que é referência quando se fala de festivais de 
música popular brasileira, Solano Ribeiro fala de sua traje-
tória como músico, ator e produtor musical. CNU/SP: 4ª 
– 0h30 / 5ª – 22h / Sáb. 21h / Dom. 16h. 

Concorra ao livro Dicionário Gonzagueano, 
do pesquisador Assis Ângelo. Acesse o hotsite da 
Folha Universitária (www.uniban.br/folha) e cli-
que no link promoção. Depois, preencha os dados 
corretamente junto com a resposta correta da se-
guinte pergunta:

Quem foi o parceiro de Luiz Gonzaga na 
composição da música “Asa Branca”?

O nome do ganhador sai na próxima edição.

Resultado da promoção
A pergunta da semana passada foi a seguinte: Em que ano o escritor norueguês 

Knut Hamsun ganhou o Prêmio Nobel de Literatura? Acertou quem assinalou a 
alternativa c) 1920. Quem ganhou o livro Fome  foi o aluno Diego Manoel Freitas 
dos Santos do campus Osasco (OS). O prêmio pode ser retirado a partir de quarta-
feira na secretaria de campus.

PROMOÇÃO




