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O 2º Semestre já está chegando a seu término, e para 
muitos alunos, é a hora de pensar, além da comemoração da 
formatura, na possibilidade de cursar uma Pós-Graduação.

Essa é uma nova etapa que também não termina... En-
contramos, em nossa sede (Jaboticabal), e distribuídos pe-
los diversos núcleos, como São Paulo, Santo André, San-
tos, Franca e São Carlos, alunos que já estão na terceira ou 
quarta Pós-Graduação. Porque a própria discussão sobre o 
conhecimento, assim como sua produção e divulgação dos 
resultados, que fazem parte da vida acadêmica, atualmente 
também têm interessado um grande número de pessoas que 
precisam estar atualizadas nos diversos campos de ativida-
des profissionais.

Há os alunos que, depois de formados, permanecem 
na própria Faculdade, como professores e nossos colegas. 
Outros exercerão suas profissões no mercado de trabalho, 
mas sempre encontrarão, em sua Instituição de origem, um 
espaço privilegiado para a atualização de conhecimentos, a 
troca de experiências e o convívio com os ex-professores.

A todos um carinhoso abraço e votos de sucesso na vida 
acadêmica e pessoal.

Profa. Ms. Neusa Mª Fernandes dos Santos
(Coordenadora do Curso de Filosofia e Coordenadora da Pro-

dução de Material Didático da Pós-Graduação – NEAD)
Visite a Biblioteca da Faculdade de Educação São Luís!

Editorial

Do dia 24 a 26 de agosto aconteceu a Semana do Ar-
tista na Faculdade de Educação São Luís. Para abrir o 
evento, foi inaugurado o Painel/Mural “Intersecções”, 
idealizado pela Profª. Daniela Ramos e pintado pelos 
alunos do curso de Arte. A noite de abertura contou a 
presença da Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Lucia Vas-
ques, assim como da Sra. Profa. Iracê Miriam de Cas-

Semana do artista da Faculdade São luís
tro Martins, representando os Mantenedores da Insti-
tuição. Nos dois dias seguintes, as atividades foram a 
Exposição “ArteLeitores”, na Biblioteca da Faculdade, 
também produzida pelos alunos do último semestre de 
Artes e a Mesa-Redonda, com as professoras Daniela 
Ramos e Nicéia Ap. Penharbel Nogueira, que fechou a 
Semana com discussões sobre os rumos da arte.

No dia 15 de setembro de 2011, as Professoras Aretu-
za Carregari Capalbo, Cíntia Erbert e Janaína Fernanda 
Gonçalves Neto visitaram a Associação de Reciclagem de 
Jaboticabal, localizada no Aterro Sanitário da cidade. O 
objetivo da visita foi firmar o compromisso do Curso de 
Ciências Biológicas da Faculdade de Educação São Luís 
com a Associação de Reciclagem para desenvolver o Pro-
jeto São Luís Recicla. 

Este projeto fundamenta-se na preocupação com a 
adequada destinação dos resíduos sólidos para favorecer 
a sustentabilidade ambiental, assim como objetiva a cons-
cientização de funcionários administrativos, docentes 
e discentes da FESLJ, sobre o desperdício de papel, rea-
proveitamento e reciclagem do material arrecadado pelas 
ações do projeto. 

Professoras do curso de ciências Biológicas visitam a associação de reciclagem 
de Jaboticabal.

Através dessa mudança de comportamento social e 
ambiental, a meta passa a ser ajudar a Associação de Reci-
clagem de Jaboticabal, por meio da doação de todo papel 
arrecadado, podendo oferecer a oportunidade de melhor 
rendimento aos Associados. O Projeto São Luís Recicla 
contará com a participação dos Professores do Núcleo 
Docente Estruturante e alunos do Curso de Ciências Bio-
lógicas, e a Associados da Associação de Reciclagem.
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Os alunos antonio carlos de Souza e Emersom colom-
bo, do 8º Semestre do curso de Sistemas de Informação, tive-
ram seu TCC aprovado e selecionado para concorrer no 11º 
conic-SEMESP (Congresso Nacional de Iniciação Cientí-
fica). O trabalho intitulado: “Proposta de um Software para 
Gestão de Segurança em lojas do comércio”, e orientado 
pela Profa. Ms. Luciana Maura Aquaroni Geraldi, irá con-
correr na área de conhecimento Engenharias e tecnologias, 
subárea computação e informática, na categoria trabalho 
em andamento.

Já as alunas Joyce Cristina Barleta e Daniela Cristina Ge-
menti Veiga, matriculadas no 6º semestre do curso de Mate-
mática com ênfase em Informática, foram selecionadas com 
o artigo: “análise dos índices de evasão escolar na cidade 

alunos do curso de Sistemas de informação e Matemática com Ênfase em infor-
mática da Faculdade São luís têm trabalho selecionado no 11º conic-SEMESP

a 9ª Semana de Publicidade e Propaganda da FESlJ - “Mídias Sociais e Publicidade”.

de ibitinga – SP”, sob a orientação da Profa. Ms. Luciane 
Mialich Scadelai e sob a colaboração da Coordenadora do 
Curso Profa. Ms. Luciana Maura Aquaroni Geraldi. 

O Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo – SE-
MESP, realiza anualmente o Congresso Nacional e Inter-
nacional de Iniciação Científica – CONIC, com o objetivo 
de identificar talentos e estimular a produção de conteúdo 
científico. O 11º. CONIC-SEMESP acontecerá nos dias 18 
e 19 de novembro de 2011, na Universidade Santa Cecília – 
UNISANTA, em Santos- SP.

 A Faculdade São Luís parabeniza os alunos e seus orien-
tadores!

A Coordenadora da Brinquedoteca: “BrincaEduca” da 
Faculdade de Educação São Luís, Profa. Ms. Fabiana Chinalia, 
juntamente com a Profa. Vânia Borges de Oliveira Senna es-
tiveram na Escola Prof. “Mílton Mattos Braga”, na tarde de 
24 de agosto, para realizar uma oficina de brinquedos com 
materiais recicláveis acerca de 25 alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental, com a temática: “brinquedos folclóricos”.

Visando a contribuir com uma exposição em comemora-
ção ao dia do Folclore Brasileiro, as professoras da “Brinca-
Educa” desenvolveram com a crianças a confecção de brin-
quedos de algumas das personagens folclóricas, tais como: 
Boitatá e Saci Pererê. Os alunos ouviram com atenção as 
orientações dadas pela Profa. Fabiana acerca da importância 

a Brinquedoteca da Faculdade São luís promove 
oficina de Brinquedos recicláveis em Escola da 
cidade.

da reciclagem e da 
preservação do meio 
ambiente. 

Aprove i t am o s 
para agradecer a 
Diretora e as profes-
soras Luciana Travai-
ni Chinalia e Renata 
pela acolhida e pela 
oportunidade.

De 04 a 07 de outu-
bro deste ano, o curso 
de Publicidade e Pro-
paganda promoveu a 
9ª Semana de Comu-
nicação, trazendo pa-
lestrantes para abor-
dar, junto aos alunos, 
as Mídias Sociais e 
seu papel no mundo 
da Publicidade.

Na segunda-feira, dia 03, foram expostos no Pátio de En-
trada da Faculdade vários trabalhos publicitários dos alunos 
de Comunicação para a apreciação de todos os estudantes 
da Instituição, juntamente com a apresentação do Jingle que 
concorreu no 23º Fest´Up – Festival Universitário de Propa-
ganda, deixando os alunos entre os 5 melhores.

A abertura contou com um Jornalista da Globo/EPTV 

Ribeirão, José Vantini Júnior, que falou sobre Jornalismo e 
Redes Sociais. As palestras das noites seguintes abordaram 
temáticas igualmente relevantes, discutindo o trabalho de 
Agências de Publicidade e as tendências do Marketing hoje. 
O crescimento e importância das Mídias Sociais e as ferra-
mentas da Internet para o trabalho publicitário também fo-
ram abordados, assim como o “e-commerce”, ou comércio 
eletrônico, que se refere às compras realizadas pela Internet, 
atividade que vem crescendo cada vez mais no Brasil.

E para encerrar o 
evento, os alunos ouvi-
ram sobre tendências 
tecnossociais, e Milena 
Trevisoli e Rogério Cam-
pos, da Agência Daksa 
de Jaboticabal, que fala-
ram sobre “Comunica-
ção Integrada”.
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Se a sua graduação já está no fim e você não está certo de 
qual caminho seguir, saiba que a pós-graduação é a opção 
certa para garantir o sucesso profissional. Independente-
mente da área escolhida, é preciso continuar com estudos 
e pesquisas, principalmente se a intenção é atuar em áreas 
específicas. 

Ir além da graduação pode aumentar as chances de ser 
selecionado para um cargo desejado e sair na frente de 
demais candidatos. No caso de quem já está atuando no 
mercado, a Pós-Graduação é o degrau para subir na em-
presa, ser promovido e melhorar o salário. 

Para o Coordenador Geral do Núcleo de Educação a 
Distância – NEAD, da Faculdade São Luís, Prof. Dr. Mar-
celo Felix Tura, fazer uma Pós-Graduação é essencial. “A 
formação continuada é importante, não se pode parar de 
estudar porque hoje a quantidade de informação é mui-
to grande e o profissional, de qualquer área, precisa estar 
sempre atualizado”, diz o Coordenador. Ele acrescenta que 
é importante começar a pensar no assunto ainda durante 
a graduação, pois a escolha de um curso de especialização 
precisa de tempo e planejamento.

Saiba por que vale a  pena  fazer um 
curso de Pós-Graduação

Faça Pós-Graduação na São Luís!
Agora você também pode escolher a Pós-Graduação 
EAD!

Outro ponto interessante em cursar uma Pós-Gradua-
ção é a possibilidade de aumentar sua rede de contatos, 
seja com colegas de curso, seja com professores: o chama-
do networking. O pós-graduando acaba desenvolvendo 
relacionamentos com pessoas da mesma área de interesse 
que podem abrir portas no futuro, ou até mesmo ajudar 
através da troca de experiências. “Você conhece pessoas 
de outras cidades, conversa e descobre que as dificuldades 
que sente no mercado de trabalho não são só suas”, obser-
va Prof. Marcelo. 

“quando você faz uma pós-gradua-ção, você passa a dominar a área em que está atuando, estreitando um caminho que antes era muito mais amplo apenas com a graduação”.  
Profa. Elisangela Nascimento Iamamoto, tutora de Psicopedagogia Institucional e Clínica da Fa-culdade de Educação São Luís

“a educação tem raízes amargas, mas os 
seus frutos são doces.”
(Aristóteles)

A Faculdade de Educação São Luís agora possui a 
nova modalidade de Pós-Graduação, em Ensino a Dis-
tância - EAD. Como uma Instituição de Ensino empe-
nhada em seguir a atualidade, a São Luís oferece essa 
oportunidade àqueles que preferem fazer seus próprios 
horários de estudo ou aos que não têm tempo de fazer 
um curso devido a uma rotina de vida corrida. 

Até recentemente, a FESLJ oferecia a Pós-Graduação 
semipresencial com a plataforma Moodle; agora você 
pode optar também pela EAD, com a nova plataforma 
Ambiente São Luís de Aprendizagem - ASA, que é a dis-
tância.

As vagas oferecidas são para os seguintes cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu: Direito Administrativo; 
Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 
Educação Especial: Deficiência Intelectual; Educação 
Infantil: Desafios e Perspectivas; Gestão Escolar; Lín-
gua Portuguesa e Psicopedagogia Institucional.

Para inscrever-se e saber mais acesse o site:
http://www.saoluis.br/ead/.  
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saoluis.br/ead
Acesse:

inscrições pelo site

como funciona o método de ensino a distância - Ead
A Educação a Distância é um método de ensino em 

que aluno e professor não interagem fisicamente, sendo 
que o processo de aprendizagem acontece por meio de 
computadores com conexão à internet, telefone e mes-
mo por correspondência.

O ensino a distância possui muitas vantagens, como a 
disponibilidade de tempo, local e custo menor. Também 
é ideal para quem trabalha e não dispõe de tempo para 
estudos, uma vez que a EAD permite uma organização 
de acordo com as próprias possibilidades. Além disso, 
o custo é mais acessível que o dos cursos presenciais, 
já que não há gastos com espaço físico, salas de aulas, 
carteiras, transporte, etc.

No caso da FESLJ, a educação EAD promove um pri-
meiro encontro presencial, onde é feita a apresentação 
do curso, da Instituição e do método EAD, além da exi-
bição de um vídeo institucional para integrar o aluno à 
plataforma. Os demais encontros presenciais serão ape-
nas para realizar os exames no polo em que o aluno está 
inserido e para a apresentação do TCC.

ambiente São luís de aprendizagem - aSa

A plataforma ASA – Ambiente São Luís de Apren-
dizagem, é a nova plataforma para a Pós-Graduação a 
distância da Faculdade de Educação São Luís. A Pós-

-Graduação EAD funciona através do autoestudo, por 
meio dos materiais disponibilizados na plataforma ASA 
e orientação dos tutores. A plataforma ASA pode ser 
acessada em qualquer computador conectado a inter-
net, possibilitando assim que os alunos tenham acesso, 
não apenas a textos, mas a vídeosaulas de aproximada-
mente 15 a 20 minutos. Todo material é atualizado e 
moderno, contendo imagens, músicas e vídeos. 

 
os tutores

Os tutores são a peça-chave do EAD. São eles que 
prestam assistência, orientam, ensinam e apresentam 
os alunos à própria Instituição, além de incentivarem 
o pós-graduando na aprendizagem. Durante o curso 
eles ficam à disposição, seja pela Internet, seja por te-
lefone. São profissionais capacitados e treinados para 
esse método de ensino. A FESL promove um sistema de 
treinamentos para os tutores e professores, com cursos 
de capacitação, para prepará-los adequadamente nesse 
novo sistema. 



Visite a Biblioteca da Faculdade São luís!

Em parceira com o MidaJaB, a Faculdade São luís realiza palestra sobre o
direito dos animais 

Em agosto, a Biblioteca Professor Antônio Ruete rea-
briu suas portas para público depois de uma grande re-
forma realizada nos últimos meses. O resultado é uma 
estrutura física adequada, com uma melhor iluminação 
para leitura, ambiente agradável e espaço organizado 
para o acervo. São cerca de 50 mil exemplares e apro-
ximadamente 24 mil títulos, além de periódicos cien-
tíficos, informativos, vídeos, revistas e jornais. “Convi-
damos a todos para conhecer o espaço reestruturado 
da Biblioteca! Esperamos que os alunos apreciem esse 

local, que foi feito especialmente para eles. Toda a equi-
pe da biblioteca está sempre à disposição para atender o 
público da melhor forma possível”, diz Bruna Falchetti, 
Coordenadora da Biblioteca.

Telefone: (16) 3209-1800
E-mail: biblioteca@saoluis.br 
Horário de funcionamento:
Segunda a sexta-feira: 8:00 às 22:35
Sábado: 8:00 às 12:00

Em parceira com o MIDAJAB, a Faculdade São Luís 
realiza palestra sobre o Direito dos Animais 

Na noite de 04 de outubro deste ano, a Faculdade de 
Educação São Luís de Jaboticabal realizou uma impor-
tante palestra, em parceria com o Movimento Indepen-
dente em Defesa dos Animais em Jaboticabal - MIDA-
JAB, e com o apoio da Unimed Jaboticabal.  O tema 
discutido foi: “Os direitos dos animais e sua defesa em 
Juízo”.

Direcionado aos estudantes de Direito da FESLJ, o 
evento também contou com a presença de alunos de ou-
tros cursos da Instituição e de cidadãos jaboticabalen-
ses. A relevância da temática abordada é inquestionável; 
em pleno ano de 2011, os animais ainda são vítimas de 
maus tratos e abandono, sem praticamente nenhuma 
consequência aos responsáveis por essas ações. Essa re-
alidade precisa mudar, e, assim, o palestrante, Dr. La-
erte Fernando Levai – Promotor de Justiça de São José 
dos Campos, falou aos presentes sobre todos os aspec-
tos legais acerca dos animais: leis que os protegem e que 
punem seus agressores.

Segundo Dr. Laerte, de 1988 até hoje, o ministério 
cresceu muito; há muitos instrumentos fortes na Cons-
tituição para combater a situação. “Você não pode dar 
uma pena que consiste em doação de cesta básica por 
um crime de tortura – contra qualquer ser vivo”, afir-
mou o palestrante, “Temos de trabalhar com pelo me-

nos 3 meses a 1 ano de prisão”.
Depois de mostrar exemplos de casos em que animais 

foram resgatados, o Promotor respondeu às perguntas 
dos presentes, incentivando-os a não se omitirem nes-
ses casos, lembrando que todos podem ajudar os ani-
mais que precisem, amparados pela lei, e que isso é um 
dever de todo cidadão.

dr. laerte Fernando levai é promotor de Justiça em 
São José dos Campos - SP. É formado em jornalismo 
e tem-se destacado na luta pelos direitos dos animais, 
pela ecologia e contra a vivissecção. Também é profes-
sor do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito 
Ambiental, da Universidade Federal da Bahia - UFBA e 
conferencista sobre direito dos animais.


