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• Escolas e Faculdade: 11  4446-6342
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• Escolas e Faculdade: 11 4596-6990

JUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍJUNDIAÍ

• Educação Infantil: 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 1º ao 5º

ano: 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 3º ao 9º

ano (Matutino): 11 4527-3453

• Ensino Fundamental - de 6º ao 9º

ano (Vespertino): 11 4527-3454

• Ensino Médio: 11 4527-3454

• Técnico de Química e Informática: 11

4527-3454

• Secretaria dos cursos de Ciências -

Habilitação em Biologia, Polímeros,

Comércio Exterior, Gestão Ambiental,

Letras e Matemática: 11 4527-3456

• Secretaria dos cursos de Enferma-

gem, Farmácia, Psicologia, Nutrição e

Processos Químicos: 11 4527-3457

• Secretaria dos cursos de Ciências

Contábeis e de Administração: 11

4588-4452

• Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas, Au-

tomação Industrial, Engenharia de Ali-

mentos, Engenharia Civil, Engenharia

Eletrônica, Engenharia Química, Engen-

haria de Produção,   Redes de Computa-

dores e Sistemas de Informação: 11

4588-4446

• Secretaria dos cursos de Ciências

Econômicas, Educação Física, Publi-

cidade e Propaganda, Pedagogia, Fi-

sioterapia, Te-rapia Ocupacional, Logís-

tica, Marketing: 11 4588-4445

• Secretaria do curso de Direito: 11

4588-4451

• Secretaria de Pós-Graduação e Exten-

são Universitária: 11 4582-0424

• Serviço Social: 11 4527-3446

• Núcleo de Prática Jurídica - Assistên-

cia Judiciária Gratuita: 11 4527-3449

• Mediação em Direito de Família: 11

4527-3447

• Núcleo de Prática Jurídica - Juizado

Especial Cível: 11 4527-3448

• NEMP - Núcleo de Empregabilidade:

11 4588-4448

• Centro de Psicologia Aplicada e Clíni-

ca de Saúde: 11 4527-3452

O mundo está cada vez mais competitivo. Para obter uma boa colocação no mercado de trabalho e sucesso na carreira
escolhida, o profissional deve atender a uma série de requisitos, entre eles, ter formação acadêmica compatível com o cargo desejado.
Por isso, hoje em dia fazer uma faculdade tornou-se praticamente obrigatório para os estudantes que desejam “vencer na vida”.
Contudo, se há alguns anos, possuir uma graduação era suficiente para a conquista de um bom emprego, atualmente a concorrência
entre candidatos vem se tornando cada vez mais acirrada. É comum verificar em notícias divulgadas pela imprensa que possuir apenas
o diploma de ensino superior não é mais suficiente. Grandes especialistas afirmam que o candidato deve fazer um curso de pós-
graduação, aprofundar os seus conhecimentos na área desejada, para que suas chances aumentem consideravelmente na batalha
por uma colocação no mercado de trabalho. Com a intenção de oferecer alternativas para o leitor que pretende fazer um curso de
especialização no próximo ano, o jornal “Grupo Anchieta Em Foco” divulga alguns dos cursos desenvolvidos pelo UniAnchieta. Na
página 3, após a apresentação inicial da diretora de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão Universitária, doutora Beatriz
Maria Eckert-Hoff, o leitor poderá encontrar lista completa dos cursos realizados pela instituição. Já na página 4, o curso de “Educação
Especial”, coordenado pela professora Diva Otero Pavan, prepara estudantes interessados em trabalhar com portadores de ne-
cessidades especiais em entidades e instituições espalhadas pela região. Um pouco abaixo, é possível encontrar reportagem referente
ao curso de “Educador Ambiental”, que possui a direção do professor Ricardo Henri Di Stéfano. A intenção, segundo o coordenador, é
formar massa crítica e capacitar os alunos profissionalmente. Já na página 5, é possível conhecer mais detalhes relacionados a pós-
graduação “Educação Matemática: Teorias e Práticas Pedagógicas”. Sob o comando da coordenadora Elaine Lima, o objetivo é ensinar
técnicas que possam facilitar a vida dos professores nas salas de aula. Conforme explica Elaine, além das aulas teóricas, serão
realizadas atividades direcionadas ao aprendizado para confecção de materiais didáticos, a motivação dos estudantes e a experimen-
tar situações para depois poder desenvolver o trabalho na escola. O curso em “Treinamento Personalizado para Grupos Especiais”, sob
o comando dos professores Alessandro Tosim e Adriano Rogério Celante, também é destaque nesta edição. Segundo os coordena-
dores, as atividades têm como intenção orientar os estudantes com enfoque na análise dos diversos métodos de treinamento com
seus planejamentos, diagnósticos, prognósticos, execuções e acompanhamentos, de acordo com a necessidade dos portadores de
deficiência. Na página 6, o curso “Psicopedagogia Clínica e Institucional” , coordenado pela professora Diva Otero Pavan, aprofunda
o conhecimento sobre aprendizagem humana, tendo como base a influência da família,  escola e sociedade, além dos fatores
orgânicos. Na mesma página, o leitor encontrará mais informações do curso de “MBA Gerenciamento de Projetos com ênfase em Lean
Manufacturing”. Segundo o coordenador, Gerson Aparecido Arcos, muitos estudantes ficam sem saber a direção que devem tomar
após concluírem a graduação. Por isso, surgiu a idéia de montar um curso onde é possível fornecer conhecimentos suficientes para a
especialização, além de auxiliar na empregabilidade para quem está concluindo o ensino superior. A página 7 é dividida em dois cursos.
O primeiros deles é referente a especialização em “Gestão em Unidades de Alimentação e Nutrição”. Conforme explica a coordenadora,
Kátia Regina Guimarães, o fato da região possuir excelente potencial econômico fez com que o Centro Universitário criasse uma nova
versão do curso que é voltado para as áreas de gestão de cozinhas institucionais, hospitalares, comerciais, alimentação escolar, hotéis,
entre outros segmentos. Já o segundo é o curso de “Cinesiologia”. De acordo com a coordenadora, Paula Akashi Aoki, o objetivo é
acrescentar aos profissionais já formados conhecimentos mais aprofundados na área estudada. A página 8 fica por conta das ofertas
de vagas do Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais). Desejamos a você uma boa leitura.

A especialização pode fazer a diferença na hora da contratação
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Pós-Graduação 2010
É com grande satis-

fação que apresentamos os
cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, a serem ofere-
cidos em 2010 pelo Centro
Universitário Padre Anchie-
ta, Faculdades Padre Anchi-
eta de Cajamar e Facul-
dade Padre Anchieta de
Várzea Paulista. São mais
de sessenta cursos (espe-
cialização e MBAs), nas
áreas de Educação, Direito,
Saúde, Tecnologia, Enge-
nharia e Negócios. Com ine-
ditismo e inovação, todos
os cursos possibilitam aos
Pós-Graduandos ampliar a
sua formação e potenciali-
zar a sua atuação no mer-
cado de trabalho. Estão
voltados para a formação in-
tegral, o que garante aos

Pós-Graduandos uma car-
reira bem sucedida, com
êxito e destaque como aca-
dêmicos, como profissio-
nais e como cidadãos!

Com carga horária
mínima de 360 horas
PRESENCIAIS e mais o tem-
po destinado à elaboração de
trabalho de conclusão de cur-
so (geralmente monografia),
os programas se estruturam
de forma a proporcionar for-
mação de qualidade, acom-
panhando as exigências do
mercado de trabalho. Todos
os cursos atendem rigorosa-
mente às exigências da Reso-
lução CNE/CES nº 1, de 8 de
junho de 2007, do Conse-
lho Nacional de Educação,
portanto têm validade na-
cional.

Ao concluir o curso,
o aluno obterá Certificado
de Conclusão de Pós-Gra-
duação Lato-Sensu.

As matrículas estão
abertas a candidatos diplo-
mados em cursos superi-
ores e que atendam às exi-
gências das instituições de
ensino - art. 44, III, Lei nº
9.394/1996.

Os Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu do
UNIANCHIETA caracterizam-
se pela excelência científi-
ca e acadêmica e estão di-
recionados ao atendimento
das necessidades de aper-
feiçoamento e desenvolvi-
mento de profissionais das
mais diversas áreas de co-
nhecimento e possuem cur-
rículos comprometidos com

a relação teoria e prática,
discutindo temas atuais e
contextualizados. Contamos
com Docentes com titu-
lação adequada, a maioria
Mestres e Doutores, com
vasta experiência na área.

Confira, a seguir, os
cursos para 2010. Vários de-
les são cursos novos e inédi-
tos na região; todos organiza-
dos por profissionais qualifi-
cados para bem atender nos-
sos formandos, ex-alunos e
comunidade em geral.

Será  um prazer tê-
los como Pós-Graduandos,
a partir de 2010!

Dra Beatriz Ma-Dra Beatriz Ma-Dra Beatriz Ma-Dra Beatriz Ma-Dra Beatriz Ma-
ria Eckert-Hoffria Eckert-Hoffria Eckert-Hoffria Eckert-Hoffria Eckert-Hoff
Diretora de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão
Diretora de GraduaçãoDra Beatriz Maria Eckert-Hoff
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Um dos assuntos mais
debatidos atualmente é o meio
ambiente. Seja em simples con-
versas entre um grupo de ami-
gos ou mesmo em ações desen-
volvidas por empresas multina-
cionais, o assunto é constante-
mente lembrado. É cada vez
maior o número de entidades e
instituições que se interessam
em realizar algum tipo de inicia-
tiva que propicie a preservação
do ecossistema. Já o UniAnchie-
ta  organiza desde 1999 o curso
de Pós Graduação em Ecologia
e Educação Ambiental. Até o mo-
mento foram formadas sete tur-
mas com a participação de
profissionais de diversas áreas.
De acordo com o coordenador,
doutor em Agronomia, Ricardo
Henri Di Stefano, o curso surgiu
como forma de criar uma cons-
ciência crítica nos estudantes e

Curso de Educador Ambiental
prepara estudante para preservação

do meio ambiente
capacitá-los para o exigente mer-
cado de trabalho. “Ele foi criado
pelos professores doutores Ro-
dolfo Figueiredo e Sergio Seike.
A localização da Serra do Japi na
região, despertou para a ne-
cessidade de lançar um curso de
Ecologia, Meio Ambiente e Edu-
cação Ambiental, com o objeti-
vo de formar massa crítica e for-
madores de opinião na área
estudada”. Para obter o diploma,
o estudante participa de 360 ho-
ras aula presenciais divididas em
teoria e prática. As atividades são
realizadas às sextas-feiras. “De-
senvolvemos aulas de campo e
laboratório. O acadêmico
aprende as bases da Ecologia e
suas implicações, além das apli-
cações de conceitos de susten-
tabilidade, conceitos estes
bastante explorados durante as
atividades”. Segundo Ricardo, as

aulas são coordenadas por pro-
fessores habilitados e com co-
nhecimento profundo das disci-
plinas ministradas. “O objetivo é
capacitar o aluno para interpre-
tar as questões relacionadas à
área ambiental e com uma forte
formação como Educador Ambi-
ental, contando com isso com
uma extensa grade curricular,
ministrada por docentes Mestres,
Doutores e Pós Doutores”. No
encerramento da pós graduação,
o participante apresenta uma
monografia baseada na área de
Ecologia e Meio Ambiente. De
acordo com o professor, ao par-
ticipar do curso, o estudante ad-
quire conhecimento suficiente
para desempenhar funções que
possam auxiliá-lo no trabalho co-
tidiano. “O curso nas suas diver-
sas disciplinas visa proporcionar
ao aluno um contato íntimo com

os assuntos formais e não for-
mais da área ecológica, prepa-
rando-o para atuar neste campo”.
Entre as principais áreas de atu-
ação do pós graduado estão a
educação ambiental, consultoria

ambiental, monitoria e guia, ecó-
logo, administração e gerência
de Parque Ecológico. Mais infor-
mações sobre o curso podem ser
obtidas acessando o site
www.anchieta.br

volvimento dos conteúdos,  con-
vergirão para possibilitar que
todo o formando aprenda a in-
vestigar, sistematizar e produzir
conhecimento nessa área por
meio de técnicas de observação,
análise, formulação de hipóte-
ses e construção de propostas
de intervenção e avaliação”.

Entre os principais cam-
pos de atuação do profissional
estão instituições e entidades
que trabalham com portadores
de necessidades especiais. “Os
alunos com esta especializa-
ção poderão atuar em classes
e instituições que a atendam
portadores de necessidades es-
peciais.”

Segundo pesquisa reali-
zada pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), o número de portadores
de necessidades especiais no
Brasil é de 24,6 milhões de pes-
soas, percentual que represen-
ta 14,5% da população total.
Como forma de proporcionar
melhor qualidade de vida às
pessoas que possuem algum tipo
de limitação, existem no País cen-
tenas de instituições e entidades
que desenvolvem diversas ações
voltadas aos deficientes. Contu-
do, para que isso aconteça é
necessário o auxílio de mão de
obra qualificada. Pensando nisso,
o UniAnchieta realiza no próxi-

Educação Especial forma profissionais
habilitados para o mercado de trabalho

mo ano o curso de especialização
em Educação Especial. “Ele nas-
ceu da necessidade de formar
especialistas para atuarem com
portadores de necessidades es-
peciais. Portanto, o curso ofere-
cido pela Pós Graduação do
Centro Universitário Padre An-
chieta acompanha o amadure-
cimento das pesquisas rela-
cionadas a área. Desde seu iní-
cio, há um consistente investi-
mento na formação profissio-
nal, embasada no desenvolvi-
mento de habilidades e com-
petências fundamentais na for-
mação do especialista, manten-
do-o sempre no processo de re-
flexão a fim de proporcionar o

seu aprimoramento e ade-
quação para o mercado de tra-
balho”,  explica a coordenadora,
professora Diva Pavan. As aulas
serão realizadas às terças-feiras,
das 18h30 às 23h00 e tem iní-
cio previsto para o dia 9 de fe-
vereiro. “Durante o curso o aluno
terá contato com o aporte teóri-
co relacionado à prática sobre o
trabalho com portadores de ne-
cessidades especiais, uma vez
que os serviços educacionais es-
peciais, embora diferenciados,
não podem desenvolver-se isola-
damente, mas devem fazer parte
de uma estratégia global de edu-
cação e visar suas finalidades
gerais”. Segundo a coordenadora,

a intenção é capacitar o estudante
e torná-lo apto para as atividades
observadas no dia a dia. “Temos
como objetivo formar o especia-
lista em Educação Especial dotan-
do-o de capacidade e habilidades
para atuar no sistema educacio-
nal com portadores de ne-
cessidades especiais”. No final das
360 horas de aula (18 meses), o
acadêmico deverá entregar um
Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). De acordo com a professo-
ra Diva, após o término das ati-
vidades, o profissional estará
preparado para enfrentar o exi-
gente mercado de trabalho. “Os
procedimentos didático-meto-
dológicos adotados para o desen-



20 de dezembro de 2009 5

Frações, problemas,
geometria, números, cálculos.
Matemática pode ser uma das
matérias mais complicadas para
os alunos do ensino Fundamen-
tal e Médio e ensinar esta discipli-
na é uma arte. Quem nunca se viu
atrapalhado com contas e fórmu-
las e tendo dificuldade em apren-
der a lidar com elas?

Especialização voltada para Matemática
proporciona melhoria no ensino

Para os professores de
matemática, o desafio maior está
em transformar o momento da
sala de aula em algo mais lúdico,
de fácil entendimento e, por quê
não, mais prazeroso. Pensando
nisso, o UniAnchieta criou o curso
de pós-graduação Educação
Matemática: Teorias e Práticas
Pedagógicas. “A iniciativa surgiu

a partir de conversas com outros
professores e alunos da gradu-
ação na área. Também levamos
em conta as necessidades dos
professores da rede pública de
ensino, que sentem dificuldades
no decorrer do exercício da profis-
são”, explica a coordenadora do
curso, Elaine Lima.

Segunda ela, além das
aulas teóricas, serão realizadas
atividades direcionadas ao apren-
dizado para confecção de materiais
didáticos, utilização de novas tecno-
logias, à motivação dos alunos, jo-
gos, enfim, experimentar situações
para depois poder desenvolver o tra-
balho na escola. “Não se trata de
um curso onde serão ministradas
aulas com receitas prontas, mas que
oferecerá a oportunidade do profes-
sor repensar sua prática a partir dos
referenciais teóricos metodológi-
cos”, afirma.

Com duração de um ano e
dois meses, sempre aos sábados,
esta especialização tem como
foco auxiliar os professores a
repensarem suas aulas a partir de
assuntos como Fundamentos
Teóricos e Problemas de Ensino e

Aprendizagem de Estatística e
Probabilidades; Fundamentos
teórico-metodológicos do uso de
jogos no ensino e aprendizagem
de Matemática; História da
Matemática; Trabalhando com
Geometria Plana e Espacial; Tra-
balhando com Frações e Sistema
de Numeração Decimal;
Matemática e Tecnologias; Moti-
vação e aprendizagem de
matemática; Resolução de situ-
ações-problema no Ensino de
Matemática; Construção lógico-
formal do conjunto dos números
inteiros; Fundamentos teórico-
metodológicos do ensino de arit-
mética; Tendências da Educação
Matemática no Brasil e Metodolo-
gia de Pesquisa. “O objetivo é ofe-
recer     aos graduados em
matemática, que atuam ou pre-
tendam atuar como professores,
novas perspectivas de desempe-
nho profissional, visando seu aper-
feiçoamento, apresentando uma
proposta para execução de práti-
cas pedagógicas que incluam
possibilidades diferenciadas no
mundo globalizado”, ressalta
Elaine.

O maior diferencial desta
especialização, conforme informa
a professora, é o trabalho voltado
para a atualização e aperfeiçoa-
mento dos profissionais que atu-
am no ensino de Matemática nos
3º e 4º ciclos do ensino Funda-
mental e do ensino Médio, através
do estudo de práticas metodológi-
cas que considerem as atividades
do cotidiano, sua relação com ou-
tras ciências, à história da
Matemática e o uso da informáti-
ca. “O curso propõe     contribuir para
a melhora qualitativa de ensino da
disciplina, bem como aprofundar
as discussões relativas à Edu-
cação Matemática e possibilitar
aos docentes, contato com novas
abordagens do conteúdo
matemático”, assegura.

A professora ainda deixa
claro que o curso está totalmente
voltado para a melhoria da atu-
ação profissional e das práticas
pedagógicas. “Esta pós-gradu-
ação foi pensada em conjunto
com os professores, para que
pudéssemos de fato contribuir
cada vez mais para a melhoria do
ensino em nossas escolas”.

Curso prepara profissional para trabalhar com
portadores de necessidades especiais

A experiência com porta-
dores de necessidades especi-
ais fez com que o professor do
UniAnchieta, Alessandro Tosim
desenvolvesse o curso de pós-
graduação em Treinamento
Personalizado para Grupos Es-
peciais. Ao lado do também co-
ordenador Adriano Rogério
Celante, a iniciativa tem como
objetivos orientar os alunos com
enfoque na análise dos diversos
métodos de treinamento com
seus planejamentos, diagnósti-
cos, prognósticos, execuções,

acompanhamentos, além da apli-
cação das atividades personaliza-
das de acordo com a necessidade
especial ou comprometimento
corporal de cada paciente. “Em vir-
tude de ter realizado um curso de
pós graduação específico para
pessoas com deficiência, achei
interessante lançar uma nova
proposta, que amplie para gru-
pos especiais e que aborda,
além dos deficientes, pessoas
que integram grupos da obe-
sidade, terceira idade, cardiopa-
tia, diabetes, entre outros”, reve-

la Tosim. No total, as atividades
são compostas de 360 horas e
tem duração de 18 meses. “Para
o próximo ano, o curso terá iní-
cio no dia 20 de fevereiro”. Se-
gundo o coordenador, durante as
aulas, o estudante terá a opor-
tunidade de aprender métodos
de treinamento personalizados
para grupos especiais e as fisio-
patologias existentes em cada
área da necessidade especial.
“No final, o aluno apresentará
uma monografia para a banca
examinadora. Os estudantes

conseguirão aprovação ao cum-
prirem satisfatoriamente todas
as exigências de avaliação,
frequência e a apresentação dos
trabalhos solicitados”.

De acordo com Tosim, as
empresas, instituições e en-
tidades que trabalham nesse
segmento vem procurando cada
vez mais pela mão de obra qua-
lificada. “A área das ne-
cessidades especiais está cres-
cendo muito no mercado de tra-
balho, sendo tanto na escola
com a política da inclusão como

nas academias, clubes, hos-
pitais, centros esportivos  que
procuram um trabalho dife-
renciado para esta popu-
lação”. Segundo o coordena-
dor, a grande vantagem do
curso é o trabalho com um
público diferenciado.

“Ele prepara o profis-
sional da Educação Física, Fi-
sioterapia, entre outros, para
desenvolver um trabalho co-
erente e principalmente com
responsabilidade e conheci-
mento”.
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No mundo moderno,
as empresas valorizam os
profissionais que produzam
cada vez mais  em menos
tempo possível. Por isso, a
especialização acadêmica é
um aspecto levado em con-
sideração para a con-
tratação da mão-de-obra
qualificada pelo fato das in-

dústrias buscarem profis-
sionais capacitados para o
mercado de trabalho. Pen-
sando nisso, o UniAnchieta
resolveu organizar o curso
de pós-graduação em MBA
Gerenciamento de Projetos
com ênfase em Lean Manu-
facturing. De acordo com o
coordenador, Gerson Apare-

MBA Gerenciamento de Projetos capacita
estudante para o mercado de trabalho

cido Arcos, muitos
estudantes ficam sem sa-
ber a direção que devem
tomar após concluírem a
graduação. “Tenho muito
contato com pessoas de di-
versas áreas tanto pelo tra-
balho que executo no cam-
po da consultoria bem como
pela docência e nestas con-

versas alguns me pergunta-
vam o que poderiam fazer
após terminarem a gradu-
ação. Vendo esta ne-
cessidade comecei a pen-
sar em montar um curso
onde fornecesse conheci-
mentos suficientes para o
profissional especializar-se
e também auxiliar na empre-
gabilidade para quem esta
concluindo o ensino superi-
or focado em um único seg-
mento”. As aulas serão re-
alizadas às quintas-feiras no
período noturno. “No total
são 360 horas presenciais”.
Segundo o professor, ao
participar das atividades, o
aluno terá a possibilidade
de aprender na prática a
construção de um projeto
desde a concepção até a vi-
abilização econômica. “O
curso tem como objetivo
dotar o acadêmico de co-

nhecimentos sólidos sobre
gerenciamento de projetos
bem como da filosofia Lean
para que o estudante seja
uma espécie de agente
transformador em toda a
iniciativa que participar”. Ao
concluir as atividades, de
acordo com o coordenador,
o estudante deverá apre-
sentar um Trabalho de Con-
clusão de Curso (TCC) ten-
do como base o ensinamen-
to obtido ao longo das au-
las. “Com o conhecimento
adquirido, a chance de con-
quistar a vaga no mercado
de trabalho em empresas
conceituadas aumenta sen-
sivelmente”. Para Gerson, a
chave para vencer na profis-
são está voltada para a
adaptação nas diferentes
funções exercidas pelo tra-
balhador. “As pessoas que
tem maior empregabi-

lidade são aquelas que con-
seguem se adaptar melhor
as necessidades de cada
momento vivido pela econo-
mia. Assim quando estamos
falando em gerenciar (satis-
fazer necessidades) e pro-
jetos (tudo aquilo que tem
início, meio e fim), o profis-
sional que tiver um certifi-
cado aliado ao que con-
seguir absorver na sala de
aula, terá a chance de obter
uma bom emprego. O mer-
cado de trabalho precisa de
colaboradores que tenham
claro uma especialização,
mas um especialista que
não enxerga o negócio
como um todo, pode errar
muito antes de acertar. Por
outro lado, o que os em-
presários menos querem
atualmente são técnicos
sem visão geral das empre-
sas que trabalham”.

Psicopedagogia Clínica e Institucional auxilia
na solução de problemas de aprendizagem

Há 18 anos o
Centro Universitário Pa-
dre Anchieta criou o cur-
so de especialização
em Psicopedagogia
Clínica e Institucional.
Desde então vários
profissionais apro-
fundaram o conheci-
mento sobre aprendiza-
gem humana, tendo
como base a influência
da família,  escola e so-
ciedade, além dos fator-
es orgânicos. No total,
o curso é composto de
600 horas, com 360 ho-

ras de estudos técnicos e
240 horas de estágios su-
pervisionados (clínico e ins-
titucional). Segundo a co-
ordenadora, professora
Diva Otero Pavan, as ativi-
dades desenvolvidas na
sala de aula tem como ob-
jetivo formar psicopeda-
gogos preparados a reali-
zarem prevenção e inter-
venção visando a solução
dos problemas de apren-
dizagem gerados no ambi-
ente escolar. “A formação
do psicopedagogo exige
uma atividade de transfor-

mação e uso de conheci-
mentos que levam a com-
portamentos profissionais
específicos. São
necessários conhecimen-
tos relacionados à teoria e
a prática psicopedagógica
que abrangem a formação
do estudante como profis-
sional clínico e institucio-
nal. Com isso, o aluno terá
contato com os conheci-
mentos adquiridos da Psi-
cologia que aplicam a
aprendizagem escolar e
também com o aspecto
científico advindo da arti-

culação de diversa áreas
aliada a uma prática clíni-

ca e institucional que con-

sidera a multiplicidade de

variáveis que interferem

na aprendizagem”. Segun-

do Diva, na conclusão do

curso de pós-graduação, o

aluno deverá apresentar

monografia relacionada ao

curso. “Além disso, ele

deve também redigir

relatórios dos estágios

clínico e institucional”. Em

relação ao mercado de tra-

balho, as principais linhas

de atuação são clínicas e

instituições que desenvol-

vam atividades educati-

vas.

HistóriaHistóriaHistóriaHistóriaHistória

De acordo com a

coordenadora, desde a

sua criação o curso de es-

pecialização já formou 16

turmas. “A grande maioria

dos alunos encontra-se tra-

balhando em clínicas e en-
tidades da área. Ao longo
das atividades, os
estudantes realizam seus

estágios na Clínica de
Psicologia Aplicada, sob
a supervisão do profes-
sor responsável pelos
estágios, atendendo
crianças e adolescentes
de escolas públicas e
privadas do município e
região que apresentam
dificuldades e, portan-
to, realizando inter-
venção psicopedagógi-
ca”. Para 2010, o início
das aulas, que serão re-
alizadas às terças-fei-
ras, está previsto para
o dia 9 de fevereiro.
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A alimentação faz
parte do dia a dia do
brasileiro. Seja em casa, na
rua ou na empresa, o impor-
tante é consumir produtos
saudáveis que contribuam
diretamente para a melho-
ra do nível de vida. Por isso,
no mundo atual, uma das
profissões mais valorizadas
é a de nutricionista. O UniAn-
chieta promove no próximo
ano o curso de especializa-
ção em Gestão em Uni-
dades de Alimentação e Nu-
trição. Segundo a professo-
ra Kátia Regina Guimarães,
o fato da região de Jundiaí
apresentar excelente poten-
cial econômico, fez com a
instituição criasse uma
nova versão do curso. “O
nosso objetivo é aprimorar
e atualizar os conhecimen-
tos voltados para às áreas
de gestão de cozinhas insti-
tucionais, hospitalares, co-
merciais, alimentação esco-
lar, hotéis, entre outros seg-
mentos”. As atividades são
compostas de seis módulos
diferentes: Gestão de Negó-
cios  em Alimentação e Nu-
trição, Empreendedorismo
em Alimentação e Nutrição,

Nutricionista: um profissional cada
vez mais valorizado nos dias atuais

Qualidade e Tecnologia em
Alimentação e Nutrição, Di-
etética e Gastronomia, Se-
gurança Alimentar e Con-
trole Higiênico Sanitário dos
alimentos, Pesquisa em Nu-
trição – Metodologia da
Pesquisa. De acordo com a
coordenadora, as aulas es-
tão divididas na parte teóri-
ca e no aspecto prático. “O
estudante terá a opor-
tunidade de participar das
aulas teóricas com ex-
posições orais, além do
lado prático, corresponden-
tes aos assuntos aborda-
dos nas seguintes discipli-
nas: avaliação sensorial,

gastronomia, eventos, in-
formática, gestão de custos,
entre outras. Ele participará
também da realização de
experimentos, exercícios,
uso de softwares e na dis-
cussão de conceitos de ca-
sos reais ligados ao setor de
alimentação institucionali-
zada, bem como terá a
chance de organizar jogos
de gestão e seminários
para desenvolvimento dos
diversos temas abordados”.
As aulas serão realizadas às
segundas e terças-feiras,
das 19h00 às 22h30 du-
rante 14 meses. Segundo
Kátia, o curso capacitará o

profissional além de atuali-
zar os conhecimentos ad-
quiridos durante a gradu-
ação. “Também iremos es-
timular os formandos a lide-
rarem processos de
mudanças, na capacidade
de criar um ambiente em-
presarial propício à produti-
vidade, qualidade, eficiên-
cia, inovação, atendimento
de excelência e ao trabalho
com conhecimentos das
áreas de contabilidade, fi-
nanceira, recursos hu-
manos, marketing, auditoria
e controles internos, orça-
mento e custos, além de
estratégia de negócios e de

conhecimento”.

MerMerMerMerMercado de Tcado de Tcado de Tcado de Tcado de Tra-ra-ra-ra-ra-
balhobalhobalhobalhobalho

Devido ao grande
número de profissionais e-
xistentes no mercado torna-
se essencial a atualização
do ensino adquirido durante
a graduação. Um dos cami-
nhos que contribui decisiva-
mente para alavancar a car-
reira do nutricionista, segun-
do a coordenadora, é a es-
pecialização. “O objetivo é
aprimorar o conhecimento
para impulsionar a carreira.
Porém cada “modalidade”
é voltada para um perfil

diferente de profissional. O
curso de especialização
consolida a sua formação,
seja ele recém formado ou
já atuante no mercado de
trabalho, mas que esteja
carente de uma atualização.
É necessário que o estu-
dante tenha em mente que
a especialização é uma pós-
graduação “lato sensu”, ou
seja, está adequada para
quem encontra-se mais fo-
cado no mercado de traba-
lho. Além disso, ela permite
que a pessoa “construa”
uma rede de relacionamen-
tos, o famoso networking,
que se forma naturalmente
quando se está em uma
sala de aula”.

O campo da nutrição
é bastante vasto de acordo
com a professora. Entre as
principais áreas de atuação
encontram-se UAN (Uni-
dades de Alimentação e
Nutrição,  restaurantes in-
dustriais ou comerciais),
nutrição clínica (hospitais,
consultórios, Spa´s), uni-
dades básicas de saúde,
nutrição esportiva, alimen-
tação escolar, hotéis, cate-
ring e as salas de aula.

Com duração de
um ano e aulas aos sába-
dos em período integral,
o UniAnchieta realiza em
2010 o curso de Pós-Gra-
duação em Cinesiologia e
Biomecânica Clínica e
Funcional. Com início das
aulas programadas para
o dia 20 de fevereiro, as
atividades tem a coorde-
nação da professora e

mestre Paula Akashi Aoki.
Segundo ela, o curso nas-
ceu para acrescentar aos
profissionais formados co-
nhecimento mais aprofun-
dado na área estudada. “A
cinesiologia e biomecânica
clínica e funcional com-
preende os movimentos uti-
lizados no dia a dia nas ativi-
dades rotineiras do ser hu-
mano. Além disso, analisa-

Cinesiologia estuda movimentos do corpo
mos as implicações causa-
das por patologias que
acometem o sistema mus-
culoesquelético na cinesio-
logia e biomecânica ideal
dos segmentos corporais”.
De acordo com Paula, todos
os segmentos corporais
serão abordados ao longo
das aulas. “Também vamos
dedicar atenção especial
aos tópicos  sobre cinesiolo-

gia e biomecânica dos es-
portes”. O curso é destina-
do especificamente a
estudantes formados nas
áreas de fisioterapia e edu-
cação física. Para a profes-
sora, a iniciativa do UniAn-
chieta é considerada inova-
dora na região. “A cidade
necessita de cursos de pós
graduação na área de Fi-
sioterapia, e Jundiaí tem

uma população carentes de
profissionais especialistas”.

Olimpíadas noOlimpíadas noOlimpíadas noOlimpíadas noOlimpíadas no
BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

Em relação ao cam-
po de trabalho, Paula expli-
ca que as principais linhas
de atuação são ortopedia,
traumatologia e fisioterapia
esportiva. “Mas este co-
nhecimento também é fun-

damental para as áreas
de neurologia e respi-
ratória. Com a vinda dos
Jogos Olímpicos no Brasil
em 2016 a tendência é de
que todas as profissões
ligadas ao esporte passem
por um processo de ascen-
são. Este é o momento para
se investir na profissão, seja
na Fisioterapia ou na Edu-
cação Física”.
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EMPREGOS
O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é

direcionado SOMENTE para alunos, ex-alunos e familiares dos
alunos do Grupo Anchieta.

Se você faz parte deste público, cadastre já o seu curriculo no site
www.anchieta.br/nemp e tenha acesso as oportunidades abaixo.

Código da Vaga: 1.672
Área: Administração

Código da Vaga: 1.479
Área: Jurídica

Código da Vaga: 1.603
Área: Programador Web

Código da Vaga: 1.508
Área: Psicologia

Código da Vaga: 1.583
Área: Analista  de Supri-
mentos Junior

Código da Vaga: 1.584
Área: Analista de Supri-
mentos Pleno

Código da Vaga: 1.633
Área: RH

Código da Vaga: 1.634
Área: DP

Código da Vaga: 1.635
Área: RH

Código da Vaga: 1.665
Área: Analista Financeiro

Código da Vaga: 1.491
Área: Vendedor Externo

Código da Vaga: 1.668
Área: Químico

Código da Vaga: 1.588
Área: Marketing

Código da Vaga: 1.589
Área: Analista de Pós-
Vendas

Código da Vaga: 1.590
Área: Analista de Suporte

Código da Vaga: 1.591
Área: Pós-Vendas

Código da Vaga: 1.632
Área: Área Fiscal

Código da Vaga: 1.637
Área: Instrutora Condicio-
namento Físico

Código da Vaga: 1.638
Área: Educação Fisica

Código da Vaga: 1.655
Área: Auxiliar de Recupe-
ração de Creditos

Código da Vaga: 1.592
Área: Venda, Cobrança e
Recebimento Caixa

Código da Vaga: 1.575
Área: Nutricionista

Código da Vaga: 1.687
Área: Auxiliar Financeiro

Código da Vaga: 1.546
Área: Administração ou
Economia

Código da Vaga: 1.647
Área: ADMINISTRATIVO

Código da Vaga: 1.630
Área: Professor de Edu-
cação Especial

Código da Vaga: 1.673
Área: Auxiliar Contábil

Código da Vaga: 1.657
Área:  ESCRITA FISCAL

Código da Vaga: 1.662
Área: Assistente Fiscal

Código da Vaga: 1.658
Área: Marketing

Código da Vaga: 1.576
Área: ASS. CONTABIL

Código da Vaga: 1.616
Área: Direito

Código da Vaga: 1.684
Área: Ambiental

Código da Vaga: 1.612
Área: Assistente Adm.

Código da Vaga: 1.653
Área: ANALISTA FICAL JR.

Código da Vaga: 1.677
Área: Eng. Mecanica

Código da Vaga: 1.678
Área: Finanças

Código da Vaga: 1.679
Área: Comercial

Código da Vaga: 1.578
Área: T.I.

Código da Vaga: 1.516
Área: ENG. DE PRODUTO

Código da Vaga: 1.674
Área: ANALISTA DE
SUPORTE JR

Código da Vaga: 1.654
Área: ENGENHARIA CIVIL

Código da Vaga: 1.571
Área: DESENHISTA PRO-
JETISTA

Código da Vaga: 1.627
Área: Eng. de Produção

Código da Vaga: 1.574
Área: Auxiliar Adm.

Código da Vaga: 1.660
Área: Administração

Código da Vaga: 1.670
Área: Ciências Contábeis

Código da Vaga: 1.556
Área: Orçamentista de Ins-
talações Hidrául

Código da Vaga: 1.650
Área: Instrutor de Farmácia

Código da Vaga: 1.621
Área: Pedagogia

Código da Vaga: 1.651
Área: Instrutor de Enfer-
magem

Código da Vaga: 1.652
Área: Instrutor de Adm.

Código da Vaga: 1.666
Área: Instrutor de Monta-
gem E Manutenção

Código da Vaga: 1.594
Área: Administração

Código da Vaga: 1.595
Área: Enfermagem

Código da Vaga: 1.596
Área: TI

Código da Vaga: 1.610
Área: Marketing / Publi-
cidade e Propaganda

Código da Vaga: 1.641
Área: Assistente Adm.

Código da Vaga: 1.579
Área: Consultor Tecnico

Código da Vaga: 1.624
Área: Programador Delphi

Código da Vaga: 1.625
Área: Auxiliar de Analista
de Suporte

Código da Vaga: 1.557
Área:  Marketing

Código da Vaga: 1.606
Área: Criação

Código da Vaga: 1.565
Área: Analista de Custos

Código da Vaga: 1.566
Área: Analista Estatístico

Código da Vaga: 1.621
Área: Pedagogia

Código da Vaga: 1.622
Área: Tutor de Português

Código da Vaga: 1.623
Área: Tutor de Matemáti-
ca

Código da Vaga: 1.586
Área: Coord. de Vendas

Código da Vaga: 1.605
Área: Analista Contábil

Código da Vaga: 1.471
Área: TI

Código da Vaga: 1.577
Área: Assist. Educacional

Código da Vaga: 1.593
Área: Auxiliar Adm

Código da Vaga: 1.559
Área: Analista de Custos

Código da Vaga: 1.611
Área: RH

Código da Vaga: 1.563
Área: T.I.

Código da Vaga: 1.599
Área: Eng. Mecatronica

Código da Vaga: 1.602
Área: Logistica

Código da Vaga: 1.607
Área: Direito

Código da Vaga: 1.608
Área: Eng. Civil

Código da Vaga: 1.631
Área: Assist. Financeiro

Código da Vaga: 1.659
Área:  Adm de Inventario

Código da Vaga: 1.628
Área: Analista de Con-
vênios

Código da Vaga: 1.685
Área: TI

Código da Vaga: 1.676
Área: Vendedor

Código da Vaga: 1.642
Área: Recepcionista/As-
sessor Comercial

Código da Vaga: 1.649
Área: Farmácia

Código da Vaga: 1.667
Área: Administração

Código da Vaga: 1.644
Área: Web designer

Código da Vaga: 1.648
Área: Farmácia

Código da Vaga: 1.646
Área: Técnico Em Eng.

Código da Vaga: 1.656
Área: Recursos Humanos

Código da Vaga: 1.661
Área: Vendas Técnicas

Código da Vaga: 1.663
Área: Psicologia

Código da Vaga: 1.680
Área: Recursos Humanos

Código da Vaga: 1.664
Área: AUXILIAR DE DP

Código da Vaga: 1.669
Área: ASSIST. FINANCEIRO

Código da Vaga: 1.675
Área: Vendedor

Código da Vaga: 1.686
Área: Auxiliar Contábil


