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20º Encontro da Udemo - Ativos e Aposentados

A Udemo realizou o seu 20º Encontro da Udemo - Ativos e Aposentados, entre os dias 12 a 16 de setembro de 2018,
no Salvetti Praia Hotel, Boraceia, São Sebastião. O tema do Encontro foi “Qualidade de Vida: Pessoal e Profissional”.

Página do Professor
Coordenador

INSPIRAR,
EXPIRAR...
APRENDER.

A evasão no ensino superior

Subsídios
ao HTPC
QUANDO SE
APRENDE
A EMPREENDER

A prática de
mindfullness - ou
meditação de atenção
plena - no contexto
escolar pode trazer
vários efeitos
positivos.
Página 4

A taxa de abandono
acumulada em cinco
anos para os que
entraram numa
faculdade em
2010 foi de 49%
Página 11

Página 8

Colega associado,
Se você deseja receber o
livro "60 anos de UDEMO,
1952-2012",
acesse nosso site.
www.udemo.org.br

CONHEÇA OS APARTAMENTOS E O REGULAMENTO EM NOSSO SITE, ACESSE: bit.ly/coloniaudemo
Os valores das diárias foram fixados em R$ 200,00 (baixa estação) e R$ 300,00 (alta estação*), por apartamento.
(*) Obs: alta estação; meses de dezembro, janeiro e fevereiro, e finais de semana prolongado.
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Editorial

Os números não mentem
Os números não mentem; pessoas mentem usando números. Números são neutros; pessoas não são
neutras. Pessoas manipulam números para passar convicções ou ocultar fraudes. Um exemplo clássico é a
estatística, que Benjamin Disraeli considerava uma
mentira: "Há três espécies de mentiras: mentiras,
mentiras deslavadas e estatísticas". Claro que Disraeli
estava se referindo à má-fé dos profissionais e às interpretações tendenciosas dos dados estatísticos. Com
números, e percentuais, pode-se comprovar que a
educação básica ainda não é prioridade no Brasil, infelizmente. No caso das escolas que oferecem ensino
fundamental, apenas 41,6% contam com rede de esgoto, e 52,3% apenas com fossa. Em 6,1% delas, não
há sistema de esgotamento sanitário. 17,4% das escolas são abastecidas por poço artesiano; em 10% delas
não há água, energia ou esgoto. Apenas 46,8% das
escolas de ensino fundamental dispõem de laboratório de informática; biblioteca e ou sala de leitura está
presente em pouco mais da metade (54,3%) das instituições de ensino. Mais recentemente, tivemos acesso aos números dos recursos para a educação, no ano
de 2018, já com a projeção para 2019. A QESE Quota Estadual de Salário Educação - é uma verba
que sai da folha de pagamento das empresas. São 2,5%
da folha, sendo que dois terços dessa verba ficam para

o Estado e um terço vai para a União. Em 2018, a
Gestão Pedagógica da Educação Básica consumiu
8,04% da verba QESE; a Manutenção e o Suporte da
Educação Básica, 93,8% ! Não é preciso muito esforço para perceber que, neste quadro, a Gestão Pedagógica está em grande desvantagem. Na Estrutura
Programática de 2019 - aqui já é o total de recursos
para a educação - o gasto com merenda e transporte
escolar é 5,5 vezes maior do que o gasto com Formação e Qualidade de Vida dos Profissionais da Educação! É a escola da merenda e do transporte ! O estado
de São Paulo gasta cerca de 32 bilhões de reais com
educação, o que não é pouco; mas os números mostram que o estado gasta mal em educação. As atividades-meio consomem mais recursos do que a atividade-fim; os projetos - que são muitos e dispendiosos reduzem os recursos que deveriam ser destinados ao
básico da escola; os alunos da educação superior custam de 3 a 5 vezes mais do que os alunos da educação
básica. Se essa equação não mudar, ela não vai fechar. Na educação básica, continuam faltando recursos para o essencial do ensino: os professores. Uma
escola é o que são os seus professores - docentes e
suporte pedagógico. O estado gasta muito, e muito
mal, com educação. Está nos números. Os números
não mentem !
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Breve Crônica

Sobre o embate em Zilbraniz
entre o "Capeta" e o "Coisa Ruim"

Zilbraniz sempre fora
uma terra de acontecimentos
muito surreais. Este que vos
narro não fugiu à regra. Pois
não é que num determinado
momento o povão dessa ditosa terra foi posto à prova
entre o "Capeta" e o "CoisaRuim". O velho governo
Capeta que já durava quase
décadas vivia a declarar, segundo ele próprio, que dispensara a pobre gente dos
grotões do Inferno, concedendo-lhe alguma dádiva que
a mantinha no limite da sobrevivência e ao Capeta o
poder. Não é que o tal se viu

em palpos de aranha quando se descobriu seus
capetinhas, representantes e
agregados ricos com a boca
da botija do tesouro de
Zilbraniz e ponha tesouro
nisso ... E foi um deus nos
acuda, posto que a sucessora, a chamada "Capetona",
poliglota de uma língua só,
foi posta pra correr. depois
de sucessivas tentativas de
salvar. o que ainda restava do
naufrágio que causara, que
enfim, chegou para a pobre
gente que pouco gozou o
néctar da tal mudança de estágio, tão alardeada, e para o

Capeta-Mor, longa galera,
sob o choroso protesto àquela malfadada justiça, na versão de suas centenas de
rábulas, dando nó em pingo
d'água,
debaixo
de
propineira dinheirama, para
livrá-lo de incomodas mordomias. Foi do que se aproveitou o Coisa Ruim para
botar as manguinhas de fora,
justo ele que já conflitara: com
o sexo feminino, assemelhados e assemelhadas, sem chegar ao "feminicídio", é claro;
com vermelhos, amarelos
entre outras cores menos
cotadas, excetuando o verde-

CONVÊNIO UDEMO/UMC CORPORATIVO
Cursos Técnicos* (cursos de 2
ou 3 semestres): convênio válido
para todos os cursos, voltados a
quem precisa de qualificação rápida
e específica em uma área de
atuação de nível médio.
CAMPUS DA SEDE - MOGI DAS CRUZES
Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200
Mogi das Cruzes - SP - Cep: 08780-911
PABX: (11) 4798-7000 - Fax: (11) 4799-5233

Graduação Tecnológica (cursos
de 2 anos): convênio válido para
todos os cursos, que qualificam os
profissionais em áreas de maior
exigência
e
demandam
conhecimento mais aprofundado.

CENTRO ESPORTIVO - MOGI DAS CRUZES
Ginásio: Rua Delphino Gregório, 767 - Mogilar
Mogi das Cruzes - SP - Cep: 08773-520
PABX: (11) 4798-7000

oliva, ainda que viva constantemente fazendo o nome do
padre, o qual não se sabe
qual, posto que é inconcebível um filho de Deus falar seu
santo nome em vão; elogiando antigas suavíssimas
reprimendas a contestadores
do "Ancien Regime" e badalando a um de seus partícipes,
já transpassado a perenidade.
E não é o que o Coisa Ruim,
em contrafação ao Capeta
Mor, por força daquelas virtudes, caiu nas graças das
gentes e virou manda chuva?
Miserere Nóbis.
Ingrácio Dára Agon
*os cursos técnicos e de pós-graduação
não permitem a utilização do FIES.

Graduação: todos os cursos
superiores, exceto Medicina e
Odontologia.
Pós-Graduação*: todos os cursos
Lato Sensu do Campus Mogi das
Cruzes e Campus Villa-Lobos/Lapa

CAMPUS VILLA LOBOS/LAPA - SÃO PAULO
Av. Imperatriz Leopoldina, 550 - Vila Leopoldina
São Paulo - SP - Cep: 05305-000
Tel: (11) 3648-5050
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PÁGINA

DO
PROFESSOR COORDENADOR

Inspirar, expirar... aprender.
A prática de mindfullness - ou meditação de atenção plena - no contexto escolar pode
trazer vários efeitos positivos. Melhora da capacidade de sustentar o foco, redução do
estresse e diminuição de comportamento violento são alguns exemplos. A neurociência
comprova que a técnica é capaz de causar alterações estruturais e funcionais no cérebro.
O uso das práticas de atenção plena (mindfulness) nos
ambientes educacionais tem se tornado cada vez mais frequente em todo o mundo. Sabe-se que elas ajudam os estudantes a aprimorar a atenção em classe, a regular melhor
suas emoções e a adquirir maior habilidade nas inter-relações sociais. Mas, para entendermos esses efeitos, precisamos saber primeiro o que é atenção plena e como ela atua,
gerando tantas consequências desejáveis para estudantes e
educadores.
Mindfulness é uma palavra da língua inglesa que não tem
um equivalente exato em português. O adjetivo mindful se
refere a quem está atento ou consciente de alguma coisa, e
mindfulness seria assim o estado de estar atento, de estar consciente. Em termos operacionais, mindfulness tem sido definida
como a consciência do momento presente, quando fixamos
nele nossa atenção voluntária, suspendendo qualquer julgamento sobre o que aparece em nosso fluxo de consciência e
deixando fluir as experiências ao longo do tempo. Ou seja,
como o momento presente é fugaz, mantemos a atenção
plena na sequência de momentos presentes, da maneira como
eles se apresentam à nossa consciência.
As práticas de mindfulness são um tipo de meditação e
isso requer algumas considerações. O termo “meditação”
designa um grupo de técnicas utilizadas para treinar a atenção, com o intuito de cultivar vários estados mentais positivos. Existem muitos tipos de meditação e, embora usualmente a associemos com o budismo, ela tem sido utilizada
ao longo dos séculos por várias tradições espirituais, como
o hinduísmo, o taoismo, o
judaísmo e mesmo o cristianismo. A meditação, no entanto, pode ser praticada em um contexto totalmente secular, sem nenhuma conotação religiosa. Pesquisas científicas

recentes têm demonstrado que a sua rotina produz modificações na estrutura e no funcionamento do cérebro que
podem trazer benefícios para os indivíduos e também para
o ambiente social.

Modificações no cérebro
Muita gente acredita que meditar é esforçar-se para deixar a “mente vazia”, totalmente sem pensamentos, o que é
praticamente impossível. Na verdade, na meditação procura-se dirigir e manter o foco da atenção consciente em
um objeto, que pode ser interno – como pensamentos,
emoções e estados corporais – ou externo, como estímulos sonoros ou visuais. Ao mesmo tempo, é importante
manter o estado de alerta (não sonolência) e o relaxamento
corporal. O objeto da atenção pode ser variado, mas é
muito frequente que ele seja a própria respiração. A atenção mantida na respiração traz o fluxo da consciência para
o momento presente e dificulta a divagação mental, essa
tendência natural que tem a nossa mente de devanear, lembrando-se ou fazendo planejamentos todo o tempo em
que não estamos engajados em uma tarefa que exige esforço intelectual. A divagação mental é o principal obstáculo a
ser contornado por quem está empenhado em meditar.
Muitos pesquisadores têm se interessado pelo estudo da
meditação, principalmente nas duas últimas décadas, e conseguido demonstrar que ela produz modificações fisiológicas que se refletem na psicologia da cognição e no
processamento emocional, constituindo um exemplo
eloquente das influências recíprocas entre o corpo e a mente.
Aqui é importante deixar claro que o que chamamos de mente
– como o nosso fluxo de consciência – são processos que

Habitue-se a visitar o
nosso site, diariamente.
Visando agilidade, atualização e economia, reduziremos nossa correspondência
em papel ao mínimo necessário. Mantenha o seu e-mail e os números de
telefone atualizados, comunicando-os à Central e aos Escritórios Regionais.
Participe desta campanha!
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decorrem do funcionamento do cére- É importante evitar que a onais e, quando isso acontece, consebro. Não pode existir uma mente sem
guem retornar à normalidade mais raprática de meditação
um cérebro em funcionamento; contupidamente. As pesquisas sugerem que
do, a atividade mental pode, por sua vez,
isso decorre de um maior controle da
seja outra atividade
modificar o próprio cérebro, numa
região pré-frontal sobre a amígdala
interação bidirecional que só agora cocerebral. Essa última estrutura é responcompulsória a que os
meçamos a compreender de forma
sável por detectar situações com signiestudantes são
mais adequada.
ficado emocional e desencadear as resTécnicas avançadas para a pesquisa obrigados a se submeter, postas periféricas que caracterizam nosem neurociência, como a ressonância
sa resposta a essas situações. A meditapois isso, além de
magnética funcional, têm mostrado que
ção provoca alterações estruturais e
várias estruturas cerebrais são modifina amígdala, diminuindo sua
contraproducente, seria funcionais
cadas pela prática da meditação. O
atividade. Por outro lado, o controle
córtex pré-frontal, a região cortical sipré-frontal faz com que a regulação
contrário à própria
tuada na parte mais anterior do céreconsciente tenha uma ação mais efetiva
essência da prática.
bro, é uma delas. Outras regiões afetaou, em outras palavras, que os procesdas são, por exemplo, o cíngulo anterisos racionais inter venham no
or, a ínsula e a amígdala cerebral. Geralmente, a meditação
processamento emocional.
promove um aumento da espessura cortical, indicando que
Nesse contexto, é interessante notar que a práti-ca de
houve um acréscimo de prolongamentos das células nermindfulness tem um papel considerá-vel na redução do estresse
vosas e nas conexões sinápticas dessas regiões. Ocorrem
e dos seus efeitos nocivos na saúde e no comportamento.
também alterações nas vias que ligam algumas dessas estruAo longo do processo evolutivo, nosso cérebro desenvolturas a outros centros nervosos. Tudo isso modifica o funveu-se de forma a enfrentar situações de perigo, que mobicionamento cerebral: algumas funções são facilitadas, enlizam as emoções, iniciando em nosso corpo muitas resquanto outras são inibidas. Em outras palavras, o cérebro
postas fisiológicas que o preparam para enfrentá-las. Por
que medita se torna diferente na sua maneira de interagir
exemplo, o coração dispara, a pupila dilata-se, o sangue
com os estímulos, sejam eles internos ou ambientais.
foge do intestino e da pele, dirigindo-se para os músculos e
A prática de mindfulness envolve treinar a atenção voluntáo cérebro. Essas são respostas desencadeadas por uma parte
ria, portanto é de esperar que ocorra alteração na capacidade
do sistema nervoso que se dirige aos nossos órgãos interatencional da pessoa que medita. E isso é precisamente o que
nos, que leva o nome de sistema nervoso simpático. Nesocorre. O esforço em focar a atenção promove modificasas situações, uma porção distinta do sistema nervoso
ções nos circuitos que a sustentam e no córtex do cíngulo
visceral, o sistema parassimpático, é inibida (o parassimpático
anterior, o que aumenta a habilidade de permanecer conscié utilizado em situações de calmaria, quando estamos, por
ente do momento atual: a capacidade de estar realmente preexemplo, digerindo uma refeição). Uma resposta adiciosente, e não perdido em divagações. Muitas pesquisas têm
nal, característica das situações de perigo, é a secreção de
mostrado que a atenção executiva, que nos permite manter a
um hormônio da glândula suprarrenal, o cortisol, que tem
concentração, inibindo estímulos e comportamentos
ações que ajudam a preparar o organismo para enfrentar
distraidores, torna-se mais eficiente naqueles que meditam.
emergências. Essas respostas são vantajosas quando o indiTrata-se de uma forma de aprendizagem que ocorre por
víduo precisa livrar-se de uma ameaça passageira. Contumeio da neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem
do, quando o estresse se torna muito frequente ou constande reorganizar-se constantemente. O efeito benéfico sobre a
te, as modificações fisiológicas que eram benéficas passam
atenção pode ser observado já com poucos dias de prática
a ser um problema, pois agem promovendo efeitos nocimeditativa. Como resultado, ocorre também aperfeiçoamenvos. Podem ocorrer, por exemplo, distúrbios
to da memória operacional, o que pode levar, por exemplo,
cardiocirculatórios, como hipertensão arterial, e psicológià melhora do desempenho escolar.
cos, como ansiedade e depressão.
A prática de mindfulness, observou-se, promove diminuição
da atividade simpática e aumento da parassimpática.
Redução do estresse
Os níveis do cortisol na circulação sanguínea são diminuíOutro efeito relevante da prática de mindfulness é uma
dos e o sistema imunológico, responsável pela defesa do
modificação na reatividade emocional: as pessoas que meorganismo, é estimulado, pois aumenta a concentração de
ditam costumam ser menos tomadas por impulsos emoci-
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Quais os benefícios
neurobiológicos da meditação
VÁRIAS ESTRUTURAS CEREBRAIS SÃO
MODIFICADAS PELA PRÁTICA.
Veja algumas delas

1. CÓRTEX (camadas mais superficiais do cérebro):
aumento da espessura cortical, indicando que houve um
acréscimo de prolongamentos das células nervosas e nas
conexões sinápticas em algumas dessas regiões.
2. CÍNGULO ANTERIOR: relacionado à habilidade de
manter o foco de atenção no momento atual.
3. CÓRTEX PRÉ-FRONTAL: área envolvida no
direcionamento do foco. A meditação permite também
maior controle dessa região sobre a amígdala.
4. AMÍGDALA: responsável por detectar situa-ções com
significado emocional e desenca-dear as respostas
periféricas a elas. A meditação provoca
alterações estruturais e funcionais na
amígdala, diminuindo sua atividade.
5. ÍNSULA: recebe as informações
corporais sobre sensações que são
agradáveis ou desagradáveis. Ela
tem sua espessura aumentada
pela atividade de mindfulness e
torna-se mais ativa naqueles que
meditam. Isso permite que
possamos perceber melhor as
nossas emoções.
6. GLÂNDULAS
ADRENAIS: os níveis do
cortisol (hormônio
liberado em situações
de estresse) na
circulação sanguínea
são diminuídos.

anticorpos no sangue. Em síntese, a meditação provoca
modificações fisiológicas que reduzem o estresse e protegem o organismo contra suas ações nocivas.

Diminuição da violência
Outro resultado da prática de mindfulness é um aumento
da consciência corporal, a capacidade de perceber as sensações que ocorrem no próprio corpo. Provavelmente, isso
decorre de alterações que a meditação provoca na ínsula,
uma região cortical que recebe as informações corporais
que têm um valor hedônico, ou seja, as sensações que são
agradáveis ou desagradáveis. Na ínsula se tornam conscientes sensações dolorosas, mas ela também processa, por
exemplo, as informações sensuais, decorrentes da atividade sexual.
A ínsula tem sua espessura aumentada pela atividade de
mindfulness e torna-se mais ativa naqueles que meditam. O
resultado é um aumento da capacidade de perceber prontamente e com clareza as respostas corporais desencadeadas
pelas emoções, o que permite que possamos regulá-las de
forma mais adequada.
As emoções são inevitáveis, elas acontecem e são essenciais no nosso cotidiano, mas é importante que saibamos
identificá-las oportunamente para poder responder a elas
de forma positiva nos diversos contextos sociais. Isso constitui o que chamamos de inteligência emocional.
A ínsula tem também um papel relevante no fenômeno
da empatia: a habilidade de perceber as emoções alheias e
se identificar com elas. A empatia é importante, por exemplo, porque pode levar à diminuição da agressividade e ter
um efeito benéfico na regulação das interações sociais. Portanto, a prática de mindfulness, por suas ações nos circuitos
nervosos envolvidos com as emoções, pode melhorar o
ambiente social, contribuindo, por exemplo, para a diminuição da violência que se observa em alguns espaços escolares.

Melhora da autoestima
Outra característica decorrente da prática de mindfulness
que merece ser referida é a modificação da autopercepção.
Os meditadores, ao observarem o seu fluxo de consciência, notam que os conteúdos que passam pela mente – pensamentos, sentimentos e emoções – são transitórios e estão
em permanente mudança e que não há necessidade de se
sentir enredado por eles. Não há uma identificação automática com os conteúdos da consciência e ocorre um processo de distanciamento do “eu” tradicional. Isso permite
uma autorrepresentação mais positiva, melhora da
autoestima e maior aceitação de si mesmo, com aumento
da sensação de bem-estar. Os pesquisadores acreditam que
essas modificações são decorrentes da menor ativação do
chamado “circuito cerebral padrão”, responsável pela divagação mental, pois esta é usualmente autorreferente e nos
prende a uma autopercepção automática e acrítica.
Em síntese, pode-se dizer que a prática de atenção plena atua nas chamadas funções executivas do cérebro, promovendo um aumento da autorregulação por suas ações
no controle da atenção, na regulação emocional e nos processos da autoconsciência. A autorregulação é a capacidade
que nos permite atingir nossos objetivos da maneira mais
adequada ao longo de toda a vida, e os dados disponíveis
mostram que essa habilidade tem alta correlação com vários aspectos positivos como o desempenho escolar, a ma-
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nutenção da saúde ou a boa escolha
concentrar-se na respiração por longo
Professores que
profissional e correlação negativa com
tempo, o que, naturalmente, é difícil para
problemas com o uso de drogas ou
elas. O importante é fazer com elas
praticam mindfulness
transgressões legais.
a dirigir sua atenção e a igtransmitem aos alunos aprendam
A capacidade de autorregulação é
norar distrações. Que aprendam a obvariável entre as pessoas, mas pode ser
servar o próprio corpo, suas sensações
calma e atenção
aprendida e, portanto, é desejável que
e emoções e sejam capazes de lidar com
se busque aprimorá-la por meio da compassiva, criando uma elas com clareza e objetividade. Devem
educação. Na verdade, isso atmosfera de aceitação, aprender a ser pacientes e generosas, a
corresponde ao que chamamos de
saber viver em grupo, em equilíbrio com
cuidado e
aprendizagem socioemocional: o deoutras pessoas e com o ambiente.
senvolvimento de competências como
É comum pedirmos aos estudantes
encorajamento.
a autogestão, a autoconsciência, a
que prestem atenção, mas usualmente
consciência social, as habilidades
não se ensina a eles como fazer isso.
relacionais e as tomadas de decisão conscientes. Essas comAssim como não se ensina a controlar os impulsos, ou a
petências são estimuladas pela meditação, e essa é uma
empatia e gentileza para com os outros. A escola já tem
razão muito convincente para que ela seja introduzida no
uma grande carga com o conteúdo curricular e não sobra
processo educacional. Existem, em todo o mundo, muimuito tempo para observar aspectos importantes, como o
tas experiências da prática de mindfulness em ambientes esemocional ou o social, que são indispensáveis para o vercolares, e vários estudos já constatam os resultados posidadeiro crescimento dos alunos. Integrar a atenção plena
tivos dessa introdução.
ao processo educacional pode contribuir para o desenvolvimento desses aspectos, e o que se observa como
resultado é um melhor desempenho escolar, menor
Benefícios para professores
impulsividade, maior sensação de bem-estar e eficiência
No ambiente escolar, é interessante que os professores
nas funções executivas. Contudo, é importante evitar que
tenham familiaridade com a técnica de mindfulness para que
a prática de meditação seja outra atividade compulsória a
possam transmiti-la aos alunos. Aliás, existem dados mosque os estudantes são obrigados a se submeter, pois isso,
trando que professores que meditam conseguem mudanalém de contraproducente, seria contrário à própria esças no comportamento dos alunos mesmo que estes não
sência da prática.
estejam envolvidos nas práticas de atenção plena. O que
Meditar é uma habilidade muito simples, mas que não é
acontece é que os professores ganham habilidades interiotão fácil como parece à primeira vista, pois não acontece
res como autoconhecimento e alívio do estresse e transmide repente: exige disciplina e regularidade. É como aprentem aos alunos calma e atenção compassiva, criando uma
der a nadar ou a tocar um instrumento musical, o que deatmosfera de aceitação, cuidado e encorajamento.
manda exercício dedicado e constante. Jon Kabat Zin, iniSabe-se que a atividade profissional dos professores é
ciador de programas de mindfulness nos Estados Unidos,
uma das mais sujeitas a altos níveis de estresse, o que faz
sustenta que meditação de atenção plena não é uma técnica,
com que, frequentemente, eles sejam levados ao esgotamas uma maneira de existir. Uma maneira de ser que em
mento (burnout). A prática de mindfulness pode ajudá-los na
essência busca estar em sintonia com a própria experiência
redução desse estresse, na melhoria do equilíbrio emociodo momento presente, com clareza, aceitação e serenidanal e das relações interpessoais, além de contribuir para a
de. É algo de que necessitamos no mundo conturbado em
sensação de bem-estar. Tudo isso, é claro, conduz ao aprique vivemos e que merece ser levado às novas gerações.
moramento do ambiente escolar.
Quanto à prática de atenção plena com as crianças, já
RAMON COSENZA,
existem muitas atividades especiais que levam em conta as
DA REVISTA NEUROEDUCAÇÃO
diferentes faixas etárias. Assim, são contempladas as diferentes fases do desenvolvimento e não se exige, por exemFonte: www.revistaeducacao.com.br/quais-osplo, que as mais jovens tenham de permanecer imóveis ou
beneficios-neurobiologicos-da-meditacao/

Visite sempre o
site da UDEMO.
É bom para você!
www.udemo.org.br
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Subsídios ao HTPC

QUANDO SE APRENDE
A EMPREENDER
O ensino de conceitos de empreendedorismo pode ter impactos
positivos em disciplinas obrigatórias, como Português, Matemática ou
Ciências, e até no comportamento social dos alunos. Mas a inclusão
dessas atividades no ensino médio esbarra na preocupação exclusiva
que alunos e pais têm com a aprovação no vestibular.
Desafiados por um projeto da escola, um grupo de alunos do ensino
médio do Colégio Positivo, de Curitiba
(PR), viu uma oportunidade de negócios: a comercialização de hand spinner,
um brinquedo que virou febre no Brasil cuja graça é ele girar em torno do
próprio eixo e que crianças e adolescentes usam para fazer manobras nos
dedos. A ideia surgiu em um brainstorm
com cerca de 30 alunos. Aquele era o
momento para entrar no mercado do
brinquedinho. Compraram material,
criaram uma microempresa fictícia chamada "Rolê" e passaram a fabricar um
hand spinner homônimo. Venderam
mais de 500 peças. Dividiram o lucro, e
o que seria pago em impostos - caso a
empresa fosse real - foi destinado a uma
instituição de caridade.
A experiência é um exemplo de prática de empreendedorismo entre alunos
da educação básica, ainda rara nas escolas do Brasil. No exercício, que teve
orientação de professores e de empreendedores, os alunos aprenderam a fazer pesquisa de mercado, a dividir funções em um time, a calcular impostos e
preços - o brinquedo desenvolvido pela
Rolê, por exemplo, variava de R$ 15
(modelo mais simples) a R$ 30 (mode-

lo personalizado); na promoção, saía
por R$ 20, para queimar o estoque.
Os alunos também tiveram de liderar situações, trabalhar em equipe e orquestrar ideias, que são os chamados
"aspectos sociais de aprendizado". O
exercício foi feito em 2017. Neste ano,
há uma nova turma participando do
mesmo projeto na escola. "Eu percebi
que tenho capacidade de fazer as coisas
acontecerem", diz Juliana Cordeiro
Pacheco, 16, aluna do segundo ano do
ensino médio na escola e uma das participantes da Rolê. "Fui diretora de RH,
outros três amigos foram os diretores
das outras áreas", conta. Depois da experiência, ela decidiu que vai cursar
Administração. "Sem dúvida, vou pender para o lado de empreender, de ter
as minhas franquias."
O empreendedorismo, ou seja, desenvolver uma ideia de maneira organizada e pô-la em prática, precisa ser ensinado desde cedo. "Tem de começar
no útero", brinca o professor da Fundação Dom Cabral em Minas Gerais,
Fernando Dolabela, criador de um programa de ensino de empreendedorismo
na educação básica e universitária chamado "Pedagogia Empreendedora".
Dolabela, inicialmente, trabalhava

com ensino de empreendedorismo com
alunos universitários. Aos poucos, no
entanto, decidiu expandir as aulas para
a educação básica. Isso porque ele conta que, na universidade, os alunos já
possuem a cultura local enraizada - e a
nossa cultura nacional não é empreendedora.
Para ele, o empreendedorismo é
uma mudança de "modelo mental". "É
preciso que as crianças percebam isso e
que comecem a entender que é muito
mais natural você buscar a sua autonomia do que se submeter a uma relação
de dependência, que é a relação de emprego", diz. "Emprego é um mal danado."
MODELO MENTAL
No Positivo, onde o grupo de alunos criou a empresa Rolê, a tal mudança de modelo mental foi orientada pela
professora
e
assessora
de
Empreendedorismo do colégio, Daniela
Tatarin. Há quatro anos, a escola
implementa o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP),
criado pelo Sebrae no âmbito do Programa Nacional de Educação Empreendedora. A ideia é justamente trabalhar aspectos de empreendedorismo
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com os alunos dos ensinos fundamental e médio. Os professores são treinados pelo próprio Sebrae, que firmou
uma parceria com a escola e fornece o
material de apoio para as atividades. A
capacitação, gratuita, pode ser feita pela
internet. "Os alunos aprendem a parte
da geração do negócio, a lidar com as
pessoas, a resolver conflitos e a gerenciar
valores e custos. Construímos um plano de negócios, cada ano com uma atividade diferente, para gerar autonomia
no aluno", diz a docente, que também
é empreendedora.
Inicialmente, os conceitos de
empreendedorismo eram desenvolvidos em alguns momentos das aulas de
Matemática e de Ciências no Colégio
Positivo. Desde 2017, no entanto, acabou virando uma disciplina
extracurricular. O trabalho começa no
ensino fundamental e segue no médio.
"Discutimos coisas simples, como um
preço de um tênis ou como é formado
o preço de um hambúrguer de um restaurante fast-food", conta Daniela.
Segundo ela, oferecer uma disciplina específica sobre empreendedorismo,
como acontece no Colégio Positivo, é
interessante para aprofundar o assunto
por uma equipe de professores. Algumas escolas estão fazendo esse movimento, e já existe discussão legal para
levar o curso para escolas públicas.
Para se ter uma ideia, em junho deste ano, a Câmara dos Vereadores de São
Paulo aprovou um projeto de lei que
inclui abordagem de noções de
empreendedorismo na rede municipal
de ensino da cidade, que integra do infantil ao fim do fundamental (etapa que
vai até os 14 anos). A ideia do projeto,
sancionado pelo prefeito Bruno Covas
(PSDB) no mesmo mês e virou lei, é
introduzir na sala de aula, por exemplo,
conceitos de educação financeira, cultura organizacional e gestões de negócios e de mercado.
Aspectos do empreendedorismo, no
entanto, também podem ser abordados
em outras disciplinas do currículo - o
que se chama de "ensino transversal".
Para
Dolabela,
ensinar
empreendedorismo de maneira transversal, ou seja, em aulas de Matemática
ou História, pode ser mais difícil quando a cultura do empreendedorismo
não é o forte de um país. "A
transversalidade é mais trabalhosa, ela
implica que um professor que não está
interessado em empreendedorismo
aborde o tema."
Temas de empreendedorismo são
abordados transversalmente na Base

Nacional Comum Curricular (BNCC),
documento do MEC que deve guiar os
currículos dos Estados e municípios a
partir de 2019. O texto, já aprovado
para o ensino fundamental, descreve,
por exemplo, que no nono ano o aluno deve ser capaz de resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens "no contexto da educação financeira". Conceitos básicos de economia e finanças, como taxas de juros, inflação e aplicações financeiras,
aparecem no conteúdo que deve ser
ensinado em Matemática.

TEMAS DE
EMPREENDEDORISMO
SÃO ABORDADOS
TRANSVERSALMENTE
NA BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR
(BNCC), DOCUMENTO
QUE VAI GUIAR OS
CURRÍCULOS
ESCOLARES DOS
ESTADOS E MUNICÍPIOS
A PARTIR DE 2019
A demanda por ensino transversal
de empreendedorismo por meio de
disciplinas já era assunto em um projeto de lei do Senado (n.° 772), de 2015,
que propunha alterar o principal marco
legal de educação do País - a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB), de 2006 -, para
incluir o tema nos anos finais do ensino
fundamental e também no ensino médio. O projeto segue tramitando.
"PITCH"
Há, ainda, outras formas de lidar
com
aspectos
ligados
ao
empreendedorismo na escola, mesmo
que fora da sala de aula. O colégio Visconde de Porto Seguro, da capital
paulista, por exemplo, fez no ano passado um evento no formato TED - o
TEDx Kids -, no qual os alunos tinham
de apresentar e defender ideias em um
palco por um tempo determinado. É
o que, na linguagem dos empreendedores, leva o nome de "pitch" de uma
ideia. Com o exercício, os alunos acabam aprendendo a se comunicar, argumentar e convencer com uma lógica
própria, em curto espaço de tempo,
quem estiver ouvindo.

Participaram da experiência alunos
dos quarto e quinto anos do ensino fundamental (de aproximadamente nove e
dez anos). Todos os estudantes foram
convidados, e as adesões à iniciativa,
voluntárias. A participação não valeu
nota - a ideia era justamente despertar a
capacidade de realização no aluno, mesmo que não vinculada a uma avaliação
específica.
"O que nos motivou a realizar o
TEDx Kids foram as constantes transformações dos processos com as
tecnologias, o que proporcionou outras
formas de aprender e ensinar e trouxe
à educação a oportunidade de criar,
prototipar, colaborar e compartilhar
com o mundo", ressalta a coordenadora
institucional de educação digital do colégio, Joice Lopes Leite. Já os alunos mais
velhos, que estão no ensino médio, desenvolvem um projeto específico de
empreendedorismo. Neste ano, a proposta é criar uma empresa, um produto e ferramentas de comunicação
embasados na consciência ambiental e
na qualidade de vida.
Para Joice, a disseminação de uma
cultura empreendedora no Brasil é necessária para o crescimento
socioeconômico nacional, e o assunto,
que antes estava mais restrito ao ensinos técnico e universitário, tem, mais
recentemente, chegado às escolas. "Se
considerarmos que na escola atuamos
de forma a fazer o aluno pensar em
sua vida produtiva e programar ações
para o futuro profissional, estimulamos
uma postura empreendedora quando os
incentivamos a entender o mercado de
trabalho", destaca.
Ensinar empreendedorismo, no entanto, não significa transformar todos
os alunos de uma determinada escola
em empreendedores quando adultos.
Isso porque, afirma Dolabela, o
empreendedorismo depende da comunidade como um todo. "Trata-se de um
fenômeno socioeconômico. É preciso
que a sociedade crie bens que sejam receptivos à ação empreendedora adequada", diz. Por isso, de acordo com ele, o
empreendedorismo não é um fenômeno de sala de aula, mas da comunidade.
EMPREENDEDOR
DELE MESMO
Mesmo que os alunos não se tornem empreendedores, de fato, no futuro, o ensino de aspectos ligados à atividade de empreender pode ter impactos positivos nas disciplinas obrigatórias cognitivas (como Português ou Ciências) e até mesmo no comportamen-
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to dos alunos. "Eu trabalho com o aluno para que ele tenha iniciativa, seja persistente, enxergue oportunidades e crie
uma rede de contatos", conta a professora do Positivo. "A ideia é que ele perceba que está mais comprometido e organizado e que vai precisar desse conhecimento em qualquer coisa que fizer." De acordo com a docente, o mais
importante na atividade é que o estudante seja empreendedor dele mesmo,
"até para que seja uma pessoa melhor".
A aluna Juliana Cordeiro Pacheco,
do Positivo, sentiu isso na pele. Ela diz
que aprendeu, no exercício da empresa
fictícia, a resolver pendências de maneira autônoma, ocasionando uma mudança comportamental até em casa. "Quando surgia algum problema com fornecedor [na empresa fictícia], eu que resolvia. Depois, se alguma coisa no colégio não estava legal, eu comecei a ter
independência e já não pedia mais para
os meus pais ligarem na escola para resolver", destaca. "Percebi que eu podia
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"É ATÉ UM
EQUÍVOCO
PENSAR QUE ESSE
APRENDIZADO
E ESSAS
CARACTERÍSTICAS
EMPREENDEDORAS
NÃO SEJAM
IMPORTANTES PARA
O VESTIBULAR."

fazer as coisas sozinha e não depender
de outras pessoas."
Um dos obstáculos, no entanto, é
oferecer nas escolas cursos como
Empreendedorismo justamente em um
momento em que alunos e seus pais
estão preocupados quase exclusivamente como o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) e com a aprovação no
vestibular. "Esse é um desafio bem
grande", diz a professora do Positivo.
Para ela, no entanto, não dá para pensar
nas duas coisas de maneira separada. "É
até um equívoco pensar que esse aprendizado e essas características empreendedoras não sejam importantes para o
vestibular. Pelo contrário, os alunos passam a se conhecer, ficam mais organizados e começam a exigir mais deles
mesmos."
SABINE RIGHETTI

DANIELA TATARIN, professora e
assessora de Empreendedorismo do colégio
Positivo, em Curitiba (PR)

Fonte: www.fecomercio.com.br/upload/file/
2018/11/23/pb448_tela.pdf
TEMOS UMA BOA
NOTÍCIA PARA VOCÊ!

Abrimos mais uma vez inscrições do nosso
Concurso de Bolsas para alunos ingressantes em
2019_1.
http://universidadebrasil.edu.br/concursodebolsas/
Basta você entrar no link acima, preencher com
seus dados pessoais, selecionar a Faculdade Diadema
e vir realizar a prova em nossa Faculdade, à Avenida
Alda, 831 - Diadema - SP.
A prova é composta de conhecimentos gerais,
matemática, língua portuguesa e redação. Sua inscrição é gratuita, aproveite esta oportunidade! Caso já
esteja estudando conosco, indique esta oportunidade para um amigo, vale a pena.
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A evasão no ensino superior
A taxa de abandono acumulada em cinco anos para os
que entraram numa faculdade em 2010 foi de 49%
A evasão escolar, que é
um dos principais problemas
do sistema educacional brasileiro, não se concentra apenas no ensino médio, cujo
currículo está desconectado
das necessidades do mercado de trabalho, nem no ensino fundamental. Ela também afeta de modo
preocupante o ensino superior, como mostra o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado
ao Ministério da Educação,
com base no último Censo
Escolar.
Entre 2014 e 2015, 12,7%
dos alunos matriculados na
primeira série do ensino médio abandonaram as salas de
aula, o mesmo acontecendo
com 12,1% dos matriculados
na segunda série e 6,7% dos
matriculados na terceira série. No ensino fundamental,
a taxa de evasão na nona série – a última nesse ciclo educacional – foi de 7,7%, no
mesmo período. Já no ensino superior, a taxa de abandono acumulada em cinco
anos para os que entraram
numa faculdade em 2010 foi
de 49%. Nas universidades
privadas, onde o ensino é
pago, a desistência foi de
53%. E nas universidades
públicas, gratuitas, mas com
um processo de entrada bastante seletivo, a taxa de desistência foi de 47% nas municipais, 38% nas estaduais e
43% nas federais. Os números também mostram que,
nas instituições privadas, 30%
dos alunos desistem do curso já no segundo ano, enquanto nas instituições públicas a taxa é de 19%. Nos
anos seguintes as taxas de desistência vão diminuindo.
No caso específico das
universidades federais, aliás,

apenas 22% dos alunos que
se matricularam no primeiro
ano, em 2010, conseguiram
formar-se em 2014 – uma
taxa considerada muito baixa pelos especialistas. Os demais alunos nem abandonaram os estudos nem concluíram o curso cinco anos após
terem sido aprovados no
vestibular. Na prática isso significa que, por motivos que
vão do despreparo para
acompanhar as aulas à falta
de identificação com o curso e desinformação na opção por uma carreira profissional, os alunos das universidades públicas estão levando mais tempo para se formar do que as autoridades
educacionais esperavam.
Os números inéditos
apresentados pelo Inep, com
base em metodologia de
acompanhamento dos estudantes que vem sendo adotada pelo Censo Escolar desde 2007, ajudam a compreender os gargalos do ensino
superior brasileiro. Também
permitem a especialistas em

educação definir melhor o
foco de seus estudos. É esse
o caso, por exemplo, do exreitor da USP Roberto Lobo,
cujas pesquisas revelam que os
cursos com maior evasão foram os de matemática, computação e jornalismo, nas universidades privadas, e de matemática e computação, nas
universidades públicas.
Esse também é o caso de
Naércio Menezes Filho, economista especializado em
formação de capital humano e professor da USP e do
Insper, cujos estudos
enfatizam um ponto importante: o impacto financeiro
causado pelos altos índices
de evasão nas instituições de
ensino superior. Nas universidades públicas, como os
custos são fixos, o aumento
das desistências faz com que
o custo por aluno efetivamente formado seja maior do que
por aluno inicialmente matriculado. Ou seja, a evasão significa desperdício de recursos
públicos já escassos. No caso
das universidades privadas, o

aumento da evasão as obriga
a aumentar o valor das mensalidades, diz ele.
Autoridades educacionais
e especialistas do setor têm
discutido medidas para controlar e reverter as taxas de
evasão. Uma delas é permitir que os universitários possam escolher sua área de especialização depois que tenham contato com todas as
disciplinas do curso. Outra
medida é aprimorar o processo seletivo nas universidades públicas, levando em
conta
o
perfil
socioemocional
dos
ingressantes. Há ainda quem
proponha a criação de novas fontes de financiamento
estudantil, sem mediação de
órgãos públicos. Contudo,
todos concordam num ponto: a melhoria do ensino básico é condição fundamental
para reduzir a evasão no ensino superior.
Fonte: Jornal o Estado de
SP - 20/02/2018
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e-mail: aposentados@udemo.org.br
DIRETOR UDEMO

20º Encontro de Aposentados
É muito agradável
constatar a participação sistemática de nossos aposentados nos "Encontros" patrocinados anualmente pela
Udemo. E o número de participantes cresce ano a ano.
Infelizmente, por maior interesse que nossos "jovens
velhos associados ativos" tenham em comparecer a esse
evento, o número dos que se
inscrevem será sempre limitado em decorrência da ocupação, por nossos associados,
de todas vagas oferecidas pelos hotéis que selecionamos.
Entendemos que esses
cinco dias de lazer contribuem sobremaneira para o
bem estar de nossos associados por inúmeras razões:
estreitamento de novas amizades por meio de uma convivência alegre e despreocupada, troca de experiências
no que concerne a vida saudável que cada um deles consegue levar, independentemente da idade, e que, com
certeza passa aos colegas as
dicas necessárias de como
incorporá-las.
Aliás, esses Encontros de
Aposentados foram idealizados com os fins assinalados
acima, razão pela qual de ano
a ano nossos velhos/jovens
aposentados ativos não vêem
a hora em que a Udemo programa tal evento. Não á toa,
selecionamos o texto na página ao lado, que vem comprovar o valor dos Encontros dos Aposentados.
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Adaptar-se ao envelhecimento garante
mais qualidade de vida na terceira idade
Para isso, é preciso saber conviver com
problemas e limitações que podem surgir
Ter uma terceira idade
feliz depende de vários fatores, mas principalmente da
forma como o idoso se percebe nessa fase da vida e da
sua capacidade de se adaptar as mudanças e transformações próprias do envelhecimento.
A capacidade de poder
realizar as atividades cotidianas, desde as mais básicas
como alimentar-se, tomar
banho e andar, até as mais
complexas como administrar
as finanças e realizar atividades de lazer, são fundamentais para uma vida plena. Para
isso o idoso precisa estar
com suas plenas capacidades
físicas, mentais e emocionais,
a fim de poder cuidar da
própria vida e dar sentido
para a própria existência.
Para algumas pessoas há
o medo da velhice, da solidão e o senso de sentir-se
menos competente para realizar suas atividades cotidianas ou sua capacidade de tomar decisões e governar sua
vida influencia na maneira
como cada um enfrenta e
vive o envelhecimento.
Idosos que não conseguem se adaptar a essas mudanças acabam se isolando
socialmente diminuindo a
interação com outras pessoas, o que pode levar a perda
da satisfação com a própria
vida, do prazer e da motivação, comprometendo suas
capacidades físicas, intelectuais e emocionais.
Para os indivíduos que
apresentam alguma doença
crônica, como diabetes,
colesterol alto, artrite
reumatoide, hipertensão,

adaptar-se ao processo de
envelhecer juntamente com
essas doenças pode ser mais
trabalhoso, mas não impossível, além de ajudar a diminuir o impacto da doença na
qualidade de vida e evitar
maiores comprometimentos.
É necessário reavaliar as
possibilidades, redefinir
metas e alterar estratégias
de enfrentamento do ambiente e dos próprios sentimentos para poder se
adaptar as novas demandas
dessa fase da vida e vive-la
da melhor maneira possível,
mesmo que acompanhada
de doenças crônicas e limitações físicas.
Com o aumento geral da
população idosa, torna-se
importante garantir aos idosos não apenas maior
longevidade, mas felicidade
e satisfação com a vida. Pesquisas são realizadas no mundo todo com o objetivo descrever os fatores associados
ao grau de satisfação com a
vida entre a população de
idosos.
Um estudo recente publicado, em janeiro de 2014, no
Canadian
Medical
Association
Journal
pesquisou a relação entre o
prazer com a vida e o
declínio da função física em
idades mais avançadas. Participaram 3199 homens e
mulheres com idade acima
de 60 anos.
Nesta pesquisa foi verificado que pessoas que tem
mais safisfação com a vida,
ou seja, que expressam sentimentos de felicidade e
prazer vivem até 8 anos
mais e em condições físicas

melhores do que as pessoas que não estão satisfeitas
com suas vidas.
Em 2012, um estudo realizado por pesquisadores da
University College London
(UCL), no Reino Unido, conclui que os idosos que gostam da vida tendem a viver
mais e com uma condição
física melhor do que os indivíduos infelizes. Os pesquisadores avaliaram até que ponto eles tinham dificuldade em
realizar atividades diárias,
como tomar banho ou se
vestir, o estudo descobriu
que as pessoas que tinham um
baixo senso de bem-estar
foram três vezes mais propensas a ter problemas em
realizar atividades diárias.
O estudo mostra que pessoas em idades avançadas e
que estão felizes e aproveitam a vida mostram declínios
mais lentos na capacidade física. Ou seja, conseguir adaptar-se as mudanças ao longo
do processo de envelhecimento e encontrar formas
alternativas de aproveitar a
vida e ficar feliz com o que
realiza contribui para uma
vida mais longa e saudável.
Escrito em conjunto com
Mariela Besse, terapeuta
ocupacional do Instituto
Longevità. Especialista em
Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia. Mestre em
Ciências pela Universidade
Federal de São Paulo. Afiliada à Disciplina de Geriatria
e Gerontologia da Universidade Federal de São Paulo.
Membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

Escrito por Roberto Miranda
Geriatria - CRM 64140/SP
Fonte: www.minhavida.com.br/bem-estar/materias/17369-adaptar-se-ao-envelhecimento-garante-mais-qualidade-de-vida-na-terceira-idade

DECÁLOGO
do nosso
APOSENTADO
Ativo
1. Mantenha - se
filiado. Sua
entidade é a sua
segurança.
2. Participe do
"Projeto
Aposentado Ativo"
da Udemo.
3. Conscientize-se
da importância da
sua participação
na Udemo e na
sociedade.
4. Leia o jornal e
consulte o site da
Udemo, com
regularidade.
5. Atenda às
convocações da
sua entidade.
6. Una - se aos
colegas da sua
região para fazer
valer os seus
direitos.
7. Mant
enha, com
Mantenha,
os colegas, contato
permanente com os
políticos locais.
8. Lembre sempre
aos políticos que
os aposentados
também votam e
são formadores de
opinião.
9. Não aceite
qualquer forma de
injustiça contra os
aposentados.
10. Mantenha - se
ativo física,
intelectual, social,
cultural e
espiritualmente.
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A UDEMO realizou o 20º Encontro Estadual de Educação, de 12 a 16 de
setembro, no Salvetti Praia Hotel, em Boraceia (São Sebastião).
Local aprazível, de natureza exuberante, acrescido de um serviço de excelência.
Num novo formato, participaram em conjunto, os associados ativos e aposentados.

O tema "Qualidade de vida: pessoal e profissional" foi brilhantemente
apresentado pelos palestrantes, na seguinte forma:
• Dia 12/09 - Abertura oficial -Prof. Francisco Antonio Poli
Palavra do presidente da UDEMO
• Dia 13/09 - Período da manhã - Profª Silvia Donnini
"A nova Base Nacional Comum Curricular"
• Dia 13/09 - Período da tarde - Dr. Paulo Olzon
"Alimentação e saúde"
• Dia 14/09 - Período da manhã - Dr. Alberto Silva

Está disponível em
nosso site, o
material da palestra
da Dra. Silvia
Donnini, e do
Dr. Alberto Silva.

"Vida pessoal e profissional: convicções e autoengano"

Profª Silvia Donnini

Dr. Paulo Olzon

Dr. Alberto Silva

DEZEMBRO 2018
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O Coral da UDEMO apresentou na sexta, dia 14/09, à noite, o show "Samba e Canção",
sob a direção do maestro João Alves e a participação do coreógrafo WalL.
Os participantes aproveitaram todos os momentos, programados e
livres, nas dependências do hotel, na
praia quando a chegada do sol permitiu e em passeios. Momentos de
reflexão, de estudo, de lazer, de alegria, de companheirismo, de reencontros fizeram deste um evento
especial e único. De acordo com as
avaliações recebidas ao final o 20º
Encontro Estadual de Educação da
Udemo superou as expectativas e ficará na lembrança dos participantes,
da comissão organizadora e da Diretoria da UDEMO.

Em 2019 teremos o 21º Encotro e Congresso Estadual de
Educação da UDEMO - Ativos e Aposentados. Programe-se!
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ARAÇATUBA
Udemo presente no dia 25/10 no anúncio de obras na
EE Luiz Gama - Araçatuba e na EE Prof. Ricardo Peruzzo
- Birigui, com a presença do Secretário Estadual da
Educação João Cury Neto.

Diretora Sueli Mendes
Delben, Cláudia Oliveira,
João Cury e a Dirigente
de Araçatuba, Sueli
Bonfietti.

Destaques para; Diretor Valdecir Alexandre, João Cury e a Dirigente Birigui, Sônia Santana de Abreu.

BAURU
O Escritório Regional de Bauru patrocinou, no dia 20/8/18, uma palestra, para todos os associados, com o
tema Gestão: Escolar e Pessoal.

O evento aconteceu no Auditório da Diretoria de Ensino de Bauru, com cerca de 120 participantes.

BAIXADA SANTISTA

Reunião do dia 08 de Novembro de 2018 na sede da
Regional Baixada Santista

03/09/2018 - Ato público "Todos juntos em defesa
do Iamspe" realizado pela CCM Santos. Na ocasião foi
distribuída uma carta aberta aos usuários do Iamspe
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CAMPINAS

No dia 23 de novembro ocorreu a confraternização da Diretoria do Escritório Udemo Campinas

Visita a D.E. de Capivari...

D.E. de Mogi Mirim...

D.E. de São João da Boa Vista

Dirigente Deise Regina de Godoy Bresciani. Representante Ivanete Menegom Waldmann, Presidente de Campinas Cilene Aparecida Garcia e Vice
Presidente Apparício Anselmo. Dia 08/11/2018.

Dirigente Regina Navas Santos, Presidente de
Campinas Cilene Aparecida Garcia, Vice Presidente Apparício Anselmo e Supervisores de Ensino Sócios da Udemo. Dia 27/09/2018

Dirigente Silvia Helena Baldon Barbosa. Representante Rita de Cássia Oliveira e Leilane Nunes
Simioni Barbosa, Presidente de Campinas Cilene
Aparecida Garcia e Vice Presidente Apparício
Anselmo. Dia 27/09/2018

JUNDIAÍ

Confraternização 2018 da regional
Jundiaí realizada no dia 30/11/18.

MARÍLIA

Jantar em comemoração ao dia Diretor
realiozado no Escritório Regional de
Marília, no dia 18 de outubro.
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PRESIDENTE PRUDENTE

20º Encontro da Udemo - Ativos e Aposentados, realizado do dia 12 à 16 de setembro
de 2018 na praia de Boraceia, regional de Presidente Prudente estava presente.
RIBEIRÃO PRETO

SÃO JOSÉ

DO

RIO PRETO

22/11 Palestra: gestão pessoal e
profissional com o presidente da
UDEMO, Chico Poli.

Festa dos aniversariantes do mês de Outubro/18
Reunião dos Aposentados em comemoração ao dia
do Diretor de Escola. Evento no Café Le Sofiah.

Página 19

DEZEMBRO 2018

Fatos e Fotos das Regionais
SANTO ANDRÉ

PALESTRA NA DIRETORIA DE ENSINO DE MAUÁ
27/08/2018 - O Presidente da Udemo, Prof.
Chico Poli, esteve da Diretoria de Ensino de Mauá, dia
27 de agosto, para discutir o
papel dos gestores, alertando,
também, sobre “Fatos Que
Mais Geram Apuração Preliminar e/ou Processo Administrativo Disciplinar”. Foram reforçados os corretos
procedimentos evitando-se,
assim, problemas futuros.
Estiveram presentes Diretores
de
Escola,
Supervisores de Ensino, o
Dirigente Regional de Ensino e Diretoria do Escritório
Regional de Santo André,

num total de, aproximadamente, 150 pessoas.
O trabalho foi excelente,
com muitos esclarecimentos,
plateia atenta e boa participação de todos.
Agradecemos ao Dirigente de Ensino de Mauá,

prof. Cláudio, aos representantes da Regional da Udemo
de Mauá, prof. Luiz e prof.
Manoel pela iniciativa, que
contou com a organização
do Escritório Regional de
Santo André, incluindo um
agradável café da manhã.

SOROCABA

A luta pelo IAMSPE é de todos os servidores.
A UDEMO esteve na Câmara Municipal
de Sorocaba, no dia 29 de junho de 2018,
juntamente com outras
entidades interessadas.

VOTUPORANGA
23/11 - Palestra: gestão pessoal e
profissional com o presidente da UDEMO,
na D.E. Votuporanga.

REUNIÃO
ESCRITÓRIO
REGIONAL DE MAUÁ
22/08 - A Presidente do
Escritório Regional de Santo
André reuniu-se na Diretoria de Ensino – Região de
Mauá - com os representantes da Udemo de Mauá, prof.
Luiz e prof. Manoel, para tratar de assuntos referentes aos
processos de aposentadoria.
A responsável pelo CRH da
DE, Marta Helena, esclareceu
o trâmite dos processos e as
providências que estão sendo tomadas para agilizar sua
conclusão. A situação não é
satisfatória, mas espera-se
que, no menor tempo possível, tudo seja normalizado
e que os direitos dos interessados sejam garantidos.
REUNIÃO ESCRITÓRIO REGIONAL
DE SANTO ANDRÉ
O Escritório Regional de
Santo André realizou reunião
em 16/08 para tratar dos assuntos da última reunião do
Conselho Deliberativo da
Udemo, bem como de assuntos da região. Compareceram
representantes de Santo
André, São Bernardo do
Campo e São Caetano do Sul.
Além de todas as reclamações dos problemas gerais
das escolas, incluindo verbas,
o que está causando maior
preocupação é a nova sistemática da merenda, pelo
acúmulo de serviço e de responsabilidades e o cartão
corporativo da APM e
titularidade, pela incompatibilidade com as norma legais.

23/11 Palestra: gestão pessoal e
profissional com o presidente da UDEMO,
na D.E. Jales.
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Departamento Jurídico
Drª. Sueli Aparecida de Jesus
Telefone: (11) 3231-1755
Horário de Atendimento: das 9 às 17 horas
Às quartas-feiras, o atendimento é realizado após as 12 horas.
O Departamento Jurídico da Udemo oferece amplo atendimento
aos associados, mediante consultas (por telefone, fax ou e-mail)
ou atendimento personalizado, com horário agendado.
Presta serviços especializados em questões funcionais na área de Direito Administrativo,
Legislação de Pessoal e do Magistério.
Acesse pela internet o link http://j.mp/udmjur
Todos os processos enviados ao Jurídico estão em andamento.

juridico@udemo.org.br
DEFESAS EM SINDICÂNCIAS E PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES
O associado envolvido nesses casos recebe integral atendimento Jurídico da Udemo.
Advogadas responsáveis:
Dra. Luciana Ricci e Dra. Danielle Souza.
E-mail para contato: disciplinar@udemo.org.br
Observação - Solicitamos aos associados que procurem, imediatamente, o Departamento Jurídico
da Udemo, após o recebimento do mandado de citação.

AÇÕES JUDICIAIS
O Departamento Jurídico da UDEMO disponibiliza aos associados orientações jurídicas sobre
assuntos vinculados à vida funcional, bem como propositura de ações judiciais individuais. Atua
também na defesa da categoria em juízo, sempre que necessário, ingressando com medidas judiciais coletivas, para beneficiar todos os associados.
Advogados responsáveis:
Dr. Rodrigo Pereira e Dr. Lucas Anselmo.
E-mail para contato: juridico@udemo.org.br

O QUE É O PROGRAMA MOVE MAIS FMU/FIAM-FAAM?

ATÉ 30% DESCONTO
PARA ASSOCIADO

O Move Mais é o programa de apoio ao estudante do Complexo Educacional
FMU I FIAM-FAAM. Ele foi idealizado para ajudar você a ingressar na faculdade, realizar os seus objetivos e
mover a sua vida!
E para isso você contará com benefícios em todos os momentos da graduação: ao iniciar os seus estudos e
também ao longo de sua jornada com a gente.
• PARA INICIAR OS SEUS ESTUDOS
Você contará com condições especiais e bolsas de até 100% de acordo com o seu perfil e desempenho.
• PARA CONTINUAR MOVENDO A SUA VIDA
Durante o curso você terá acesso a serviços de apoio para garantir a tranquilidade de seus estudos e o
destaque no mercado de trabalho.
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Revisão do cálculo das
aposentadorias proporcionais e
compulsórias.
Esta ação tem a finalidade de rever o cálculo da
proporcionalidade fixada aos proventos obtidos com a
aposentadoria proporcional por idade ou compulsória.
Atualmente, a fórmula que define a proporcionalidade
dos proventos consiste na fração: tempo de serviço exercido sobre o total do tempo de contribuição exigido para
aposentadoria normal (ou seja: X/30 para mulheres ou
X/35 para homens).
A jurisprudência, por sua vez, tem entendido que, se o
servidor público atuou exclusivamente nas funções de magistério, deve-se aplicar também o redutor previsto no § 5º
do artigo 40 da Constituição Federal (05 anos) ao denominador usado naquela fórmula de cálculo, gerando, assim,
porcentagem mais interessante do que a ora fixada.”.

Mandado de Segurança –
aposentadoria especial do Diretor de
Escola e do Supervisor de Ensino
Embora o Supremo Tribunal Federal – STF – tenha
reconhecido o direito da aposentadoria especial aos integrantes da classe de suporte pedagógico, o Governo do
Estado de São Paulo tem posição contrária quanto os Diretores e Supervisores efetivos.
A presente ação tem por objetivo obrigar a Administração Pública a fornecer a Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição, devidamente ratificada, nos moldes
da aposentadoria especial do magistério, possibilitando,
dessa maneira, o acesso à aposentadoria ou o pagamento
do abono de permanência.

Ação da Gratificação de Gestão
Educacional para aposentados e
pensionistas
Instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.256/
2015, a Gratificação de Gestão Educacional acresce na remuneração global mensal dos Diretores de Escola e
Supervisores de Ensino, ativos, a importância de 35% a
mais, calculados sobre o valor do vencimento inicial de
cada cargo.
Entretanto, não diferente de outras gratificações, esta
tem natureza de reajuste, devendo ser estendida aos inativos e pensionistas, nas mesmas proporções, com paridade
salarial.

Indenização de abono de permanência
Para aqueles que saíram vitoriosos nos Mandados de
Segurança de aposentadoria especial, em relação ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial de magistério, há a possibilidade de ingressar com nova ação judicial, pleiteando as diferenças relativas ao abono de permanência.

Indenização de abono de
permanência para aposentados
Para aqueles que se aposentaram pela via da aposentadoria normal ou com base no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 (nesse caso, comprovando que atingiu tempo de serviço e idade exigidos para a aposentadoria especial de magistério), após a vigência da Lei Federal nº
11.301/2006, ou seja: 10/05/2006.
O prazo máximo para ingressar com esta ação é de 5
anos, a partir da data da publicação da aposentadoria.

Indenização de Férias
A indenização de férias não usufruídas em atividade por
ocasião de aposentadoria, exoneração e demissão, poderá
ser requerida pelos servidores públicos estaduais. Tal vantagem constitui direito adquirido do servidor público e
suprimi-lo configura enriquecimento indevido da Administração Pública.
Caso haja pedido protocolado nesse sentido, sem resposta ou seguido de indeferimento, o servidor poderá requerer à Secretaria da Fazenda, de acordo com o Decreto
nº 53.349/2008, a concessão da indenização pelos blocos
não usufruídos. Se a Secretaria da Fazenda se negar a realizar o pagamento, caberá ação judicial.
O prazo máximo para ingressar com esta ação é de 5
anos, a partir da data da publicação da aposentadoria, exoneração ou demissão.

Indenização de Licença - Prêmio
A indenização de Licenças-Prêmio, não usufruídas em
atividade, por ocasião de aposentadoria, exoneração e demissão, poderá ser requerida, administrativamente, pelos
servidores públicos estaduais.
Atualmente, de acordo com o contido no artigo 213,
inciso II, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, a
Licença-Prêmio poderá ser usufruída até a aposentadoria
voluntária do servidor.
Todavia, o § 2º do artigo acima indicado disciplina que,
a passagem à inatividade, sem a prévia e oportuna apresentação do requerimento de gozo, implicará perda do direito
à licença-prêmio.
Caso haja pedido protocolado nesse sentido, sem resposta ou seguido de indeferimento, o servidor poderá requerer à Secretaria da Fazenda, de acordo com o Decreto
nº 53.349/2008, a concessão da indenização pelos blocos
não usufruídos.
Se a Secretaria da Fazenda se negar a realizar o pagamento, caberá ação judicial.
O prazo máximo para ingressar com esta ação é de 5
anos, a partir da data da publicação da aposentadoria, exoneração ou demissão.

Outras ações
Algumas situações podem exigir medidas judiciais específicas. Nesses casos, o Departamento Jurídico da
UDEMO coloca - se à disposição para analisar cada caso e
impetrar a medida judicial cabível.
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GESTÃO ESCOLAR: o dia a dia, na prática.
Ana Cristina Prado Poli.

HORÁRIO DE TRABALHO
1 - Quem tem competência para
elaborar os horários dos professores
e do pessoal de apoio?
O diretor de escola.

2 - Como deve ser estabelecido o
horário dos servidores?
De acordo com o Decreto nº. 52.054/07, de 14/
08/2007, Resolução SE nº. 73, de 26/10/2007e Instrução UCRH-1, de 16/08/2007.

3 - Onde vai ser estabelecido o horário
de trabalho, e verificado o seu
cumprimento?
No registro de ponto dos servidores. Decreto
nº. 52.054/07, de 14/08/2007, Resolução SE nº73,
de 26/10/2007e Instrução UCRH-1, de 16/08/
2007.

4 - O que é "ponto"?
Ponto é o registro onde se controla, diariamente, a entrada e saída do servidor, em serviço. Esse
controle pode dar-se por meios eletrônicos, mecânicos ou formulários próprios. Se for em folha de
frequência, deverá ser adotada a ordem sequencial
de horário de chegada dos servidores, inclusive para
os que exercem cargo/função de comando.

5 - O que deve constar do registro de
ponto?
Nome e RG do servidor, horário de entrada e
saída, as faltas ao serviço, férias, licenças, saídas durante o expediente, compensações e demais ocorrências.

6 - Como deve ser distribuída a
jornada diária do servidor?
Deve ser distribuída em dois períodos iguais, com
intervalo para almoço e descanso. Ex.: 4 horas de
manhã, 1 hora para almoço, 4 horas à tarde.

7 - O servidor pode entrar atrasado na
repartição?
Sim. O servidor pode, até cinco vezes por mês,
sem desconto de seus vencimentos, salário ou remuneração, entrar com atraso, nunca superior a 15
minutos, na unidade onde estiver em exercício, desde que compense o atraso no mesmo dia. Obs.: isso
não se aplica a professores.

8 - Havendo motivo justo, esse
servidor poderá sair mais cedo?
Sim. Ele será autorizado, até o máximo de três vezes por mês, a retirar-se, temporariamente ou definitivamente, durante o expediente, sem qualquer desconto salarial, quando, a critério do chefe imediato, for
invocado motivo justo, devidamente comprovado.
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9 - De quanto tempo pode ser a
ausência temporária do servidor?
De até duas horas, no dia, exceto no caso de doença.

10 - Nesse caso, o servidor tem de
compensar essa ausência?
O servidor é obrigado a compensar, no mesmo
dia ou nos 3 dias úteis subsequentes, o tempo correspondente à retirada temporária ou definitiva, da
seguinte forma:
se a ausência for igual ou inferior a 30 minutos, a
compensação será feita de uma só vez; se a retirada
se prolongar por período superior a 30 minutos, a
compensação deverá ser dividida por período não
inferior a 30 minutos, com exceção do último, que
será pela fração necessária à compensação total, podendo o servidor, a critério do chefe, compensar
mais de um período por dia.

11 - E se o servidor adoecer durante o
expediente?
Ele poderá retirar-se, pelo tempo que for necessário. Esse tempo não será considerado como ausência temporária. Porém, no primeiro dia em que

retornar ao trabalho, o servidor deverá apresentar
atestado.

12 - O diretor pode dispensar alguém
do registro do ponto?
Não. É proibido dispensar o servidor do registro do ponto. As exceções estão previstas em leis
específicas (Lei n° 10.261/68, Artigo 120, § 2°.).

13 - O professor pode entrar depois
da primeira aula, e sair antes da
última? E o Servidor, pode entrar
atrasado, e sair mais cedo?
Sim, o professor, nesse caso, recebe falta-aula.
Aos demais servidores, aplicam-se o Decreto nº.
52.054/07, de 14/08/2007, Resolução SE nº73, de
26/10/2007e Instrução UCRH-1, de 16/08/2007,
conforme mencionado nas questões 7 e 8.

14 - O Diretor tem autonomia para
definir o horário em que o vice-diretor
deve trabalhar?
Sim.

Você, que é nosso associado! Quer viajar?
A UDEMOTUR, vinculada ao Departamento de Aposentados,
é uma agência virtual de viagens da Udemo.
Essa agência trata, de um lado, com as operadoras de
turismo, e, de outro, com os associados da entidade,
visando proporcionar-lhes lazer e turismo de
forma mais ágil e barata.
9
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As eleições em São Paulo e o que nos espera
A derrota do governador Marcio
França trouxe-nos numerosos prejuízos. Havia, por parte do governador,
uma série de compromissos assumidos com o magistério, que com sua
vitória, com certeza seriam cumpridos:
- Ação judicial dos 10.15% que deveria ser paga em três parcelas conforme anunciado em várias ocasiões a
todas as entidades do magistério, tanto pelo secretário da educação como
o próprio governador;
- contratação de contadores, para
cuidar da prestação de contas das escolas das Diretorias Regionais de Ensino livrando as unidades escolares
dessa despesa que, em muitos casos
não é pequena;
- Projeto de Lei Complementar
que concederia Aposentadoria Especial aos Especialistas da Educação, assinado pelo governador no Palácio dos
Bandeirantes diante de grande número de especialistas. Esse Projeto, ao que
parece, já deveria ter sido enviado a
ALESP, mas ainda permanece no Palácio, não se sabe porque razão.
Um dos problemas que viria impedir a concretização das promessas
do governador França foi, sem dúvida, a mudança de posição de grande
parte dos atuais deputados da ALESP
(que inclusive alteraram profundamente o Orçamento enviado à Assembléia
o que não teria acontecido se Marcio
França tivesse sido eleito), uma vez que
os reeleitos deverão, servir ao seu
"novo senhor", João Dória e os não
eleitos, praticamente, deixam de se interessar por quaisquer demandas no
pós eleições. Todavia a aprovação da
aposentadoria especial para os especialistas, neste momento, nos é sumamente importante uma vez que não
sabemos o que nos espera de um governo altamente tecnocrata e pouco interessado na melhoria das condições
de trabalho nas escolas, na valorização
do magistério estadual e quejandos, se
levarmos em consideração, o quase
nada declarado por Dória sobre educação durante sua campanha eleitoral.
É como se dizia no Império Romano
após as vitórias contra inimigos: "Ai
dos vencidos".

As vantagens (de parte) dos ativos
e as desvantagens dos aposentados
As provas meritocráticas inventadas
pelo governador Serra, em 2007, contra as quais todas as entidades do magistério, ouvindo suas bases foram radicalmente contra, por ocasião de sua
introdução, ao final, acabaram, de forma sub-reptícia, por ser aceita por quase todas, inclusive algumas elaborando
apostilas e promovendo até mesmo
cursinhos para os candidatos.
Na verdade tais provas, ainda que
venham a beneficiar parte dos aprovados, ao lado do Bônus, pago anualmente, não trouxe, com raras e honrosas
exceções, melhoria alguma na qualidade de ensino na rede pública estadual.
Contudo, os gastos governamentais
com a prova de mérito e bônus, vêm
provocando sérios problemas financeiros àqueles ativos, que por muitas razões, não usufruíram desses benefícios
e os aposentados, uma vez que os reajustes salariais vêm minguando ano a
ano. Lembremos que durante o governo Alckmin ficamos três anos sem reajuste salarial, obtendo no último ano de
governo do então candidato a presidên-

cia, 7% arrancado a fórceps pela
Udemo uma vez que os especialistas originalmente levariam apenas 3,5%.
Por outro lado, essas inovações acabaram por criar desigualdades salariais
entre os próprios ativos e enorme distância remuneratória entre ativos e aposentados, em muitos casos acima de
50%, fato que deve se aprofundar ao
longo do tempo uma vez que aposentados não fazem jus ao bônus, nem podem participar da prova de mérito.
Assim aqueles ativos que não conseguiram usufruir dos benefícios acima
descritos e a beira da aposentadoria se
juntarão aos demais confrades em suas
dificuldades, uma vez que para os governos aposentado bom é aposentado
morto e que de preferência não deixe
pensão alimentícia.
E não tenham dúvidas, a reforma da
previdência que vem aí será mais uma
cacetada no cocoruto dos aposentados,
razão pela qual nossos associados aposentados deverão manter-se vigilantes,
participando da luta da Udemo contra
às prováveis injustiças que se anunciam.

