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4588-4452
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Secretaria do curso de Direito: 4588-4451/
4588-4445
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TELEFTELEFTELEFTELEFTELEFONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEIS

Primeira instituição de ensino superior de Jundiaí, o UniAnchieta iniciou suas atividades em fevereiro
de 1966, com três cursos de graduação. Atualmente, 32 cursos em diversas áreas são oferecidos à
comunidade, nas seguintes modalidades: bacharelado (17 cursos), tecnológico (10 cursos) e licenciatura
(5 cursos). Em nível de pós-graduação, são oferecidos 29 cursos.

Para atender à comunidade acadêmica, a instituição conta com ótima infra-estrutura (laboratórios,
salas especiais, conjuntos poliesportivos, anfiteatro, bibliotecas, cantinas), em dois campi muito bem
localizados e de fácil acesso. A preocupação com a excelência do ensino reflete-se na constituição do
corpo docente, altamente qualificado e em permanente atualização.

Com qualidade reconhecida em Jundiaí e região, o UniAnchieta é o lugar certo para quem está à
procura de formação profissional aliada a um investimento financeiro acessível. Veja nas páginas quatro
e cinco bons motivos para você estar no UniAnchieta em 2008. Na página ao lado, você encontrará dicas
úteis para fazer a prova do vestibular com tranqüilidade.

Registramos ainda nesta edição: o lançamento de um excelente livro, que não pode faltar na sua
biblioteca, escrito por renomado professor do UniAnchieta; como os projetos, eventos e seminários
desenvolvidos pelos cursos colaboram na formação do aluno; algumas ações implementadas pelo Centro
Universitário Padre Anchieta que reforçam e concretizam a sua responsabilidade social.

Bom vestibular a todos!

Equipe UniAnchieta em Foco
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CONFIRA:
DICAS PARA SE SAIR
BEM NO VESTIBULAR

CONHECIMENTO DA ATUALIDADE
PODE AJUDAR NA  REDAÇÃO

Maria Cristina Zago

Nesta época do ano, todo estudante quer sa-
ber a melhor forma de organizar os horários de estudo
para aproveitar ao máximo o tempo que resta até as
provas dos vestibulares. A seguir, apresentamos
algumas dicas úteis neste período tão importante:

· O ideal é você estabelecer um cronograma,
prevendo dedicação de mais tempo às matérias em
que tem mais dificuldade. Se você tem dúvidas, con-
verse com o professor ou com os amigos;

· Se vai apenas revisar a matéria ou ler sobre
algum assunto, prefira estudar sozinho. Estudos em
grupo podem até ser menos cansativos, mas corre-
se o risco de haver desvio da atenção. E é claro que
celulares e aparelhos de som devem estar sempre
desligados e, de preferência, bem longe do local de
estudo;

· A dedicação deve ser diária, mas de acordo
com suas necessidades e possibilidades. A maioria
dos professores é contra o estudo durante a
madrugada, que, segundo eles, acaba prejudicando
o rendimento nas aulas no dia seguinte;

· Se você trabalha durante o dia e estuda à
noite, o estudo diário para o vestibular acaba ficando
prejudicado. Para muitos especialistas, o ideal é,
nesse caso, reservar ao menos uma ou duas horas
nos finais de semana para esse fim;

· O estudo diário é uma necessidade, mas você
não deve deixar de lado as atividades sociais e de
lazer;

· Na véspera da realização da prova, é
aconselhável dormir bem e ingerir apenas alimentos
leves;

· Você deve informar-se com antecedência
sobre o local de realização da prova, prevendo o
tempo que gastará para chegar até ele, evitando
atrasos e estresse desnecessário. Se você obtiver

informações mais específicas,
como prédio, número da sala
etc., melhor ainda.

Uma certa ansiedade
na hora do vestibular é
absolutamente natural, típica
da situação. O aluno deve  ter
consciência de que não
sabe tudo, ninguém sabe
 tudo. Portanto, deve
 valorizar aquilo que
sabe e ter confiança.
Quando começar a prova
em si,   respire fundo e
 confie. Uma estratégia para
controlar a ansiedade é
responder primeiro as 
questões que o aluno
considera mais fáceis e
deixar para o final, as 
que considera mais
 difíceis ou as que tem um
enunciado mais complicado,
recomenda Maria
Cristina Zago Castelli.

 
A especialista  destaca ainda
que é  necessário chegar
cedo ao local da prova, para
evitar contratempos que
possam perturbar a
concentração do aluno,    
levar água e alguma  coisa
para comer  durante o
vestibular.

Considerada uma das vilãs do vestibular, a prova de
redação é responsável pelo corte de muitos candidatos. Uma
dissertação ruim revela problemas de comunicação e certa
incapacidade de demonstração de um raciocínio autônomo e
personalizado. Estar bem informado e ter o hábito de leitura
de livros, jornais e revistas da atualidade estão entre as
principais dicas dos especialistas para o candidato se sair bem
nos exames.

Exercícios semanais de redação também são uma boa
maneira de preparação para a prova, principalmente quanto
à ordenação dos fatos. A redundância denuncia a falta de
coesão e, na maioria das vezes, torna o texto incompreensível.
O ideal é não dar voltas num assunto sem acrescentar dados
novos. Os parágrafos também devem estar bem estruturados,
sem que idéias sejam cortadas.

A concordância verbal também é outro ponto em que o
vestibulando deve tomar bastante cuidado, bem como no uso
do gerúndio e do particípio. Os especialistas chamam a atenção
ainda para os verbos genéricos como “fazer”, “ter” e “ser”, que
devem ser evitados. O chamado “achismo” também deve ser
deixado de lado, assim como expressões do tipo “coisa” e
“negócio”. Outra dica é fazer o texto em um rascunho e, ao
passar a limpo, observar se faltam acentos e sinais de
pontuação, corrigir eventuais erros de ortografia e eliminar gírias.
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POR QUE FAZER
UNIANCHIETA? Opinião de quem já estudou no Centro

Universitário Padre Anchieta

“O Anchieta representa muito na minha vida
profissional, pessoal e política. O contato que tive com
professores do mais alto nível técnico, trouxe
experiência para minha carreira e, me ajudaram a
conquistar espaços importantes dentro da sociedade”.

“Vim de família humilde, na adolescência era
office-boy, por isso eu mesmo paguei meus estudos.
Quando me formei em administração no Anchieta
vi muitas portas se abrindo, e o resultado é o meu
sucesso profissional”.

José Antônio Parimoschi - Secretario de Finanças de JundiaíLuiz Fernando Machado - presidente da Câmara Municipal de
Jundiaí

“A Faculdade de Direito Padre Anchieta
representou um alicerce para minha formação. Foi
a partir dessa base sólida que eu consolidei minhas
convicções e construi minha história de vida.”

Miguel Haddad, ex-prefeito de Jundiaí

Profa. Silvia Raizza

Mais de 5.300 vagas nos cursos de graduação do UniAnchieta estarãoMais de 5.300 vagas nos cursos de graduação do UniAnchieta estarãoMais de 5.300 vagas nos cursos de graduação do UniAnchieta estarãoMais de 5.300 vagas nos cursos de graduação do UniAnchieta estarãoMais de 5.300 vagas nos cursos de graduação do UniAnchieta estarão
sendo disputadas no próximo dia 10 de novembro, o que demandou asendo disputadas no próximo dia 10 de novembro, o que demandou asendo disputadas no próximo dia 10 de novembro, o que demandou asendo disputadas no próximo dia 10 de novembro, o que demandou asendo disputadas no próximo dia 10 de novembro, o que demandou a
mobilização de cerca de dezenas de pessoas, entre funcionários emobilização de cerca de dezenas de pessoas, entre funcionários emobilização de cerca de dezenas de pessoas, entre funcionários emobilização de cerca de dezenas de pessoas, entre funcionários emobilização de cerca de dezenas de pessoas, entre funcionários e
colaboradores, para a realização dos mais diversos procedimentos nocolaboradores, para a realização dos mais diversos procedimentos nocolaboradores, para a realização dos mais diversos procedimentos nocolaboradores, para a realização dos mais diversos procedimentos nocolaboradores, para a realização dos mais diversos procedimentos no
período que antecede a data da prova (divulgação, recebimento deperíodo que antecede a data da prova (divulgação, recebimento deperíodo que antecede a data da prova (divulgação, recebimento deperíodo que antecede a data da prova (divulgação, recebimento deperíodo que antecede a data da prova (divulgação, recebimento de
inscrições, atendimento para esclarecimento de dúvidas, preparação deinscrições, atendimento para esclarecimento de dúvidas, preparação deinscrições, atendimento para esclarecimento de dúvidas, preparação deinscrições, atendimento para esclarecimento de dúvidas, preparação deinscrições, atendimento para esclarecimento de dúvidas, preparação de
impressos etc.), aqueles pertinentes à véspera e ao dia da provaimpressos etc.), aqueles pertinentes à véspera e ao dia da provaimpressos etc.), aqueles pertinentes à véspera e ao dia da provaimpressos etc.), aqueles pertinentes à véspera e ao dia da provaimpressos etc.), aqueles pertinentes à véspera e ao dia da prova
(preparação dos locais, recebimento e orientação dos candidatos,(preparação dos locais, recebimento e orientação dos candidatos,(preparação dos locais, recebimento e orientação dos candidatos,(preparação dos locais, recebimento e orientação dos candidatos,(preparação dos locais, recebimento e orientação dos candidatos,
aplicação da prova etc.) e os que se sucedem à sua realizaçãoaplicação da prova etc.) e os que se sucedem à sua realizaçãoaplicação da prova etc.) e os que se sucedem à sua realizaçãoaplicação da prova etc.) e os que se sucedem à sua realizaçãoaplicação da prova etc.) e os que se sucedem à sua realização
(classificação e divulgação dos resultados etc.). Além disso, a expectativa(classificação e divulgação dos resultados etc.). Além disso, a expectativa(classificação e divulgação dos resultados etc.). Além disso, a expectativa(classificação e divulgação dos resultados etc.). Além disso, a expectativa(classificação e divulgação dos resultados etc.). Além disso, a expectativa
de um grande número de inscritos levou à procura de outros locais parade um grande número de inscritos levou à procura de outros locais parade um grande número de inscritos levou à procura de outros locais parade um grande número de inscritos levou à procura de outros locais parade um grande número de inscritos levou à procura de outros locais para
a realização da prova, além dos dois a realização da prova, além dos dois a realização da prova, além dos dois a realização da prova, além dos dois a realização da prova, além dos dois campicampicampicampicampi  da instituição. “Esperamos da instituição. “Esperamos da instituição. “Esperamos da instituição. “Esperamos da instituição. “Esperamos
um contingente ainda maior de inscritos em relação ao número verificadoum contingente ainda maior de inscritos em relação ao número verificadoum contingente ainda maior de inscritos em relação ao número verificadoum contingente ainda maior de inscritos em relação ao número verificadoum contingente ainda maior de inscritos em relação ao número verificado
no ano passado. Por isso, já estamos em contato com outras instituiçõesno ano passado. Por isso, já estamos em contato com outras instituiçõesno ano passado. Por isso, já estamos em contato com outras instituiçõesno ano passado. Por isso, já estamos em contato com outras instituiçõesno ano passado. Por isso, já estamos em contato com outras instituições
de ensino da cidade para podermos oferecer todo o conforto e tranqüilidadede ensino da cidade para podermos oferecer todo o conforto e tranqüilidadede ensino da cidade para podermos oferecer todo o conforto e tranqüilidadede ensino da cidade para podermos oferecer todo o conforto e tranqüilidadede ensino da cidade para podermos oferecer todo o conforto e tranqüilidade
para a realização da prova”, informa a professora Sílvia Raizza Pradopara a realização da prova”, informa a professora Sílvia Raizza Pradopara a realização da prova”, informa a professora Sílvia Raizza Pradopara a realização da prova”, informa a professora Sílvia Raizza Pradopara a realização da prova”, informa a professora Sílvia Raizza Prado
Martini, Diretora Acadêmica do Centro Universitário Padre Anchieta eMartini, Diretora Acadêmica do Centro Universitário Padre Anchieta eMartini, Diretora Acadêmica do Centro Universitário Padre Anchieta eMartini, Diretora Acadêmica do Centro Universitário Padre Anchieta eMartini, Diretora Acadêmica do Centro Universitário Padre Anchieta e
Coordenadora Geral da Comissão de VCoordenadora Geral da Comissão de VCoordenadora Geral da Comissão de VCoordenadora Geral da Comissão de VCoordenadora Geral da Comissão de Vestibularestibularestibularestibularestibular. “. “. “. “. “TTTTTodos os deodos os deodos os deodos os deodos os detalhes precisamtalhes precisamtalhes precisamtalhes precisamtalhes precisam
ser previstos em um evento deste porte, desde a chegada dos candidatosser previstos em um evento deste porte, desde a chegada dos candidatosser previstos em um evento deste porte, desde a chegada dos candidatosser previstos em um evento deste porte, desde a chegada dos candidatosser previstos em um evento deste porte, desde a chegada dos candidatos
até a sua saída.  E, para isso, nós não estamos medindo esforços; osaté a sua saída.  E, para isso, nós não estamos medindo esforços; osaté a sua saída.  E, para isso, nós não estamos medindo esforços; osaté a sua saída.  E, para isso, nós não estamos medindo esforços; osaté a sua saída.  E, para isso, nós não estamos medindo esforços; os
candidatos terão toda a atenção e recursos necessários”, conclui.candidatos terão toda a atenção e recursos necessários”, conclui.candidatos terão toda a atenção e recursos necessários”, conclui.candidatos terão toda a atenção e recursos necessários”, conclui.candidatos terão toda a atenção e recursos necessários”, conclui.



Outubro de 2007 5

COMO FAZER A

SUA INSCRIÇÃO
NO MAIOR VESTIBULAR DE JUNDIAÍ

PROVA

32 CURSOS DE GRADUAÇÃO

A sua inscrição para o Vestibular 2008 do
UniAnchieta  pode ser feita gratuitamente até o próximo
dia 04 de novembro, das seguintes formas:

Pela Internet – acesse a página do UniAnchieta,
www.anchieta.br, clique no banner Vestibular 2008 e siga
as instruções; ou

Pessoalmente – de segunda a sexta-feira, das 8h
às 21h, no Posto de  Atendimento instalado no Campus
Central, à rua Marcílio Dias, 369, Centro, Jundiaí-SP.

No ato da inscrição, você deve indicar o curso/
turno que pretende, podendo apontar até três opções de
curso, em ordem de preferência, preenchendo os cam-
pos destinados às opções com os respectivos códigos dos
cursos.

Os candidatos que necessitarem de condições
especiais para a realização da prova, como aparelhos/
equipamentos, prova em Braille, prova ampliada ou
outras, deverão preencher o campo específico para essa
finalidade. A solicitação será analisada pela Comissão
Permanente de Processo Seletivo, para encaminhamento
das providências.

Composta de parte objetiva com 40Composta de parte objetiva com 40Composta de parte objetiva com 40Composta de parte objetiva com 40Composta de parte objetiva com 40
questões testes com cinco alternativas e dequestões testes com cinco alternativas e dequestões testes com cinco alternativas e dequestões testes com cinco alternativas e dequestões testes com cinco alternativas e de
uma questão de redação, a prova do processouma questão de redação, a prova do processouma questão de redação, a prova do processouma questão de redação, a prova do processouma questão de redação, a prova do processo
seletivo de 2008 para os cursos superiores doseletivo de 2008 para os cursos superiores doseletivo de 2008 para os cursos superiores doseletivo de 2008 para os cursos superiores doseletivo de 2008 para os cursos superiores do
UniAnchieta será realizada no dia 10 deUniAnchieta será realizada no dia 10 deUniAnchieta será realizada no dia 10 deUniAnchieta será realizada no dia 10 deUniAnchieta será realizada no dia 10 de
novembro, às 14h, e terá duração mínima denovembro, às 14h, e terá duração mínima denovembro, às 14h, e terá duração mínima denovembro, às 14h, e terá duração mínima denovembro, às 14h, e terá duração mínima de
uma hora e máxima de quatro horas. Éuma hora e máxima de quatro horas. Éuma hora e máxima de quatro horas. Éuma hora e máxima de quatro horas. Éuma hora e máxima de quatro horas. É
importante que o candidato compareça ao seuimportante que o candidato compareça ao seuimportante que o candidato compareça ao seuimportante que o candidato compareça ao seuimportante que o candidato compareça ao seu
local de prova com, pelo menos, 30 minutoslocal de prova com, pelo menos, 30 minutoslocal de prova com, pelo menos, 30 minutoslocal de prova com, pelo menos, 30 minutoslocal de prova com, pelo menos, 30 minutos
de antecedência e que não se esqueça de levarde antecedência e que não se esqueça de levarde antecedência e que não se esqueça de levarde antecedência e que não se esqueça de levarde antecedência e que não se esqueça de levar
o RG (ou qualquer documento válido noo RG (ou qualquer documento válido noo RG (ou qualquer documento válido noo RG (ou qualquer documento válido noo RG (ou qualquer documento válido no
território brasileiro que contenha foto), oterritório brasileiro que contenha foto), oterritório brasileiro que contenha foto), oterritório brasileiro que contenha foto), oterritório brasileiro que contenha foto), o
comprovante de inscrição e canetacomprovante de inscrição e canetacomprovante de inscrição e canetacomprovante de inscrição e canetacomprovante de inscrição e caneta
esferográfica com tinta azul ou preta.esferográfica com tinta azul ou preta.esferográfica com tinta azul ou preta.esferográfica com tinta azul ou preta.esferográfica com tinta azul ou preta.

A distribuição dos candidatosA distribuição dos candidatosA distribuição dos candidatosA distribuição dos candidatosA distribuição dos candidatos
(identificados pela inicial do primeiro nome)(identificados pela inicial do primeiro nome)(identificados pela inicial do primeiro nome)(identificados pela inicial do primeiro nome)(identificados pela inicial do primeiro nome)
pelos locais de realização da prova – campuspelos locais de realização da prova – campuspelos locais de realização da prova – campuspelos locais de realização da prova – campuspelos locais de realização da prova – campus
e prédio – será divulgada pelo site doe prédio – será divulgada pelo site doe prédio – será divulgada pelo site doe prédio – será divulgada pelo site doe prédio – será divulgada pelo site do
UniAnchieta, pela imprensa local e afixada noUniAnchieta, pela imprensa local e afixada noUniAnchieta, pela imprensa local e afixada noUniAnchieta, pela imprensa local e afixada noUniAnchieta, pela imprensa local e afixada no
Posto de Atendimento do Campus Central (ruaPosto de Atendimento do Campus Central (ruaPosto de Atendimento do Campus Central (ruaPosto de Atendimento do Campus Central (ruaPosto de Atendimento do Campus Central (rua
Marcílio Dias, 369, Centro) no dia 08 deMarcílio Dias, 369, Centro) no dia 08 deMarcílio Dias, 369, Centro) no dia 08 deMarcílio Dias, 369, Centro) no dia 08 deMarcílio Dias, 369, Centro) no dia 08 de
novembro, a partir das 19 horas.novembro, a partir das 19 horas.novembro, a partir das 19 horas.novembro, a partir das 19 horas.novembro, a partir das 19 horas.
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Palavra do Professor

MESSIAS MERCADANTE DE
CASTRO LANÇA LIVRO SOBRE

GESTÃO ÉTICA

CONHEÇA A HISTÓRIA DECONHEÇA A HISTÓRIA DECONHEÇA A HISTÓRIA DECONHEÇA A HISTÓRIA DECONHEÇA A HISTÓRIA DE
E.FE.FE.FE.FE.F. SHUMA. SHUMA. SHUMA. SHUMA. SHUMACHERCHERCHERCHERCHER

Ernst Friedrich Shumacher, economista, filósofo, jornalista e
empreendedor, nasceu na Alemanha em 1911 e viveu grande parte de sua vida
na Inglaterra, onde ocupou por vinte anos o cargo de Conselheiro Chefe de
Economia no Conselho Nacional de Carvão da Grã-Bretanha.

O maior trabalho da carreira de E. F. Shumacher foi O negócio é ser

pequeno, considerado na época como o novo ícone da economia. O autor alemão
considerava a economia “uma certa ordem de vida de acordo com a filosofia
inerente e implícita. A ciência econômica não fica de pé sozinha: é derivada de
uma visão de significado e propósito de vida...”

Shumacher esteve no Brasil na década de 70, quando participou do
Primeiro Seminário sobre Tecnologia Nacional: Inovação, Adaptação e Difusão,
realizado em primeiro de fevereiro de 1974, na Escola de Administração de
Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.

Em outubro de 2006, seu influente nome apareceu em segundo lugar na
votação que elegeu os 100 nomes mais representativos das questões
ecológicas no mundo, elaborada pelo governo britânico. Essa expressiva
colocação se deve às previsões registradas em seu clássico Small is Beautiful,
onde aborda temas relacionados com os riscos de uma economia mundial
insustentável, provocada pelo esgotamento dos recursos naturais.

Os autores - Messias Mercadante de Castro e Lúcia Maria Alves de Oliveira

A experiência profissional de dois
grandes economistas é retratada no
livro A gestão ética, competente e

consciente. A publicação faz uma crítica
ao capitalismo de mercado, que
privilegia as grandes corporações,
multinacionais, que pelo poder
econômico vêm acumulando riquezas,
muitas vezes sem respeitar o meio
ambiente e o fator humano.

O livro, de autoria de Lúcia Maria
Alves de Oliveira, economista e ex-aluna
do UniAnchieta, e de Messias
Mercadante de Castro,  Professor e
Diretor da Faculdade de Ciências
Econômicas do UniAnchieta, apresenta
detalhes sobre o universo empresarial,
seu envolvimento com outras questões
existenciais e experiências vividas no dia-
a-dia profissional dos autores.

A obra mostra as dificuldades
que micro e pequenas empresas
enfrentam para se manter no mercado
e dá dicas importantes para a
superação dos problemas. “No Brasil,
mais da metade dos pequenos
empresários acaba encerrando suas
atividades pelos juros altos,
competitividade dos mais fortes e a
dificuldade da obtenção de crédito”,
explica um dos autores, o professor
Messias Mercadante de Castro.

O livro também é voltado para a
questão ética, que compreende justiça
e respeito nas relações entre empresas,
empresários e colaboradores. “Nós
colocamos, em função de nossa
experiência, questões importantes para
que os empresários possam ser
competentes e aprender a arte de
administrar e observar talentos dentro

das organizações”, destaca o professor.
Existem capítulos sobre a

importância da sinergia entre os
membros da empresa, que estimula o
trabalho em sintonia, visando ao
crescimento e à perpetuidade das
organizações. Outro item destacado no
livro é a gestão familiar e a Empresa
Holding Familiar.

Messias Mercadante de Castro e
Lúcia Maria Alves de Oliveira tratam
ainda do tema da empresa consciente,
que se preocupa com a
responsabilidade social, ambiental e
com a ética nos negócios. “No livro, nós
prestamos um tributo à memória de E.
F. Shumacher, que foi um grande
economista, filósofo e humanista. Ele
deixou um legado sobre o meio
ambiente, as relações humanas, a
responsabilidade social e a ética”,
finaliza o professor Messias.

O livro A gestão ética, competente

e consciente foi lançado em setembro,
na Livraria Siciliano do Maxi Shopping.
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PROJETOS, EVENTOS E
SEMINÁRIOS COLABORAM PARA

A FORMAÇÃO DO ALUNO

Exposição Pedagógica Cultural de trabalhos
discentes - Semana de Estudos Universitários
do curso de Pedagogia

Semana de Estudos Jurídicos
Coral “Mãos que cantam” - Semana de Estudos
Universitários do curso de Pedagogia

Alunos lotam o anfiteatro na XV Semana de
Estudos da Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e de Administração

A formação de um bom
profissional vai além da sala de aula. A
parte prática e o convívio com pessoas
renomadas são fundamentais para o
aprendizado e a preparação para
enfrentar o mercado de trabalho.
Pensando nisso, o Centro Universitário
Padre Anchieta desenvolve projetos,
eventos e seminários que proporcionam
o convívio com o ambiente de trabalho
no qual o futuro profissional vai atuar,
além de estimular o contato com
especialistas de diversos setores.

As atividades abrangem todos os
cursos e acontecem no decorrer do ano.
Na área de Direito, por exemplo, os
futuros advogados participam da Semana
Jurídica. O tradicional evento acontece no
auditório do Campus Pedro C. Fornari.
Participando de palestras e seminários,
os estudantes têm contato com assuntos
polêmicos e atuais da área. No

encerramento, os alunos do quarto ano
promovem um Júri Simulado, colocando
em prática técnicas que aprenderam no
decorrer do curso, ao interpretarem casos
polêmicos que marcaram a história do
País.

Já a Semana de Pedagogia
acontece tradicionalmente no mês de
setembro. Educadores renomados vêm
a Jundiaí para apresentar suas vivências
e projetos de sucesso que podem ser
desenvolvidos em sala de aula. Os futuros
pedagogos recebem informações atuais
e partilham idéias importantes, que
poderão auxiliá-los no dia-a-dia do
ambiente escolar.

Outro importante evento é a
Semana de Estudos, organizada por
professores dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis e Economia.
Estudantes e comunidade participam de
palestras realizadas nos períodos diurno

e noturno. Profissionais renomados
apresentam suas experiências, tiram
dúvidas dos alunos e falam sobre temas
atuais que certamente colaboram para o
enriquecimento da formação do futuro
profissional.

Os cursos abertos mais
recentemente pelo UniAnchieta também
promovem eventos, como a Semana de
Enfermagem, a Semana do Meio
Ambiente, a Semana de Comunicação e
o Simpósio de Fisioterapia, com
palestras, cursos, conferências e mesas-
redondas para discussão de assuntos
ligados ao dia-a-dia profissional. Neste
ano, mais um evento importante vem se
somar a esses outros já bem-sucedidos:
a Primeira Feira Regional de Logística,
que reunirá expositores e colocará em
discussão um dos segmentos
empresariais que mais cresce na região.
A Feira acontecerá de 24 a 27 de

outubro, no Campus Professor Pedro C.
Fornari. Para obter maiores informações,
acesse o site do UniAnchieta
(www.anchieta.br) e clique no ícone 1ª
Feira Regional de Logística.
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NÚCLEO DE
EMPREGABILIDADE FACILITA
O ACESSO AO MERCADO DE

TRABALHO

CENTRO DE PSICOLOGIA DO
UNIANCHIETA PROMOVE ATENDIMENTO

GRATUITO PARA A COMUNIDADE

O projeto foi

criado este ano no

UniAnchieta com

vagas de estágio e

emprego

Acima - entrada do Centro de Psicologia
Aplicada
Ao lado - Carla D. Sakal, Rosemeire Maria
Ferreira, Eduardo Augusto Menga e Mariana
Silveira de Almeida - alunos do 5º ano de
Psicologia

O projeto busca a
integração entre os estudantes
e o campo de atuação
profissional,  por meio do
desenvolvimento de seus
talentos e potencialidades. O
Nemp atua como um elo de
confiança, atendendo aos
interesses e necessidades
tanto de empresários quanto
dos estudantes, para promover
o início de
p r o m i s s o r a s
r e l a ç õ e s
profissionais.

D e z
empresas da
região integram
o projeto e mais
de 340 alunos
do UniAnchieta já se
cadastraram no banco de
dados do Nemp. “O estudante
se cadastra no site da
instituição, e o currículo vai
para um banco de dados, que
fica disponível à consulta das
empresas parceiras,
interessadas no agendamento
de entrevistas com os
estudantes”, explica o profes-
sor do curso de Psicologia Luís
Torahiko Takahashi, um dos
integrantes do Nemp.

O cadastro do currículo
é gratuito, e o projeto estende-
se também aos familiares dos
alunos.  O professor Takahashi
explica que a intenção é
ampliar as oportunidades no
mercado de trabalho e
melhorar a qualidade de vida
das pessoas que estudam no
Centro Universitário Padre

Anchieta. “Alguns estudantes
já foram chamados pelas
empresas parceiras e estão em
processo de seleção; isso
mostra que os resultados
posit ivos já estão sendo
alcançados”, comemora.

Além de ampliar as
oportunidades, o projeto
também visa à manutenção do

aluno no
mercado; para
isso, o projeto
ainda prevê a
realização de
palestras com
d i v e r s o s
pro f i ss iona is ,
tratando-se de

temas como planejamento de
carreira, comunicação,
etiqueta no trabalho, dicas de
preparação do currículo, entre
outros.

O Núcleo de
Empregabilidade e Relações
Empresariais está instalado na
sala de pós-graduação do Cam-
pus Pedro Clarismundo Fornari
e conta com a participação de
professores de diversas áreas.

 As ofertas de estágio e
emprego do Nemp são
divulgadas no site
www.anchieta.br/nemp, nas
salas de aula e em murais
instalados nos dois campi da
instituição. Para se cadastrar,
é preciso acessar o endereço
eletrônico, entrar no link vagas,
preencher o RA, a senha da
faculdade e o CPF. Em seguida,
é só anexar o currículo e
aguardar uma oportunidade!

Criado há 16 anos, o
Centro de Psicologia
Aplicada – CPA  é peça fun-
damental na formação dos
alunos do UniAnchieta.
Mantido pela Faculdade,
oferece aos estudantes do
terceiro ano de Psicologia a
possibilidade de desenvolver
o estágio prático, atendendo
à comunidade carente de
Jundiaí.

O CPA funciona em um
prédio todo adaptado, com
consultórios, salas de
aplicação de testes,
monitoria, estudos, direção,
brinquedoteca e supervisão.
As atividades desenvolvidas
pelo Centro de Psicologia são
supervisionadas. Professores
altamente qualificados,
responsáveis pelas
disciplinas de estágio,

acompanham o dia-a-dia dos
estudantes e o atendimento à
população.

Quem não pode pagar por
um tratamento tem a
possibilidade de fazer testes
psicoterápicos, psicodiagnóstico e
tratamento psicopedagógico, este
último direcionado a crianças que
apresentam distúrbios que afetam
o aprendizado. Para ser
beneficiado por esses serviços, é
necessário comparecer ao Centro
de Psicologia Aplicada e
preencher um questionário. Uma
equipe técnica analisa esse ma-
terial, e o interessado é chamado
para uma consulta. O CPA ainda
abre espaço para cerca de cem
entidades assistenciais da região,
ao oferecer gratuitamente
atendimentos clínicos e
intervenções desenvolvidas por
alunos.

Além da prestação de
serviço para a comunidade, o
Centro de Psicologia Aplicada
beneficia os universitários,
possibilitando-lhes a
realização do estágio na
própria instituição. O
atendimento à população é
uma preparação fundamental
para que o futuro profissional
da área da Psicologia possa
se destacar no mercado de
trabalho. No CPA, o aluno
coloca em prática o que
aprendeu em sala de aula.

ServiçoServiçoServiçoServiçoServiço:
Centro de Psicologia Aplicada

Rua Marcílio Dias, 331 – Centro
– Jundiaí/SP

Telefone: (11) 4527-3452
Horário de funcionamento: de 2ª

a 6ª feira, das 8h às 22h, e aos
sábados, das 8h às 17h


