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TELEFTELEFTELEFTELEFTELEFONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEISONES ÚTEIS

Entre as novidades ou conquistas, está a pós-graduação para este ano, com 36 cursos lato sensu.
Além, é claro, de todos os cursos de graduação. Sobre expectativas em relação ao novo ano letivo e vários
interesses universitários, veja, na página 3, os depoimentos de Andrea Temponi, diretora de graduação,
Beatriz Maria Eckert-Hoff, diretora de pós-graduação, pesquisa e extensão, e Sílvia Raizza Prado Martini,
diretora administrativa do Centro Universitário Padre Anchieta.

As páginas centrais desta edição trazem fotos e palavras sobre o início das aulas deste ano, e uma
reportagem especial sobre a aula inaugural de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, com
direito a palestras de representantes do CRQ (Conselho Regional de Química) e do CIEE (Centro de
Integração Empresa-Escola). As páginas centrais também trazem um “alô” todo especial do Diretório
Acadêmico Dangelo & Fattini, que reúne estudantes de áreas de Saúde, no campus Central.

A entrevista do mês é com a desembargadora Maria Cristina Zucchi, professora de Direito Constitucional
do UniAnchieta, sobre as difíceis batalhas da vida, a grandeza que existe em ser um bom profissional e o
grande bem que é lutar contra o comodismo e as mediocridades. A Dra. Zucchi foi a primeira mulher a ocupar
um posto de desembargadora junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.

As páginas 7 e 8 contêm reportagens sobre recentes homenagens ao ilustre professor Messias
Mercadante de Castro, que por 30 anos foi o diretor da Faculdade de Ciências  Econômicas, Contábeis e
de Administração do Centro Universitário Padre Anchieta, e um convite ao 3º Workshop sobre
Empreendedorismo, a se realizar em março, no campus Pedro C. Fornari, além do quadro de serviços do
Núcleo de Empregabilidade (NEMP), a serviço da boa colocação profissional de alunos e ex-alunos.

E para todos, um ano letivo repleto de realizações e felicidades.
       
Equipe Unianchieta em Foco.

OOOOO UNIANCHIET UNIANCHIET UNIANCHIET UNIANCHIET UNIANCHIETA INICIA O ANO LETIVA INICIA O ANO LETIVA INICIA O ANO LETIVA INICIA O ANO LETIVA INICIA O ANO LETIVO DE 2008 COM MUITO DE 2008 COM MUITO DE 2008 COM MUITO DE 2008 COM MUITO DE 2008 COM MUITA COISA COISA COISA COISA COISA BOA BOA BOA BOA BOA PA PA PA PA PARAARAARAARAARA
COMEMORAR.COMEMORAR.COMEMORAR.COMEMORAR.COMEMORAR.
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ANDREA TEMPONI DOSANDREA TEMPONI DOSANDREA TEMPONI DOSANDREA TEMPONI DOSANDREA TEMPONI DOS
SANTOSSANTOSSANTOSSANTOSSANTOS
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Estou desenvolvendo uma pesquisa com 10
alunos da Psicologia do Unianchieta em parceria com a Nipissing University - Canadá..
Em 2008, a pesquisa será ampliada, resultando também em publicações brasileiras
sobre o tema. Continuo como docente do curso de Psicologia, desenvolvendo
supervisões para os atendimentos psicoterápicos realizados pelos alunos. Para isso,
me atualizo constantemente em Psicologia Clínica. Durante 2008/2009,
apresentarei trabalhos em congressos, levando o nome de nossa instituição para a
comunidade científica nacional e internacional.

SOBRE A DIRETORIA DE GRADUAÇÃOSOBRE A DIRETORIA DE GRADUAÇÃOSOBRE A DIRETORIA DE GRADUAÇÃOSOBRE A DIRETORIA DE GRADUAÇÃOSOBRE A DIRETORIA DE GRADUAÇÃO
 A Diretoria planeja, organiza e coordena todas as atividades de graduação do

Unianchieta, liderando uma equipe de 7 diretores e 28 coordenadores. Zela pela
qualidade do ensino, avaliando constantemente os projetos pedagógicos e o
funcionamento dos cursos na busca do bom atendimento ao corpo docente e discente.

AOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTES
Em nome da direção e coordenação de cursos de graduação do Unianchieta,

parabenizo a todos os alunos pelo acesso ao ensino superior, enfatizando que, a
partir dessa nova fase de vida, vocês passam a fazer parte de uma pequena parcela
da população que alcança esse patamar. A Diretoria de Graduação promoverá uma
formação acadêmica alicerçada no ensino de excelência, em conjunto com a pesquisa
e a extensão, por meio de professores eficientes e qualificados. Desejo que vocês,
caros alunos, possam desfrutar de tudo o que estamos oferecendo dedicando-se aos
estudos e se comprometendo, junto com nossa equipe, na edificação do bem e do
justo. Boas vindas!

Para esta edição de UniAnchieta em Foco, apresentamos saudações e comentários sobre o modo como contribuem, por
conta do início do novo ano letivo, de três das pessoas que levam à frente as atividades acadêmicas do Centro

Universitário Padre Anchieta. São elas Andrea Temponi, diretora de graduação, Beatriz Maria Hecker-Hoff, diretora de
pós-graduação, pesquisa e extensão, e Sílvia Raizza, diretora administrativa. Confira.
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nas mais diversas solicitações, posso dizer que a minha equipe de trabalhonas mais diversas solicitações, posso dizer que a minha equipe de trabalhonas mais diversas solicitações, posso dizer que a minha equipe de trabalhonas mais diversas solicitações, posso dizer que a minha equipe de trabalhonas mais diversas solicitações, posso dizer que a minha equipe de trabalho
acaba sendo a instituição como um todo.acaba sendo a instituição como um todo.acaba sendo a instituição como um todo.acaba sendo a instituição como um todo.acaba sendo a instituição como um todo.
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Neste ano de 2008, temos, também, a expectativa de instalaçãoNeste ano de 2008, temos, também, a expectativa de instalaçãoNeste ano de 2008, temos, também, a expectativa de instalaçãoNeste ano de 2008, temos, também, a expectativa de instalaçãoNeste ano de 2008, temos, também, a expectativa de instalação
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Meus interesses intelectuais giram em torno da consolidação do papel do acadêmico
hoje, que é  manter e elevar a produção intelectual, por meio da publicação permanente de
artigos e livros e por meio da participação periódica em eventos científicos. Neste ano isso se
concretiza com o lançamento de meu segundo livro, com apoio da FAPESP, além de vários
artigos e participação em eventos científicos e em bancas de defesa de Mestrado. Atualmente,
além de estar nessa Diretoria, sou pesquisadora e professora em um Programa de Mestrado
e integro um Grupo de Pesquisas no IEL/UNICAMP – Projeto integrado CNPq.

SOBRE A DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃOSOBRE A DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃOSOBRE A DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃOSOBRE A DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃOSOBRE A DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
A Diretoria objetiva dar continuidade a um trabalho muito bem conduzido até então -

prova disso é o sucesso e a qualidade de nossos cursos -, e trabalhar em equipe com as demais
Diretorias, com os Diretores das Unidades, com os Coordenadores de Graduação e Pós, o que
possibilita fortalecer e ampliar a Pós-Graduação, a Pesquisa e a Extensão, inclusive com a
implementação de Programa Institucional de Iniciação Científica, o que poderá gerar,
futuramente, apoio dos órgãos de fomento (CNPq, CAPES, FAPESP) para pesquisas
Institucionais, bem como programas de Mestrado, já que contamos com um quadro de dirigentes
e docentes de alta qualidade, a maioria Mestres e Doutores. Isso é de significativa importância:
a pesquisa e a extensão fortalecem o Ensino e assim garante-se a consolidação das metas e
objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

AOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTESAOS ESTUDANTES
Aos estudantes do Unianchieta, podemos dizer que nos orgulhamos de tê-los como

alunos. Vocês fazem parte de uma Instituição que trabalha com propósitos educacionais
voltados para a formação integral, o que lhes garante uma carreira bem sucedida, êxito e
destaque como acadêmicos, como profissionais e como cidadãos. Sejam bem-vindos, alunos
de Graduação e de Pós-Graduação, com os votos de um próspero 2008!
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VOLTA ÀS AULAS:
AULA INAUGURAL DE ENGENHARIA

QUÍMICA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS,
CURSOS NOVOS NO UNIANCHIETA

Realizou-se, no dia 12 de
fevereiro, na sala 37 da Faculdade
de Tecnologia do câmpus Pedro
C. Fornari, a aula inaugural dos
cursos Engenharia de Alimentos
e Engenharia Química, dois dos
novos cursos oferecidos pelo
Centro Universitário Padre
Anchieta. Além da apresentação
detalhada dos cursos, a aula in-
augural contou também com as
palestras ministradas por Andrea
de Batista Mariano, do Conselho

Regional de Química (CRQ) e por
Ricardo Pereira, do Centro de
Integração Empresa-Escola (CIEE).

O coordenador de Engenharia
Química, Prof. Mestre Flávio Gramolleli
Júnior, faz o seu comentário sobre a
aula inaugural: “Como acontecimento
acadêmico foi muito bom, contou-se
com a participação dos alunos dos dois
cursos, nos períodos matutino e
noturno. Muito oportunas foram as
palestras dos representantes do CRQ
e do CIEE, que trataram de temas

como estágios, mercado de
trabalho, aspectos profissionais,
técnicos, entre outros. E para o
novo ano letivo de 2008, minha
estimativa é que continuemos a
cumprir com todos os quesitos de
nossa proposta acadêmica,
descritos no programa pedagógico,
e que possamos também
estabelecer o melhor
relacionamento acadêmico e
humano entre alunos e
professores”

Ricardo Pereira, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)

Andrea de Batista Mariano, do Conselho Re-
gional de Química (CRQ).

Ricardo Pereira, do Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE).

Alunos do cursos Engenharia de Alimentos e
Engenharia Química.

Prof. Mestre Flávio Gramolleli Júnior,
coordenador de Engenharia Química.
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UniAnchieta em Foco também ouviu estudantes a
propósito do início do ano letivo. Confira.

UNIANCHIETA INICIA O ANO LETIVO
DE 2008 COM MUITO TRABALHO,

NOVIDADES E EXPECTATIVA

Estávamos todos

ansiosos com o início das

aulas, mas as coisas vão

bem, embora sejamos

realmente muitos, muitos

alunos.
CHELLYDA YASMIN, ALUNA DE

FISIOTERAPIA, 2º semestre

Para mim, o ano letivo

começou bem, tudo bem legal.

Até melhor do que foi no

primeiro ano, as aulas são

melhores.
ÉRICA SILVA CHIAVEGATO, ALUNA DE
FARMÁCIA, 3º semestre

Sinto que o ano letivo

começa com tudo em ordem. Os

coordenadores e professores

são ótimos, a qualidade de meu

curso é realmente boa, supre

todas as necessidades técnicas

e etc. Mas a mim pessoalmente

me faz falta um envolvimento

cultural maior, entende? Uns

colegas e eu tentamos montar um grupo de estudos

culturais aqui, mas o interesse por parte dos outros

estudantes foi baixo.
BRUNO HORNS DE MOURA, ALUNO DE FISIOTERAPIA, 5º semestre

Bem, faz só duas

semanas que sou aluno do

Unianchieta, mas estou

satisfeito com os

professores. Quis fazer

Nutrição porque o campo de

trabalho para nutricionistas

é grande, e o mundo precisa

de estudos e estudiosos em

defesa da própria vida. E o curso aqui é bom.
CAIO VINÍCIUS BESTETTI, ALUNO DE NUTRIÇÃO, 1º semestre

COM A PALAVRA, MEMBROS DO DIRETÓRIO

ACADÊMICO DANGELO & FATTINI

Os estudantes das áreas
de Saúde do Centro Universitário

Padre Anchieta têm a sua
organização sindical estudantil.
Trata-se do Diretório Acadêmico

Dangelo & Fattini. Alguns dos participantes desse
Diretório Acadêmico conversaram conosco sobre suas
expectativas para o ano letivo de 2008, bem como
sobre algumas de suas demandas. Pois, como se sabe,
um ano de atividades acadêmicas começa já com a
recepção aos calouros.

Diz o estudante Everton Johann Fortes, aluno
do 5º semestre do curso de Enfermagem: “Nosso
recepção é solidária, uma maneira simpática e cidadã
de receber os ingressos. Assim, o que fazemos é
arrecadar com os calouros certos gêneros para
consumo de crianças e adultos, como leite e
achocolatados, para distribui-los entre entidades
assistenciais.  Vale salientar que os trotes são
terminantes proibidos no Unianchieta, e que nós

mesmo, é claro, nunca participaríamos de atos
violentos ou constrangedores. Somos contra isso, é
parte de nossa postura sindical e política.”

Segundo Sandro Reginaldo Pereira, aluno do
5º semestre de Fisioterapia e atual presidente do
Diretório Acadêmico: “O principal objetivo do DA é a
integração entre estudantes novatos e veteranos, e a
conquista de melhorias em geral para os estudantes.
Para tanto, temos, como organização estudantil, uma
pauta de atividades.” Com esclarece o estudante Alex
José de Oliveira, do 5º semestre de Enfermagem, essas
atividades também estão orientadas pela
concretização de projetos científicos e sociais. “Temos
várias idéias e práticas, como a Liga do Trauma (um
projeto de estudos sobre traumas físicos), o projeto
Jundiaí – é bom viver aqui (que promove passeios de
estudantes a pontos históricos ou estratégicos da
cidade) e o projeto Reflorestamento, ainda em fase
de preparação, e que visa ao plantio de mudas nobres
em áreas específicas de Jundiaí.
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Palavra do Professor

Dra. Maria Cristina Zucchi
Neste edição de Unianchieta em Foco

entrevistamos a jurista, professora Dra. Maria
Cristina Zucchi, primeira mulher a ocupar
um posto no Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo e professora da
Faculdade de Direito do Unianchieta.

UF – UF – UF – UF – UF – A gente geralmente começa
por um perfil bem amplo dos entrevistados.
Como começou a dar-se sua experiência
como professora universitária? E que
aspectos dessa experiência mais a marcam?

M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi - Comecei como
professora entre os anos 1992-1993,
quando convidada a dar aulas na FMU-SP,
de início ministrando matérias de direito
empresarial e comercial. Nessa época,
desenvolvi um ramo de estudo chamado
Problemas Brasileiros. Dois anos mais tarde,
porém, o MEC cancelou esse curso
Problemas Brasileiros. Então, na mesma
FMU, foi criada a cadeira Psicologia Jurídica.
Mais tarde teve início minha contribuição
ao Centro Universitário padre Anchieta, com
o curso de Direito Comercial; no mesmo
Unianchieta ministro hoje o Direito Constitucional, e lá
se vão já 12 de meu trabalho em Jundiaí.

Fiz o meu mestrado, em Direito Constitucional, na
Universidade Stanford, nos EUA, e um doutoramento,
em Direito Institucional, na USP. E novamente quanto
ao que faço hoje como professora, ministro também o
curso Direito Constitucional Comparado, na Stanford.

UF – UF – UF – UF – UF – A senhora é a primeira mulher a contribuir
como desembargadora ao Órgão Especial do Tribunal
de justiça de São Paulo. Que significa isto para a senhora?

M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi - Significa que, em relação aos
órgão de cúpula em geral, as mulheres já chegaram ou
estão chegando lá. Não eu, Maria Cristina Zucchi, mas
todas as mulheres; considero que minha contribuição
como desembargadora junto ao Órgão Especial do TJSP
é uma vitória e uma conquista de todas as mulheres,

especialmente as juristas. E veja você que, ainda hoje,
entre os 360 desembargadores do 1º Órgão Especial, há
somente 13 mulheres. Os desafios ainda são muito
grandes.

UF –UF –UF –UF –UF – Como cidadã e como mulher, que opinião
tem a senhora sobre os atuais dispositivos legais pela
inibição da violência contra a mulher, notadamente a lei
Maria da Penha?

M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi - A violência contra as mulheres
está caracterizada na nossa cultura, no enquadramento
do “certo” e do “errado”, na legitimação da “força”, etc.
De um modo geral, penso que o que se impõe é mais que
acabar com a violência de gênero pela lei, o desafio seria
equilibrar as relações entre as mulheres e os homens.
Em relação às leis, os desafios ainda são enormes. Quanto
às relações de gênero na cultura, as mulheres ainda são

uma espécie de bode expiatório. De qualquer
modo, vejo que a tendência é que cada vez
mais as mulheres tomem a condução de
suas próprias vidas e dos rumos sociais, com
cada vez mais recursos e consciência. Mas
sem aqueles velhos chavões feministas;
mulheres e homens devem viver com
igualdade, só isso.

UF – UF – UF – UF – UF – Atualmente, quais são os seus
interesses relativamente ao Direito como
matéria acadêmica?

M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi - O que mais ocupa
meus pensamentos como professora, hoje, é
a possibilidade de formarmos membros da
comunidade jurídica realistas. Porque sim,
uma das demandas, segundo me parece, é
criar uma geração de juristas realistas,
com visão abrangente, e com total
consciência dos limites e potencialidades.
Pois, embora possa apresentar
perspectivas promissoras, a profissão
exige esforço, luta, isso tudo obviamente
fora de qualquer imediatismo. Por outro
lado, quando vejo os atuais problemas

que os estudantes de Direito podem enfrentar ao se
formarem (refiro-me, entre outras coisas, à saturação
profissional), vejo também as soluções. Sou otimista,
acredito nos novos profissionais.

UF –UF –UF –UF –UF – Por fim, gostaríamos de uma saudação
sua aos novos estudantes anchietanos,  ingressos
no ano de 2008.

M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi -M. C. Zucchi - Vou me dirigir aos estudantes de
Direito recém-ingressos. Vocês estão iniciando uma
profissão sacrificada, difícil e saturada. Mas faço votos
de que vivam o Direto como um experiência de formação
humana, pelo bem comum. Assim, que o novo estuante
abrace o curso não apenas para se tornar advogado,
mas para procurar, também com o Direito, a
construção da cidadania para todos os cidadãos.

RESENHAS DA REDE
NA PONTNA PONTNA PONTNA PONTNA PONTA DA DA DA DA DA (SUA (SUA (SUA (SUA (SUA) LÍNGUA) LÍNGUA) LÍNGUA) LÍNGUA) LÍNGUAAAAA.....
Acesse o Sua Língua e veja que coisa saborosa é o

português nosso de cada dia, com muito conteúdo
formativo e bem-humorado. Questões de gramática e
lingüística, exercícios, exemplos e contribuições de leitores,
nesta publicação do professor Cláudio Moreno.

Visite www.sualingua.com.br www.sualingua.com.br www.sualingua.com.br www.sualingua.com.br www.sualingua.com.br e diga se não é
mesmo de uma baita preciosidade.

SEJA CONSCIENTE, LEIA COM CIÊNCIA!SEJA CONSCIENTE, LEIA COM CIÊNCIA!SEJA CONSCIENTE, LEIA COM CIÊNCIA!SEJA CONSCIENTE, LEIA COM CIÊNCIA!SEJA CONSCIENTE, LEIA COM CIÊNCIA!
Visite a revista eletrônica Com Ciência e obtenha

informações do que há de mais atual e urgente em relação
a ciência e tecnologia no Brasil. Uma publicação da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, veterana
entidade em defesa da integridade nacional e do
desenvolvimento brasileiro. Acesse www.comciencia.brwww.comciencia.brwww.comciencia.brwww.comciencia.brwww.comciencia.br
e descubra o Brasil segundo a Ciência.

DOMÍNIO PÚBLICO, MAS PÚBLICO MESMO.DOMÍNIO PÚBLICO, MAS PÚBLICO MESMO.DOMÍNIO PÚBLICO, MAS PÚBLICO MESMO.DOMÍNIO PÚBLICO, MAS PÚBLICO MESMO.DOMÍNIO PÚBLICO, MAS PÚBLICO MESMO.
Você sabia que basta um computador conectado à

internet para ter milhares e milhares e milhares de livros
em língua portuguesa do Brasil e de Portugal? É o que se
comprova pelo site Domínio Público, do governo federal.
Literatura e escritos técnicos em quantidade com qualidade.

Visite www.dominiopublico.gov.br.www.dominiopublico.gov.br.www.dominiopublico.gov.br.www.dominiopublico.gov.br.www.dominiopublico.gov.br.     Use à
vontade, é seu.

Dra. Maria Cristina Zucchi
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III Workshop sobre Empreendedorismo

Foi homenageado, na
noite de 31 de janeiro de 2008,
em evento solenemente
realizado no campus Pedro C.
Fornari, o ilustre professor
Messias Mercadante de Castro.
Autor, em parceria com a
professora Lúcia Maria Alves de
Oliveira, do livro Gestão ética

UNIANCHIETA HOMENAGEIA
O PROFESSOR MESSIAS

MERCADANTE DE CASTRO
competente e consciente (pela
editora jundiaiense MBooks, no
ano de 2007), o professor
Messias, durante 30 anos, de
1978 em diante, foi o diretor da
Faculdade de Ciências
Econômicas, Contábeis e de
Administração Padre Anchieta
de Jundiaí.

Ao querido Messias
Mercadante de Castro, os nossos
mais sinceros agradecimentos
pelas três décadas de sua qualifi-
cadíssima contribuição como
coordenador de cursos e
construtor de sólidos
conhecimentos acadêmicos. 

Péricles Del Monte e Messias Mercadante de Castro,

    Ocorrerá, no próximo
dia 14 de março, o 3º Work-
shop sobre Empreende-
dorismo, no campus Pedro C.
Fornari. Tratando de todos os
temas relativos às atividades
econômicas, técnicas e
mesmo pessoais que tenham
a ver com a execução de um
negócio, o evento é aberto a
todo o público interessado.

    Um dos idealizadores
e participantes da oficina de
trabalho, o professor e consul-
tor empresarial Álvaro
Zomignani, faz a sua
prospecção do que será esse
3º Worshop: “O evento terá
início às 19h15, a abertura
será feita por mim. Em
seguida, o Coordenador do
Curso de Administração, Prof.
Aimar Martins Lopes, fará uma
palestra abordando o tema
E m p r e e n d e d o r i s m o ,

UNIANCHIETA CONVIDA AO 3º

WORKSHOP SOBRE EMPREENDORISMO

3º WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO DO UNIANCHIET3º WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO DO UNIANCHIET3º WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO DO UNIANCHIET3º WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO DO UNIANCHIET3º WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO DO UNIANCHIETAAAAA. PARTICIPE.. PARTICIPE.. PARTICIPE.. PARTICIPE.. PARTICIPE.
Dia 14 de março de 2008, às 19h15, no campus Pedro C. Fornari.Dia 14 de março de 2008, às 19h15, no campus Pedro C. Fornari.Dia 14 de março de 2008, às 19h15, no campus Pedro C. Fornari.Dia 14 de março de 2008, às 19h15, no campus Pedro C. Fornari.Dia 14 de março de 2008, às 19h15, no campus Pedro C. Fornari.
Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94, km 55,5 V ia Anhangüera, Jundiaí, São Paulo.
O público-alvo oroginal é composto por alunos da Faculdade de Administração ou Marketing,
bem como a profissionais de todas as áreas. Podem livremente participar todas as pessoas interessadas.

vinculando às atividades
acadêmicas. Após a palestra,
os ex-alunos, que compõem
dois grupos de trabalho, farão
a exposição dos projetos
Acqua Clean (lavanderia in-
dustrial) e Remixa (máquina
de concretar). Estes trabalhos
foram os melhores do ano de
2007, escolhidos entre quase
50 projetos. São planos de
negócios desenvolvidos na
disciplina de Estratégia
Empresarial. A elaboração de
planos de negócios constitui
exigência básica da disciplina,
que ao final do semestre são
apresentados a uma banca
de professores. O plano de
negócios é uma ferramenta
básica para a análise de
oportunidade e dos problemas
para quando o empreendedor
desejar investir tempo e
dinheiro em algum negócio

específico. Permite a
aplicação de técnicas e
conhecimentos que envolvem
várias disciplinas lecionadas
durante todo o período em
que o aluno esteve na
Faculdade: Marketing,
Finanças, Recursos Humanos,
Produção e as demais
disciplinas que permitem uma
análise aprofundada da
oportunidade e a sua poste-
rior implementação. O aluno
sai da Faculdade com uma
base do que é necessário para
empreender, com o nível de
risco calculado, um novo
negócio. Ele tem a
oportunidade de realizar o
trabalho completo, que vai
desde a fase da escolha do
negócio, definição do mercado,
o nível de investimento
necessário, projeção de
vendas, necessidade de capi-

tal, recursos humanos até a
fase de ‘vender’ o projeto aos
investidores.”

EMPREENDEDORISMOEMPREENDEDORISMOEMPREENDEDORISMOEMPREENDEDORISMOEMPREENDEDORISMO
Novamente de acordo

com Zomignani, o espaço
acadêmico é também como
um laboratório para as
atividades de
empreendedorismo. “Criar o
seu próprio negócio”, avalia o
professor, “ é uma alternativa
profissional que o aluno
precisa considerar. Talvez no
futuro ele possa ou deseje
iniciar um novo negócio. Tendo
um embasamento teórico, as
chances de sucesso serão
maiores. No fundo, a
Faculdade cumpre o seu

papel de dar a direção,
ensinar as técnicas e
proporcionar a oportunidade
da elaboração de um exercício
prático. O Centro Universitário
Anchieta está à frente nesta
linha de ação, preocupado
com o aluno graduado, já
fazendo um excelente
trabalho de colocação através
do Núcleo de
Empregabilidade [o NEMP,
veja a última página desta
edição].
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NÚCLEO DE
EMPREGABILIDADE,

A TODO VAPOR!
O mercado de trabalho está cada vez mais seleto e competitivo, em busca de profissionais que, além de teremO mercado de trabalho está cada vez mais seleto e competitivo, em busca de profissionais que, além de teremO mercado de trabalho está cada vez mais seleto e competitivo, em busca de profissionais que, além de teremO mercado de trabalho está cada vez mais seleto e competitivo, em busca de profissionais que, além de teremO mercado de trabalho está cada vez mais seleto e competitivo, em busca de profissionais que, além de terem

excelência na formação acadêmica, também sejam dinâmicos e criativos.excelência na formação acadêmica, também sejam dinâmicos e criativos.excelência na formação acadêmica, também sejam dinâmicos e criativos.excelência na formação acadêmica, também sejam dinâmicos e criativos.excelência na formação acadêmica, também sejam dinâmicos e criativos.
Sempre atento às exigências de um mercado altamente seletivo, e preocupado em garantir um processo deSempre atento às exigências de um mercado altamente seletivo, e preocupado em garantir um processo deSempre atento às exigências de um mercado altamente seletivo, e preocupado em garantir um processo deSempre atento às exigências de um mercado altamente seletivo, e preocupado em garantir um processo deSempre atento às exigências de um mercado altamente seletivo, e preocupado em garantir um processo de

aprendizagem de qualidade, o Centro Universitário Padre Anchieta criou o Núcleo de Empregabilidade e Relaçõesaprendizagem de qualidade, o Centro Universitário Padre Anchieta criou o Núcleo de Empregabilidade e Relaçõesaprendizagem de qualidade, o Centro Universitário Padre Anchieta criou o Núcleo de Empregabilidade e Relaçõesaprendizagem de qualidade, o Centro Universitário Padre Anchieta criou o Núcleo de Empregabilidade e Relaçõesaprendizagem de qualidade, o Centro Universitário Padre Anchieta criou o Núcleo de Empregabilidade e Relações
Empresariais (NEMP), que tem como primordial objetivo promover a integração entre os estudantes e seu campo deEmpresariais (NEMP), que tem como primordial objetivo promover a integração entre os estudantes e seu campo deEmpresariais (NEMP), que tem como primordial objetivo promover a integração entre os estudantes e seu campo deEmpresariais (NEMP), que tem como primordial objetivo promover a integração entre os estudantes e seu campo deEmpresariais (NEMP), que tem como primordial objetivo promover a integração entre os estudantes e seu campo de
atuação profissional por meio do desenvolvimento de seus talentos e potencialidades.atuação profissional por meio do desenvolvimento de seus talentos e potencialidades.atuação profissional por meio do desenvolvimento de seus talentos e potencialidades.atuação profissional por meio do desenvolvimento de seus talentos e potencialidades.atuação profissional por meio do desenvolvimento de seus talentos e potencialidades.

Atuando como um elo de confiança entre a empresa e o Centro Universitário, o Núcleo de Empregabilidade PadreAtuando como um elo de confiança entre a empresa e o Centro Universitário, o Núcleo de Empregabilidade PadreAtuando como um elo de confiança entre a empresa e o Centro Universitário, o Núcleo de Empregabilidade PadreAtuando como um elo de confiança entre a empresa e o Centro Universitário, o Núcleo de Empregabilidade PadreAtuando como um elo de confiança entre a empresa e o Centro Universitário, o Núcleo de Empregabilidade Padre
Anchieta atende os interesses e necessidades tanto das empresas quanto dos estudantes, estabelecendo o início deAnchieta atende os interesses e necessidades tanto das empresas quanto dos estudantes, estabelecendo o início deAnchieta atende os interesses e necessidades tanto das empresas quanto dos estudantes, estabelecendo o início deAnchieta atende os interesses e necessidades tanto das empresas quanto dos estudantes, estabelecendo o início deAnchieta atende os interesses e necessidades tanto das empresas quanto dos estudantes, estabelecendo o início de
promissoras relações profissionais.promissoras relações profissionais.promissoras relações profissionais.promissoras relações profissionais.promissoras relações profissionais.

O Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais tem a missão de orientar e cooperar com os estudantes eO Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais tem a missão de orientar e cooperar com os estudantes eO Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais tem a missão de orientar e cooperar com os estudantes eO Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais tem a missão de orientar e cooperar com os estudantes eO Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais tem a missão de orientar e cooperar com os estudantes e
ex-estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta junto às empresas parceiras, tendo em vista o aprimoramentoex-estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta junto às empresas parceiras, tendo em vista o aprimoramentoex-estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta junto às empresas parceiras, tendo em vista o aprimoramentoex-estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta junto às empresas parceiras, tendo em vista o aprimoramentoex-estudantes do Centro Universitário Padre Anchieta junto às empresas parceiras, tendo em vista o aprimoramento
profissional. Para isso, mantém parcerias com agências de integração, agências de emprego, empresas dos setoresprofissional. Para isso, mantém parcerias com agências de integração, agências de emprego, empresas dos setoresprofissional. Para isso, mantém parcerias com agências de integração, agências de emprego, empresas dos setoresprofissional. Para isso, mantém parcerias com agências de integração, agências de emprego, empresas dos setoresprofissional. Para isso, mantém parcerias com agências de integração, agências de emprego, empresas dos setores
públicos, privados e do terceiro setor, que disponibilizam, freqüentemente, diversas oportunidades de estágio/emprego,públicos, privados e do terceiro setor, que disponibilizam, freqüentemente, diversas oportunidades de estágio/emprego,públicos, privados e do terceiro setor, que disponibilizam, freqüentemente, diversas oportunidades de estágio/emprego,públicos, privados e do terceiro setor, que disponibilizam, freqüentemente, diversas oportunidades de estágio/emprego,públicos, privados e do terceiro setor, que disponibilizam, freqüentemente, diversas oportunidades de estágio/emprego,
cuja divulgação não acarreta qualquer ônus para a empresa ou para novos alunos.cuja divulgação não acarreta qualquer ônus para a empresa ou para novos alunos.cuja divulgação não acarreta qualquer ônus para a empresa ou para novos alunos.cuja divulgação não acarreta qualquer ônus para a empresa ou para novos alunos.cuja divulgação não acarreta qualquer ônus para a empresa ou para novos alunos.

MÃOS À OBRA MÃOS À OBRA MÃOS À OBRA MÃOS À OBRA MÃOS À OBRA 
O NEMP tem o prazer de divulgar que já possui mais de 400 currículos de estudantes em seu site, disponibilizadosO NEMP tem o prazer de divulgar que já possui mais de 400 currículos de estudantes em seu site, disponibilizadosO NEMP tem o prazer de divulgar que já possui mais de 400 currículos de estudantes em seu site, disponibilizadosO NEMP tem o prazer de divulgar que já possui mais de 400 currículos de estudantes em seu site, disponibilizadosO NEMP tem o prazer de divulgar que já possui mais de 400 currículos de estudantes em seu site, disponibilizados

para que as empresas parceiras possam fazer contato para conhecerem seus talentos e potenciais. Além disso, a cadapara que as empresas parceiras possam fazer contato para conhecerem seus talentos e potenciais. Além disso, a cadapara que as empresas parceiras possam fazer contato para conhecerem seus talentos e potenciais. Além disso, a cadapara que as empresas parceiras possam fazer contato para conhecerem seus talentos e potenciais. Além disso, a cadapara que as empresas parceiras possam fazer contato para conhecerem seus talentos e potenciais. Além disso, a cada
dia são ampliadas as parcerias com empresas de Jundiaí e região, com a finalidade de captação e divulgação das vagasdia são ampliadas as parcerias com empresas de Jundiaí e região, com a finalidade de captação e divulgação das vagasdia são ampliadas as parcerias com empresas de Jundiaí e região, com a finalidade de captação e divulgação das vagasdia são ampliadas as parcerias com empresas de Jundiaí e região, com a finalidade de captação e divulgação das vagasdia são ampliadas as parcerias com empresas de Jundiaí e região, com a finalidade de captação e divulgação das vagas
de estágio e empregos que as mesmas possuem, cooperando para que nossos alunos encontrem uma boa colocaçãode estágio e empregos que as mesmas possuem, cooperando para que nossos alunos encontrem uma boa colocaçãode estágio e empregos que as mesmas possuem, cooperando para que nossos alunos encontrem uma boa colocaçãode estágio e empregos que as mesmas possuem, cooperando para que nossos alunos encontrem uma boa colocaçãode estágio e empregos que as mesmas possuem, cooperando para que nossos alunos encontrem uma boa colocação
profissional.  profissional.  profissional.  profissional.  profissional.  

O Núcleo de Empregabilidade também oferece, gratuitamente e com certificados de participação, OficinasO Núcleo de Empregabilidade também oferece, gratuitamente e com certificados de participação, OficinasO Núcleo de Empregabilidade também oferece, gratuitamente e com certificados de participação, OficinasO Núcleo de Empregabilidade também oferece, gratuitamente e com certificados de participação, OficinasO Núcleo de Empregabilidade também oferece, gratuitamente e com certificados de participação, Oficinas
de Aprendizagem quinzenais com temáticas diversas, aos sábados, das 10h às 12h. Podem participar tantode Aprendizagem quinzenais com temáticas diversas, aos sábados, das 10h às 12h. Podem participar tantode Aprendizagem quinzenais com temáticas diversas, aos sábados, das 10h às 12h. Podem participar tantode Aprendizagem quinzenais com temáticas diversas, aos sábados, das 10h às 12h. Podem participar tantode Aprendizagem quinzenais com temáticas diversas, aos sábados, das 10h às 12h. Podem participar tanto
estudantes do Unianchieta, quanto seus familiares e ex-estudantes da instituição. As inscrições devem serestudantes do Unianchieta, quanto seus familiares e ex-estudantes da instituição. As inscrições devem serestudantes do Unianchieta, quanto seus familiares e ex-estudantes da instituição. As inscrições devem serestudantes do Unianchieta, quanto seus familiares e ex-estudantes da instituição. As inscrições devem serestudantes do Unianchieta, quanto seus familiares e ex-estudantes da instituição. As inscrições devem ser
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JANEIROJANEIROJANEIROJANEIROJANEIRO
15 – A Arte da Comunicação e da Escrita 
29 – Excelência e Qualidade no Atendimento
FEVEREIROFEVEREIROFEVEREIROFEVEREIROFEVEREIRO
23 – Auto-Conhecimento e Desenvolvimento Pessoal
MARÇOMARÇOMARÇOMARÇOMARÇO
01 – Técnicas Modernas de Elaboração de Currículos 
15 – Estratégias para Dinamização de Leituras Acadêmicas e Profissionais
ABRILABRILABRILABRILABRIL
05 – Sucesso nas Entrevistas 
26 – Informática:  Excel Básico
MAIOMAIOMAIOMAIOMAIO
10 – Perfil e Valores de um Bom Profissional 
31 – Técnicas de Expressão Verbal e Corporal
JUNHOJUNHOJUNHOJUNHOJUNHO
14 – Inteligência Emocional Aplicada no Dia a Dia

Confira a agenda
semestral de

palestras/2008:


