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• Escolas e Faculdade: 11     4446-6342

VÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PVÁRZEA PAAAAAULISTULISTULISTULISTULISTAAAAA

• 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,

Automação Industrial, Engenharia de

Alimentos, Engenharia Civil, Engenha-

ria Eletrônica, Engenharia Química,

Engenharia de Produção     e     Redes de

Computadores: 11 4588-4446

• Secretaria dos cursos de Ciências

Econômicas, Educação Física, Publi-

cidade e Propaganda, Pedagogia,

Fisioterapia, Terapia Ocupacional,

Logística, Marketing e Sistemas de

Informação: 11 4588-4445

• Secretaria do curso de Direito: 11

4588-4451

• Secretaria de Pós-Graduação e

Extensão Universitária: 11 4582-0424

• Serviço Social: 11 4527-3446

• Núcleo de Prática Jurídica - Assistência

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

Clínica de Saúde: 11 4527-3452

A tecnologia a serviço da humanidade
Milhões de brasileiros vão às urnas hoje para eleger o novo presidente, novos governadores, senadores, deputados estaduais

e federais. Com o advento das urnas eletrônicas, a expectativa é que o eleitor demore pouco mais de um minuto para votar, segundo

o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Atualmente é impossível pensar em uma nova sociedade sem contar com a contribuição da

tecnologia. Desde o controle remoto do aparelho de TV até a utilização de máquinas sofisticadas na produção de carros e outros

artigos, a tecnologia vem proporcionando uma série de benefícios para a humanidade. Um outro exemplo é o uso do telefone

celular para conectar-se a internet. Sobre esse assunto o leitor poderá encontrar matéria nesta edição do “Em Foco”. Na reportagem

publicada na página 8, o coordenador do curso de MBIT do Centro Universitário Padre Anchieta, Juliano Schimiguel, cita algumas

novidades da área, os sites mais acessados e orientações gerais para a compra do aparelho. Já o assunto da página 3 é relativo ao

Congresso de Análise e Modificação do Comportamento que será realizado no anfiteatro Prof. Pedro C. Fornari entre os dias 14 e 17

de outubro. O evento reunirá psicólogos e outros especialistas de países como Canadá, Estados Unidos, Venezuela, México, Colôm-

bia, Argentina, Uruguai, Equador, Peru e Brasil. Podem participar profissionais e estudantes de Psicologia. Uma das principais

iniciativas das Escolas Padre Anchieta voltada para a comunidade é o “Anchieta Aberto”, destaque das páginas 4 e 5. O evento, que

já foi realizado na cidade de Várzea Paulista, ocorreu recentemente em Jundiaí e reuniu centenas de jovens e adolescentes interes-

sados em obter mais informações sobre o curso que pretendem fazer no ensino superior. O encontro contou com palestras, ex-

posições, apresentações culturais e atividades físicas. Participaram do “Anchieta Aberto” não apenas alunos de Jundiaí como

também de municípios como Itatiba, Cajamar, Louveira e Itupeva. Estudantes do 6º semestre do curso de Nutrição do UniAnchieta

realizaram uma pesquisa com o objetivo de avaliar a presença da atividade física, o estado nutricional e a dieta dos funcionários da

instituição. No total, participaram do levantamento 69 pessoas. Mais detalhes podem ser conferidos na página 6. Na sequência

(página 7) o leitor poderá encontrar matéria sobre a Semana de Estudos Jurídicos, encerrada recentemente e que contou com a

presença, entre outras autoridades, da Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, doutora Consuelo

Yoshida. Alunos dos cursos de Biologia, Matemática, Gestão Ambiental e Letras do Centro Universitário Padre Anchieta, partici-

param, nos últimos dias 8 e 9, da 14ª edição da Semana de Estudos Universitários (página 9). Com a supervisão da professora

Yáscara Nunes Tarallo, estudantes do curso de Terapia Ocupacional estão utilizando o equipamento Standarte, referência nas

práticas atuais no tratamento para pacientes neurológicos. Ainda na página 10, a Faculdade Padre Anchieta de Várzea Paulista

promove o 1º Evento Acadêmico entre os dias 6 de 8 de outubro. Dando sequência a premiação do projeto “Coração da Família

Anchieta”, são apresentados na página 11 os textos escritos pelos alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Já os estudantes

de Educação Física visitaram o Museu do Futebol, o Parque Ibirapuera e a Bienal de Artes de São Paulo. Além disso, na página 12,

também encontram-se publicadas as ofertas do Nemp (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais). Desejamos a você

um bom domingo e uma ótima semana.
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Com a participação de
profissionais do Canadá, Esta-
dos Unidos, Venezuela, México,
Colômbia, Argentina, Uruguai,
Equador e Peru, será realizado
entre os dias 14 e 17 de outu-
bro, no campus Prof. Pedro C.
Fornari, o XIV Congresso Latino
Americano de Análise e Modifi-
cação do Comportamento. Com
o tema “Educação, Saúde Men-
tal e Responsabilidade Social”,
o evento é considerado um dos
mais relevantes na área da psi-
cologia e conta com o apoio do
Instituto Paulista de Sexualidade
e a Casa do Psicólogo. De acor-
do com uma das organizadoras,
Carla Zeglio, os primeiros passos
para que o congresso aconte-
cesse surgiram há aproximada-
mente dois anos. “Há muito tem-
po não acontecia um evento da
Associação Latino Americana de
Análise e Modificação do Com-
portamento no Brasil. Conver-
sando com a coordenadora do
curso de Psicologia do Centro
Universitário Padre Anchieta,
professora Maria Cristina Zago
surgiu a idéia de realizarmos
uma reunião. Entretanto, a nos-
sa intenção ganhou outras pro-
porções e com a colaboração de
especialistas de fora do país, re-
solvemos então organizar o con-
gresso”. Além das palestras,
também serão realizadas confe-
rências, oficinas (workshops) e
mesa redonda. “Quisemos orga-
nizar o evento como forma de
despertar nos psicólogos todo
tipo de trabalho relacionado as
questões da sexualidade, tera-
pias de casais, bullying, entre
outros aspectos”, afirma a
psicóloga.

JundiaíJundiaíJundiaíJundiaíJundiaí
Jundiaí é considerada por

muitos especialistas como uma
cidade que possui ótima in-
fraestrutura. O município, além
de apresentar excelente qua-
lidade de vida e elevada
produção cultural, também en-
contra-se em localização privile-

giada. Esses fatores, de acordo
com a organizadora, foram fun-
damentais na escolha da cidade
para sediar o evento. “Jundiaí é
um município que tem qualidade
para receber estrangeiros. Tam-
bém conta com uma ótima rede
hoteleira. Tudo isso dá a sen-
sação que fizemos a opção acer-
tada”. Com relação ao UniAnchi-
eta, a psicóloga explica que a
disposição em receber o con-
gresso foi fator determinante
para a sua realização na cidade.
“Essa instituição foi a primeira a
ser contatada e a primeira a abrir
as portas para nós, devemos
muito ao Centro Universitário”.

Área de humanasÁrea de humanasÁrea de humanasÁrea de humanasÁrea de humanas
Durante quatro dias serão

abordados diversos temas liga-
dos a educação, saúde mental e
responsabilidade social. De acor-
do com o também organizador Di-
ego Henrique Viviane, o congres-

so não é voltado apenas aos
psicólogos e estudantes. “Pessoas
formadas nas áreas de assistên-
cia social, pedagogia, medicina,
nutrição e outras do segmentos de
humanas também poderão parti-
cipar”. A expectativa é que sejam
efetuadas entre 300 e 500 ins-
crições. “Quero ressaltar que o
público que acompanhar o even-
to deve ficar tranquilo com relação
aos profissionais de outros países,
pois haverá tradução simultânea
das oficinas e conferências”,
declara Carla. No total, o congres-
so contará com a presença de 35
profissionais estrangeiros. “A gen-
te tentou organizar um evento ex-
tremamente amplo abrangendo
as searas possíveis dentro da psi-
cologia e da modificação do com-
portamento.”.

As inscrições estão aber-
tas e podem ser feitas pelo e-
mail: alamocbrasil@uol.com.
Estudantes pagarão a taxa de R$

UniAnchieta sedia Congresso de Análise
e Modificação do Comportamento

150 e profissionais R$ 250. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 3666-5421.

NoNoNoNoNovvvvvas Pas Pas Pas Pas Parararararceriasceriasceriasceriascerias
A parceria entre Asso-

ciação Latino Americana de Aná-
lise e Modificação do Comporta-
mento no Brasil e o UniAnchieta
deverá render novos frutos num
futuro próximo.  A idéia das duas
instituições é desenvolver novas
ações em breve. “Estamos pen-
sando em novas parcerias. A
idéia é realizar um curso de es-
pecialização com 360 horas de
duração na área de comporta-
mento”, explica a coordenadora
do curso de Psicologia do Cen-
tro Universitário, Maria Cristina
Zago. Por outro lado, Carla acre-
dita que o apoio dado pela insti-
tuição jundiaiense foi fundamen-
tal para a organização do con-
gresso. “O UniAnchieta possui
uma estrutura maravilhosa. Que-

ro agradecer muito a professora
Cristina por ter aberto o espaço”.

PsicologiaPsicologiaPsicologiaPsicologiaPsicologia
Para Carla, que há mais

de 15 anos trabalha na profis-
são, a psicologia nos dias atuais
encontra-se presente em diver-
sos segmentos da sociedade. “A
psicologia faz parte do nosso co-
tidiano. Atualmente é muito co-
mum você ver empresas con-
tratando profissionais, clubes de
futebol, todos querem valorizar
os seus funcionários”. De acor-
do com a especialista, o objeti-
vo do profissional que milita na
área é colaborar para a melho-
ria da qualidade de vida do pa-
ciente. “A gente vai, conversa
com quem precisa, insere alguns
conceitos, busca uma transfor-
mação e o ajuda para melhor.
Hoje em dia estamos tendo um
retorno bem interessante da
maioria dos segmentos”.
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Professores com renoma-
da qualificação profissional, ex-
posições sobre temas variados,
laboratórios com modernos e-
quipamentos. Tudo isso foi
colocado à disposição de
estudantes de Jundiaí e região
durante o “2º Anchieta Aberto”.
O evento, realizado no último dia
25, teve como objetivo oferecer
orientação para a escolha da fu-
tura carreira profissional. Passa-
ram pelas salas e corredores do
campus central, localizado a rua
Bom Jesus de Pirapora,  alunos
não só de Jundiaí como também
das cidades de Itatiba, Louveira,
Itupeva e Cajamar. A adoles-
cente Aline da Silveira Lopes, de
16 anos, era uma das mais em-
polgadas com a iniciativa. Para
a moradora no Jardim Novo Ho-
rizonte, a oportunidade dada
pelo Anchieta auxiliou a definir
a futura atividade profissional.
“Acabei de sair da palestra sobre
Ciências Contábeis e defini que
pretendo seguir nessa área. A
idéia da realização desse evento
é muito bacana porque tira
várias dúvidas nossas”, afirmou.
Já a estudante Aline Ariane da
Silva Souza, 18 anos, veio de Itu-
peva para Jundiaí para assistir as
palestras e participar de várias
atividades. “Já assisti palestras
sobre os cursos de Marketing e
Engenharia Química. São as
duas áreas que quero estudar.
Essa iniciativa facilitou a minha
vida e deixou mais claro o cami-
nho profissional”. A jovem, que
reside no bairro Santa Fé, tam-
bém gostou da estrutura monta-
da pela coordenação do evento.
“É muito legal esse ambiente.
Além de assistir as palestras
pude me divertir com o pessoal
da Educação Física brincando
com perna de pau, clave, argola
e mini trampolim”.

Escolha defEscolha defEscolha defEscolha defEscolha definidainidainidainidainida
Alguns alunos que assis-

tiram as palestras já tinham
definido o caminho que preten-
dem seguir profissionalmente.
A intenção foi apenas esclare-
cer detalhes do curso que farão
no ensino superior. Esse é o
caso do adolescente Otávio Ber-
nardes, de 17 anos. “Assisti pa-
lestras sobre outras profissões,
mas o que quero fazer mesmo
é Direito. Além disso sei que o
UniAnchieta possui ótimos pro-
fessores nessa área”, explica o
jovem que reside no Parque
Almerinda Chaves. A estudante
Fernanda Rodrigues da Silva,
de 17 anos, também já sabe o
que irá cursar. “Quero fazer Psi-
cologia, pois é um campo fas-
cinante. Como visitei o Anchie-
ta vou aproveitar para conhe-
cer outros segmentos, mas a-
penas por curiosidade”.

Estrutura ofEstrutura ofEstrutura ofEstrutura ofEstrutura oferecidaerecidaerecidaerecidaerecida
Para vários jovens que vi-

sitaram as dependências das Es-
colas e Centro Universitário Pa-
dre Anchieta um dos destaques
da instituição é a estrutura o-
ferecida ao aluno. O jovem Gui-
lherme Munhoz Montini, de 17
anos, conheceu o prédio pela
primeira vez.  Morador no
Jardim Pacaembu, em Itupeva,
o adolescente ficou encantado
com as instalações. “Gostei
muito do laboratório de quími-
ca. É bacana porque muita
coisa que você vê na teoria
pode colocar em prática por
meio de experimentos. Outra
sala que chamou muita a mi-
nha atenção foi  a de au-
tomação industrial. Percebi que
o trabalho é muito bem o orga-
nizado. A direção e os profes-
sores estão de parabéns”. Um

“2º Anchieta Aberto” auxilia estudante

na escolha da carreira profissional
outro ponto positivo destacado
por Guilherme está relacionado
as salas de aula. “Elas são
bastante espaçosas”.

Quem também ficou sa-
tisfeito com todo o trabalho re-
alizado durante o “2º Anchieta
Aberto” foi  o coordenador
pedagógico da Escola Estadual
Parque Residencial Almerinda
Chaves, professor Luiz Fran-
cisco Lupinatti Pinto. Segundo
ele, a iniciativa reforça ainda
mais o nome da instituição e
mostra o potencial que o Anchi-
eta possui em toda a região  “É
uma idéia muito boa não so-
mente para a escola mas prin-
cipalmente para toda a comu-
nidade, em especial os jovens
que estão em dúvida sobre qual
caminho pretendem seguir
profissionalmente”. Luiz trouxe
35 alunos do segundo e terceiro
ano do ensino médio. “Muitos
deles conheceram o Anchieta
pela primeira vez e ficaram ma-
ravilhados com a estrutura o-
ferecida”.

Qualidade no ensinoQualidade no ensinoQualidade no ensinoQualidade no ensinoQualidade no ensino
Um outro aspecto lem-

brado pela estudante Priscila
Coelho, de 16 anos, foi a qua-
lidade do ensino oferecida pelo
grupo Anchieta. Aluna do 3º
ano do ensino médio, a jovem
estuda há quase dez anos na
instituição. “Estou aqui desde a
3ª série do fundamental. O An-
chieta tem ótimos professores
facilitando o nosso aprendiza-
do. Com tudo o que aprendo na
sala de aula tenho boas chan-
ces de obter a vaga em uma
instituição pública”, revela
Priscila que pretende prestar
Gestão Ambiental.

Organização é destaqueOrganização é destaqueOrganização é destaqueOrganização é destaqueOrganização é destaque
do edo edo edo edo evvvvventententententooooo

Um dos pontos altos do “2º
Anchieta Aberto” foi a organização.
Desde da sexta-feira (dia 24) era
possível notar um batalhão de
profissionais envolvidos para a re-
alização do evento. No total, mais
de 500 pessoas entre equipe dire-
tiva, professores, alunos e funci-
onários participaram da iniciativa.
“Quero agradecer a presença de
todo mundo. O evento só foi rea-
lizado com êxito graças a partici-
pação de todos os envolvidos, des-
de o pessoal da manutenção e lim-

peza até os professores e dire-
tores”, afirmou uma das organiza-
doras, Aline Bertaglia dos Santos.
Segundo ela, era possível notar no
semblante de cada profissional
satisfação em participar do even-
to. “Os alunos do curso de Logísti-
ca, por exemplo, organizaram a
entrada e recepção dos
estudantes”.

Além das exposições e dos
laboratórios, ocorreram palestras
simultaneamente em oito salas de
aula. “Também disponibilizamos
na entrada do prédio uma sala
com um pré cadastro para os

estudantes interessados em pres-
tar o vestibular no Anchieta e fa-
zer um curso de graduação”, ex-
plicou Aline.

De acordo com a diretora,
Adriana Fornari, o comprometi-
mento de todos os envolvidos co-
laborou de forma decisiva para o
sucesso do evento. “Esse ano con-
seguimos uma organização
maior”. Segundo ela, o objetivo do
encontro foi muito além de auxi-
liar o estudante na escolha da car-
reira profissional. “O Anchieta não
é composto apenas de quatro
paredes. Por meio dessa iniciati-

va, pudemos mostrar que a edu-
cação desenvolvida pelos nossos
profissionais prepara o aluno para
a vida e para ser um profissional
de grande destaque em Jundiaí e
região”.

Orientação PrOrientação PrOrientação PrOrientação PrOrientação Profofofofofissionalissionalissionalissionalissional
 Um outro aspecto lembra-

do pela diretora do ensino médio é
o trabalho de orientação profissio-
nal oferecido aos alunos das Esco-
las Padre Anchieta. “Os estudantes
do 1º ao 3º ano do Ensino Médio
recebem orientação da nossa
equipe, das psicólogas Kátia Segre

e Elaine Gaspari. Pesquisas indi-
cam que entre 30% e 40% dos
estudantes prestes a prestar o ves-
tibular ainda não sabem a carrei-
ra que desejam seguir. Por meio
dessa iniciativa,  a chance de es-
colher o curso certo aumenta con-
sideravelmente”.

LogísticaLogísticaLogísticaLogísticaLogística
Pelo menos 30 alunos de

Logística colaboraram com a ini-
ciativa. Entre eles estava João Es-
tanislau. Estudante do quarto se-
mestre o jundaiaiense  pôde,  por
meio do “2º Anchieta Aberto”, colo-
car em prática um pouco do que
aprendeu na sala de aula. “O co-
ordenador do curso nos convidou
e aceitamos prontamente. Cada
um de nós ficou responsável por
um setor da distribuição e re-
cepção dos visitantes. Alguns en-
traram nos ônibus e passaram os
detalhes do evento. Outros rece-
beram os alunos. Todos nós está-
vamos uniformizados e com o
cronograma das atividades em
mãos facilitando assim a vida dos
interessados”. Para João, que tra-
balha como analista de Logística
na Cereser, o curso do UniAnchie-
ta apresenta uma ótima qualidade
de ensino. “É um curso muito bom.
Entendo que a área de Logística
tem muito ainda o que crescer na
região, por isso todo mundo tem
que conhecer um pouco desse
segmento. Os professores passam
experiência profissional, eles são
muito criativos e isso é essencial
para o nosso crescimento”.

Ainda em 20Ainda em 20Ainda em 20Ainda em 20Ainda em 201111100000
O próximo “Anchieta Aber-

to” será realizado em Cajamar no
dia 16 de outubro nas dependên-
cias da Escola Padre Anchieta, lo-
calizada  a rua Lázaro Dalcin, 256,
no Centro.

Adolescentes assistiram atentamente as palestras

Estudantes de Itupeva conheceram o Anchieta e participaram do evento

Instituição também recebeu a visita de alunos da região do Almerinda Chaves

Jovens participaram de pesquisa na área de nutrição enquanto crianças assistiram história contada por Dona Benta

A exposição de trabalhos e os modernos laboratórios foram algumas das atrações do evento
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Nos últimos anos, a popu-
lação brasileira tem passado por
mudanças no estilo de vida, re-
sultando no aumento do exces-
so de peso e desencadeamendo
doenças como diabetes e hi-
pertensão. Dada a importância
desta situação, os alunos do 6°
semestre de Nutrição da Centro
Universitário Padre Anchieta, ori-
entados pelas professoras Vera
Novaes e Elaine Gomes Fiore e
acompanhados pela coordena-
dora Kátia Regina Guimarães, re-
alizaram um estudo para avaliar
a presença de atividade física,
estado nutricional e a dieta dos
funcionários da instituição. Os
69 funcionários que partici-
param da pesquisa foram en-
caminhados ao Laboratório de
Avaliação Nutricional. Os pes-
quisadores, devidamente treina-
dos, anotaram os dados de iden-
tificação dos entrevistados, infor-
mações sobre atividade física,
dados antropométricos e de con-
sumo alimentar, os quais foram
colhidos por meio do Método
Recordatório de 24 horas e ana-
lisados segundo o IQD (Índice de
Qualidade da Dieta).  Pelos re-
sultados verificou-se ausência da

prática de atividade física para
a maioria dos entrevistados
(68,12%) e elevada prevalência
de excesso de peso (53,62%) e
de risco ou alto risco para
doenças cardiovasculares
(54,69%). Além disto, grande
parcela da população apresen-
tou consumo alimentar com de-
terminados aspectos que de-
verão ser melhorados. A qua-
lidade da dieta mostrou-se, em
sua maioria (78,26%), na cate-
goria de “necessidade de modi-
ficação”, com destaque para ina-
dequação no tocante às verdu-
ras, legumes, frutas, leite, legu-
minosas e variedade da dieta.
Apesar disto, foi adequado o con-
sumo de carnes, ovos, cereais e
tubérculos, não tendo sido veri-
ficado excessivo consumo de
sódio e de gorduras totais. Com
isso, uma ação educativa será
implementada para dar retorno
aos funcionários entrevistados.

No segundo semestre
serão realizadas Oficinas no La-
boratório de Técnica Dietética do
Curso para os funcionários para
devolutiva do resultado com
ação educativa visando correção
dos erros alimentares.

Alunos de Nutrição realizam
pesquisa para avaliar nível de

atividade física em funcionários

Vários exames foram realizados pelos estudantes

Estudantes puderam colocar em prática um pouco do ensinamento aprendido em sala de aula
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Nomes de expressão da
área jurídica estiveram presentes
recentemente no UniAnchieta.
Entre os dias 20 e 25 de setem-
bro foi realizada a 40ª edição da
tradicional Semana de Estudos
Jurídico. Mais de 600 estudantes
assistiram diariamente, no an-
fiteatro do campus Professor
Pedro C. Fornari, palestras sobre
“Direito no  Trabalho na Atua-
lidade”, “Advocacia nos dias a-
tuais” e “Tendências do Proces-
so Penal”. Um dos pontos altos
do evento foi a participação da
Desembargadora Federal do Tri-
bunal Regional Federal da 3ª
Região, professora e doutora e
mestre em Direito Ambiental da
PUC São Paulo, Consuelo Yoshi-
da, que expôs o tema “Direito
Ambiental – Novas Perspecti-
vas”. De acordo com a educa-
dora, é cada vez maior o inte-
resse dos estudantes de Direito
em assuntos ligados ao meio
ambiente. “Comecei mostrando
para os alunos o extenso campo
de atuação que existe. Temas
ligados a preservação do ecos-
sistema interessam não só o seg-
mento jurídico como também
profissionais que trabalham em
outras áreas”. Para a desembar-
gadora, cada cidadão brasileiro
tem a obrigação de colaborar
com a manutenção da natureza.
“Temos que refletir e verificar o
que cada um de nós pode fazer
para diminuir a degradação am-
biental”.

PrPrPrPrProjeojeojeojeojettttto pioneiro pioneiro pioneiro pioneiro pioneirooooo

Ao longo da palestra, Con-
suelo abordou outros temas
como, por exemplo, artigos da
Constituição Brasileira referentes
ao Direito Ambiental, as exigên-
cias para a instalação e cons-
trução de postos de combus-
tíveis, além da construção suste-
ntável do Rodoanel. A desembar-
gadora também apresentou aos
estudantes projeto pioneiro rela-
cionado a manutenção do ecos-
sistema. “A cidade de Lucas do
Rio Verde, no interior de Goiás,
elaborou um código muito inte-
ressante. Trata-se do primeiro
município no Brasil com suas
atividades rurais regularizadas
em termos sócios ambientais”.

EstudantEstudantEstudantEstudantEstudanteseseseses

Para os alunos, a possibi-
lidade de participar da Semana
de Estudos Jurídicos é uma im-
portante oportunidade de atua-
lizar o conhecimento adquirido
em sala de aula e aprender no-
vos conceitos com nomes de ex-
pressão. A estudante do 5º ano
de Direito, Miriam Oliveira Mene-
gasso, disse que desde o início
do curso procurou assistir às pa-
lestras. “Sempre participei de to-
das as edições da semana. En-
tendo que é um evento essencial
na formação acadêmica, é uma
iniciativa muito frutífera”. Segun-

Estudantes participam da
Semana de Estudos Jurídicos

do a funcionária pública, a
chance de assistir a palestras
sobre diversos temas auxilia
também na escolha mais ade-
quada para a carreira profissio-
nal. “O direito ambiental, por e-
xemplo, é um segmento muito
importante nos dias atuais”.

A universitária do 3º ano,
Cilene Benatti, acredita que a
semana pode contribuir decisi-
vamente com a sua formação.

“Como sou uma estudante e
como tenho um grande desejo de
aprender, levo as leis muito a
sério. Até mesmo uma palestra
é importante para a minha for-
mação, pois sempre dá para ti-
rar algo de proveitoso e debater
com os colegas”.

Balanço positivBalanço positivBalanço positivBalanço positivBalanço positivooooo

O coordenador da sema-

na, professor Doutor Luiz Carlos
Branco fez um balanço positivo
do evento. “Os alunos mostraram
muito interesse em aprender
com nomes consagrados da área
jurídica. Todos os temas foram
escolhidos a dedo e com o obje-
tivo de colaborar decisivamente
para o crescimento do estudante.
O anfiteatro ficou praticamente
lotado todas as noites”.

Anfiteatro registrou lotação máxima durante o evento

Semana contou com a participação de nomes de expressão do universo jurídico
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A telefonia celular e a in-
ternet estão entre os meios de
comunicação mais utilizados
pelos brasileiros. Seja para fins
profissionais ou simplesmente
para o uso pessoal, o fato é que
essas ferramentas são cada vez
mais usadas. De acordo com o
coordenador de Pós-Graduação
do MBIT do Centro Universitário
Padre Anchieta, professor doutor
Juliano Schimiguel, em se tratan-
do de acesso à internet, o Brasil
é o país que mais usa a internet
via celular na América Latina,
seguido pelo México e Venezue-
la. “O acesso à internet pelo ce-
lular no Brasil vem aumentan-
do com o passar dos anos, isso
porque as operadoras oferecem
pacotes com minutos e valores
pré-estipulados; muitas delas in-
clusive disponibilizando planos
ilimitados para planos pré-pa-
gos”, afirmou Juliano. Segundo
dados do IDG Now, a Google
lidera o ranking dos sites mais
acessados por celular no Brasil.
A rede social Orkut está na se-
gunda posição, seguido dos sites
da Globo, Terra, Downloads
GameJump, Live.com, YouTube,
Uol, My.opera.com e o Hotmail.
Na opinião de Schimiguel, são
vários os benefícios que esses
sites e redes sociais proporcio-
nam para o usuário. “Entre os
principais benefícios das redes
sociais, podemos destacar a co-
municação que pode ser realiza-
da entre os membros de um gru-
po. O conceito de “rede” dentro
de redes sociais, tem relação com
os laços que as pessoas esta-
belecem entre si, buscando
apoio, referências, informações e
a sensação de “pertencimento” a
um grupo. Algumas pessoas uti-

lizam com o intuito de conseguir
novas amizades (como é o caso
do Orkut), outras fazem o uso
para gerar uma rede de conta-
tos profissionais (Facebook,
Sonico, etc)”.

Segundo Juliano, que é
professor nos cursos de Tecno-
logia em Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Bacharela-
do em Sistemas de Informação,
Engenharia Eletrônica, Enge-
nharia de Alimentos, Engenha-
ria Química, Engenharia de
Produção e Enfermagem; atual-
mente existe uma vasta gama
de aplicações que podem ser
executadas na internet pelo ce-
lular. “Entre algumas delas po-
demos citar: buscadores na web
(Google), Youtube, Internet
Banking, Revistas Veja, Info E-
xame, Sites de Relacionamen-
to, Jogos Eletrônicos. De acordo
com matéria da IDG Now, as

empresas de internet estão
cada vez mais invadindo nossos
celulares. Em 2007, quem mais
se destacou não foi nenhuma
grande empresa fabricante de
aparelhos ou operadora, mas
sim uma empresa de Internet:
a Google, responsável pela cri-
ação da plataforma Android e
desenvolvimento de um ambi-
ente completo para o uso de
aplicativos para celulares, indo
muito além de um único apare-
lho com a marca google. Gos-
taria de salientar que o mercado
está em constante crescimento e
irá receber muitos investimentos
nos próximos anos”.

Outro ponto abordado
pelo especialista foram as ge-
rações existentes na telefonia
celular. “Podemos citar: 1G, 2G,
2.5G, 3G e 4G. A geração 1G tra-
balha com sinal analógico, a co-
municação é realizada por voz,

Aumenta número de usuários que
utilizam a internet pelo celular

e a qualidade de ligações é al-
tamente variável. A 2G nomeou
a mudança de telefonia móvel
para digital. A 2.5G foi um de-
grau de transição entre as ge-
rações 2G e 3G, com o incre-
mento de algumas novas tecno-
logias sobre a 2G. A 3G teve
como característica a transmis-
são de dados e voz e, final-
mente, a 4G é baseada total-
mente em endereços IP (inter-
net protocol – protocolo de in-
ternet). Na tecnologia 4G, é
como se todos os celulares pelo
mundo tivessem uma identifi-
cação semelhante a um com-
putador pessoal - desktop (PC
– personal computer), onde to-
dos os celulares irão compor
uma “grande rede”.

OrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientaçãoOrientação
Quando o assunto é ce-

lular, o consumidor deve prestar

muita atenção para não sofrer
prejuízos e gastar mais do que
ganha. Em busca de inovações
e comodidades, alguns gostam
de trocar de aparelho constante-
mente. Segundo Juliano, o
brasileiro deve comprar o produ-
to de forma consciente e ade-
quá-lo ao seu orçamento. “Na
verdade, não existe hoje em dia
um celular em específico que
seja o mais recomendado. No
mercado temos uma variedade
de aparelhos disponíveis, que
dependem do bolso e do gosto
do cliente. Eles podem sair de
graça se o cliente fizer um plano
pós-pago ou até mesmo se mu-
dar de operadora levando o seu
número consigo”. Já em relação
ao uso, Schimiguel alerta para
a diferença entre os chamados
planos pré-pagos e pós-pagos.
“Clientes dos planos pré-pagos
já possuem um controle de gas-
tos por si próprios, pois simples-
mente utilizam os créditos de
acordo com o que já adquiriram
previamente. Consumidores de
pós-pagos precisam contratar
planos de minutos das opera-
doras, de acordo com o seu per-
fil e necessidade. Contratando
planos, o valor em reais por
minuto é mais acessível, do que
se não estivéssemos aderido a
um plano. O problema é se o cli-
ente pós-pago extrapolar o pla-
no contratado; neste caso, o
valor do minuto fica mais caro,
muitas vezes chegando a dupli-
car o seu preço. Talvez o mais
apropriado seria o usuário pos-
suir um aparelho de celular que
aceite mais de um chip (de dife-
rentes operadoras), e então al-
terá-lo de acordo com os planos
e promoções oferecidos pelas
operadoras”.

Brasileiros são os campeões de acesso da internet via celular
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Alunos dos cursos de Bio-
logia, Matemática, Letras e
Gestão Ambiental do UniAnchie-
ta participaram nos dias 8 e 9 de
setembro, da 14ª edição da Se-
mana de Estudos Universitários.
O evento, que foi realizado no
ginásio de esportes do campus
central, contou com a partici-
pação de estudantes, coordena-
dores, professores e muitos fun-
cionários da instituição. Na opor-
tunidade vários trabalhos desen-
volvidos em sala de aula foram
apresentados pelos universitári-
os.

“Participaram do evento
os alunos dos cursos de Licenci-
atura do Campus central, ou seja,
de Biologia, Matemática e Letras,
além dos estudantes do curso
tecnólogo de Gestão Ambiental.
Eles foram distribuídos em gru-
pos que, devidamente orientados
por nossos professores, pes-
quisaram, montaram e expuse-
ram trabalhos de assuntos diver-
sificados”, afirmou o coordena-
dor do curso de Ciências com ha-
bilitação em Biologia,  professor
Sérgio Hayato Seike.

Um dos pontos altos da
semana foi a realização da pa-
lestra “O biólogo na pesquisa
científica e o uso da biologia

molecular”, ministrada pela pes-
quisadora do Instituto Biológico,
doutora Suzete Lanza Destéfano.

Exposição de trabalhosExposição de trabalhosExposição de trabalhosExposição de trabalhosExposição de trabalhos

Durante o evento foram
apresentados trabalhos corres-
pondentes aos três cursos. Na
área de Biologia, por exemplo, fo-
ram abordados temas relaciona-
dos a zoologia, botânica, ecologia,
meio ambiente e saúde. Segundo
Sérgio, a semana tem como obje-
tivo geral diversificar as atividades
oferecidas aos estudantes, visan-
do simultaneamente ampliar a
formação e aprofundar os conhe-
cimentos nos assuntos estudados.
“Bienalmente, a Semana de Estu-
dos adota o formato aberto, com
exposições de trabalhos ao públi-
co externo. Nessa oportunidade, o
evento adquire caráter tipica-
mente extensionista, comparti-
lhando com a comunidade jundi-
aiense os conhecimentos e sa-
beres veiculados nos cursos do
UniAnchieta”. Para o coordena-
dor do curso de Biologia, a par-
ticipação traz uma série de
benefícios aos universitários pro-
porcionando crescimento aca-
dêmico e auxiliando na
preparação para o mercado de

trabalho.
“Ao pesquisar sobre o

tema que irá expor, o aluno apro-
funda seus conhecimentos. Si-
multaneamente amplia a sua
formação na medida em que
estuda assuntos que em certos
pontos extrapolam os ensina-

mentos adquiridos nas aulas,

sejam eles oriundos do próprio

trabalho, sejam provenientes da

observação das exposições dos

colegas. Além disso, aprender a

trabalhar em equipe é de ex-

trema importância para a sua

formação profissional e pessoal.

Tão importante quanto a ex-

periência adquirida ao lidar com

Alunos expõem trabalhos durante
Semana de Estudos Universitários

o heterogêneo público visitante”.

Ciência na PraçaCiência na PraçaCiência na PraçaCiência na PraçaCiência na Praça

De acordo com Sérgio, a
maior parte dos trabalhos apre-
sentados surgiu por meio de uma
outra atividade do curso de Biolo-
gia: Ciência na Praça. “Esses tra-
balhos foram originalmente ela-
borados no primeiro semestre, ori-
entados pelo professor Wanderley
Carvalho, para serem apresenta-
dos na Praça da Bandeira. Outros
foram montados especificamente
para a Semana de Estudos, tendo
sido confeccionados neste semes-
tre e orientados por diferentes pro-
fessores do curso. Também houve

demonstração de trabalhos rela-
cionados a pesquisas realizadas
em Iniciação Científica, devida-
mente adequados ao propósito do
evento. Por fim, houve um traba-
lho sobre aves apresentado por
um ex-aluno”.

Segundo o educador, a re-
alização da semana só foi possí-
vel graças a colaboração e envolvi-
mento de toda a equipe do UniAn-
chieta. “O evento envolveu, além
de alunos e professores, muitos
funcionários do UniAnchieta, que
não cito nominalmente para não
cometer nenhuma injustiça. Sem
eles, sua realização não teria sido
possível. Quero a todos eles ex-
pressar meus agradecimentos”.

Entre as atrações do evento estiveram os répteis

Trabalhos sobre vários assuntos foram apresentados durante a Semana de Estudos Universitários. Participaram das atividades alunos de Biologia, Matemática, Letras e Gestão Ambiental
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Como forma de colaborar
com o desenvolvimento acadêmi-
co, alunas do quarto ano do curso
de Terapia Ocupacional do UniAn-
chieta fazem o uso do equipamen-
to denominado Standarte. As
estudantes passam pelo estágio
em Reabilitação neurológica, na
Clínica de Saúde supervisionado
pela Profa Esp. Yáscara Nunes
Tarallo. As atividades desenvolvi-
das pelos estagiários do último
ano do curso tem papel impor-
tante no processo de formação do
futuro profissional,  pois é a fase
onde eles aplicam a teoria e de-
senvolvem a habilidade prática.
Para o aperfeiçoamento do aluno
e resultado satisfatório das inter-
venções, a faculdade adquiriu o
equipamento Standarte, utilizado
hoje como referência nas práticas
atuais no exercício da Terapia Ocu-
pacional para pacientes neurológi-
cos.

O Standarte é um equipa-
mento multifuncional, usado pelo
terapeuta ocupacional para tratar
pacientes em diferentes faixas
etárias e patologias. Ele é consi-
derado multifuncional porque pos-
sibilita uma grande variedade de
conjugação dos acessórios que o
compõem, sendo usados de acor-
do com a função escolhida pelo
terapeuta e a necessidade do pa-
ciente.

Qual é a função do SQual é a função do SQual é a função do SQual é a função do SQual é a função do Stan-tan-tan-tan-tan-
dardardardardarttttte ?e ?e ?e ?e ?

Ele é utilizado no tratamen-
to de indivíduos portadores de:
disfunção neurológica, disfunção
de postura e coordenação de mo-
vimentos, dificuldades escolares
ou de aprendizagem, disfunções
sensoriais.

Qual é o objeQual é o objeQual é o objeQual é o objeQual é o objetivtivtivtivtivo ?o ?o ?o ?o ?
Ativar e melhorar a qua-

lidade dos movimentos funciona-
is e sensoriais do corpo por meio
de estímulos adequados e orga-
nizados pelo terapeuta, dirigidos
aos sistemas motor, sensorial e
cognitivo do paciente.

AAAAAcessórioscessórioscessórioscessórioscessórios
São 16 acessórios. Cada

um deles exerce uma função es-
pecífica, facilitando o movimento
do corpo e das articulações.

RRRRResultados esperadosesultados esperadosesultados esperadosesultados esperadosesultados esperados
Melhora a função e cons-

ciência corporal, promove a rea-
lização dos movimentos que pos-
sibilitam um bom desempenho do
paciente em suas atividades es-
senciais do dia a dia.

Em setembro de 2005,
trouxe o equipamento para Jundi-
aí e desde então venho utilizando
com meus pacientes, tendo obti-
dos resultados bastante satis-

fatórios.
A clínica oferece atendi-

mento gratuito a população de
baixa renda, necessitando apenas
de encaminhamento médico. In-
teressados no atendimento de-

Estudantes de Terapia Ocupacional utilizam
equipamento para reabilitar pacientes

vem ligar no horário comercial
para 4527-3452 e agendar ava-li-
ação

Professora Yascara Tarallo
- Supervisora Clínica Reab. Neu-
rológica - UniAnchieta

Anchieta de Várzea promove
1º Encontro Acadêmico

Estudantes dos cursos de
Administração, Ciências
Contábeis, Logística, Marketing
e Pedagogia, participam entre
os dias 6 e 8 de outubro, das
19h00 às 22h30, do 1º Evento
Acadêmico da Faculdade Padre
Anchieta de Várzea Paulista.
Com o objetivo de promover
maior integração entre os alu-
nos, serão realizadas diversas
atividades como palestras, ofi-
cinas, feira de Logística e Mar-
keting, simpósio de educação e
apresentações culturais. Além
disso, os universitários apresen-
tarão trabalhos sobre vários te-
mas que foram desenvolvidos
em sala de aula. Serão maque-
tes, banners, exposição de pro-
jetos e TCCs (Trabalho de Con-
clusão de Curso), entre outros.

No total, o evento deverá reunir
500 estudantes. Durante três
dias, especialistas de vários seg-
mentos abordarão assuntos vari-
ados como forma de auxiliar no
crescimento acadêmico do
aluno, além de prepará-lo para
o mercado de trabalho. O even-
to será encerrado com uma apre-
sentação cultural de talentos
com participação de estudantes,
professores e representantes da
sociedade em geral. As ati-
vidades estão sendo coordena-
das pelos professores Alexandre
Cacozzi, Diva Pavan, Jussara
Souza, Nilson Dini, Rafael Giusti
e direção do professor Leo Fer-
reira.  O evento é aberto ao públi-
co.

Confira toda a progra-
mação,  a seguir

06 DE OUTUBR06 DE OUTUBR06 DE OUTUBR06 DE OUTUBR06 DE OUTUBRO DE 20O DE 20O DE 20O DE 20O DE 201111100000
8h30min -8h30min -8h30min -8h30min -8h30min - “O COMPORTA-

MENTO HUMANO NA DIREÇÃO
VEICULAR”. Palestrante: Odenil-
son Araujo de Oliveira (Especialis-
ta em Transito e Transporte)

19h30min - 19h30min - 19h30min - 19h30min - 19h30min - “ADMINIS-
TRAÇÃO DE CARREIRA E FELI-
CIDADE”. Palestrante: Giuliano Mi-
lan. Consultor nas áreas de plane-
jamento estratégico, comuni-
cação, projetos sociais, adminis-
tração de carreira e autor de livros
e artigos.

000007 DE OUTUBR7 DE OUTUBR7 DE OUTUBR7 DE OUTUBR7 DE OUTUBRO DE 20O DE 20O DE 20O DE 20O DE 201111100000
8h30min 8h30min 8h30min 8h30min 8h30min -  Feira de Logís-

tica
Exposição de trabalhos,

equipamentos de logística (em-
presa Maxi Empilhadeiras) e ori-
entação profissional de Head

Hunter (empresa RH Infinity)
19h30min 19h30min 19h30min 19h30min 19h30min - Apresen-

tações específicas por curso
AAAAAdministraçãodministraçãodministraçãodministraçãodministração
“DINÂMICA DE GRUPO

EMPRESARIAL”. Palestrante:
Profª Susana Giammarco

FFFFFeira de Logísticaeira de Logísticaeira de Logísticaeira de Logísticaeira de Logística
Exposição de trabalhos,

equipamentos de logística (em-
presa Maxi Empilhadeiras) e ori-
entação profissional de Head
Hunter (empresa RH Infinity)

FFFFFeira de Mareira de Mareira de Mareira de Mareira de Markkkkkeeeeetingtingtingtingting
Tema: Responsabilidade

sócio-ambiental. Exposição de
TCCs, exposição de projetos de
instituições convidadas: COATI,
UNA ADVENTURE, Secretarias
Social e Ambiental da Prefeitu-
ra Municipal de Várzea Paulista

PPPPPedagogiaedagogiaedagogiaedagogiaedagogia
I Simpósio de Educação:

Educação e Sociedade
Mostra memorialística so-

bre a educação e a profissão do-
cente em Várzea Paulista. Mostra
de TCCs de egressos do curso de
Pedagogia do Centro Universitário
Padre Anchieta. Exposição de Pro-
jetos de Instituições convidadas:
Casa Transitória e APAE de Várzea
Paulista

08 DE OUTUBR08 DE OUTUBR08 DE OUTUBR08 DE OUTUBR08 DE OUTUBRO DE 20O DE 20O DE 20O DE 20O DE 201111100000
8h30min8h30min8h30min8h30min8h30min - “ESTRATÉGIAS

DIFERENCIADAS DE LOGÍSTICA”.
Palestrante: Ismar de Sousa
Barbosa(Supervisor do Setor de
Abastecimento de Lojas das Ca-
sas Bahia)

19h30min -19h30min -19h30min -19h30min -19h30min - Apresentação
Cultural dos talentos

Standarte conta com 16 acessórios que facilitam o movimento do corpo e das
articulações
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Projeto premia alunos do terceiro
ano do Ensino Fundamental

A história do Zé BolinhaA história do Zé BolinhaA história do Zé BolinhaA história do Zé BolinhaA história do Zé Bolinha

Zé Bolinha é um menino que mora na cidade grande, em um apartamento.

Seus pais acordam cedo e vão para o trabalho e Zé Bolinha fica com sua avó.

Ele não levantava cedo. Quando acordava ia para a sala assistir TV e pegava

um pacote de bolacha recheada ou salgadinho e comia enquanto assistia seus de-

senhos.

Na hora do almoço, sua avó preparava seu prato predileto e levava para ele

comer assistindo TV. E como sua avó gostava de agradá-lo, ela sempre preparava

para ele comer hambúrguer, salsicha, batata frita, frituras, Miojo e às vezes até lanches

e pizzas.

Mesmo a escola sendo perto de onde ele mora, sua avó o levava de carro

todos os dias.

Na hora do recreio, enquanto seus amigos jogavam bola, corriam, Zé Bolinha

ficava sentado com seus lanches nada saudáveis e seus jogos eletrônicos.

Isto se repetiu por muito tempo e Zé Bolinha engordou demais.

Sua mãe o levou ao médico, pois ele não tinha vontade e nem disposição

para nada.

O médico disse que se ele não mudasse seus hábitos, teria sérios problemas

de saúde, como doenças cardiovasculares, arterosclerose, hipertensão, obesidade,

além de outras.

Depois desse dia, Zé Bolinha passou a levantar cedo e tomava seu café da

manhã com frutas e coisas saudáveis. E começou a frequentar a quadra de esportes

do condomínio, fazendo exercícios e brincando com seus colegas.

Em pouco tempo, Zé Bolinha emagreceu e tinha mais disposição para fazer

algumas atividades, ele percebeu que se tivesse continuado com sua rotina não sau-

dável, poderia até morrer.

Guilherme - 3º ano AGuilherme - 3º ano AGuilherme - 3º ano AGuilherme - 3º ano AGuilherme - 3º ano A

A grande mudançaA grande mudançaA grande mudançaA grande mudançaA grande mudança

Eu, com oito anos sempre ouvi minha mãe reclamar que eu ficava demais no

computador, videogame, e etc. com a minha participação no Projeto Coração da

Família Anchieta consegui entender ainda mais o que minha mãe sempre me pediu,

que era fazer mais atividade física.

Durante o Projeto, conheci os alimentos saudáveis e os porcarias. Sabe, estou

querendo fazer atividades físicas e já reduzi o meu tempo de jogar videogame e

assistir televisão, no lugar disso estou fazendo mais coisas saudáveis.

Também ando observando e ajudando na sugestão da alimentação da minha

família, cortamos todas as porcarias.

O Projeto Coração da Família Anchieta realmente é um grande trabalho que

não deve parar nunca. Parabéns a todos pela ideia.

Nicolas - 3º ano ANicolas - 3º ano ANicolas - 3º ano ANicolas - 3º ano ANicolas - 3º ano A

Dando sequência aos textos premiados durante o projeto “Coração da Família Anchieta”, apresentamos nesta edição os trabalhos dos alunos do terceiro ano do

ensino fundamental que mais se destacaram. O “Coração da Família Anchieta” é uma realização das Escolas Padre Anchieta e conta com o apoio do Incor (Instituto do

Coração) da Universidade de São Paulo e a Fapesp (Fundação der Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). A iniciativa tem a participação dos estudantes do primeiro ao

quinto ano do ensino fundamental e coordenação da médica, doutora Luciana Savoy Fornari. Nas próximas edições serão divulgados mais trabalhos premiados. A seguir

você confere os vencedores do terceiro ano.

A bruxA bruxA bruxA bruxA bruxa que se cura que se cura que se cura que se cura que se curououououou
A bruxa estava andando na floresta quando encontrou os sete anões. Os sete

anões surpresos em encontrar a bruxa falaram:
Bruxa, você sabia que o cigarro faz mal para o coração?
Então a bruxa respondeu:
Que nada, é bom, muito bom.
Então os sete anões sabiam que fazia mal e foram embora. Depois de um

bom tempo a bruxa estava se sentindo muito mal, jogou o cigarro fora e decidiu ir a
casa dos anões. Ao chegar lá encontrou a Branca de Neve e falou:

Branca de Neve você sabe como se cura fumante?
E a Branca de Neve respondeu:
Bruxa olha aqui, os sete anões me falaram que você não ouviu eles, mas

mesmo assim irei passar uma lista do que você deve fazer para ter saúde e nessa
lista está escrito: comer frutas, comer coisas saudáveis, lavar as mãos, ir ao médico
e fazer exercício físico.

Então a bruxa falou:
Mas eu não sei que médico eu vou?
Aí a Branca de Neve disse:
Uma médica! Ah! Eu conheço uma médica, ela se chama Luciana, excelente

profissional, que irá te ajudar muito. Eu fico muito feliz em você ter procurado ajuda,
e cuidar da sua saúde que é o bem mais precioso que temos na vida.

Amanda – 3º ano BAmanda – 3º ano BAmanda – 3º ano BAmanda – 3º ano BAmanda – 3º ano B

Chico BentChico BentChico BentChico BentChico Bento em... A saúdeo em... A saúdeo em... A saúdeo em... A saúdeo em... A saúde
Um dia no recreio, o Chico Bento encontrou com Zé Cururu e disse:
Quer lanchar comigo, Zé Cururu?
Zé disse:
Claro! Porque não?
E os dois sentaram no banco e tiraram o lanche da sacola. Zé tirou: carne com

muita gordura, doce e coca-cola e Chico tirou: goiaba, pão com alface e suco de
laranja.

Chico disse:
Zé Cururu, porque você não trouxe coisas saudáveis?
Porque tem cara de ser ruim.
Você sabia que esses tipos de comida podem trazer doenças?
Chico, você é louco, impossível!
É impossível sim, por isso, a partir de amanhã é melhor trazer coisas sau-

dáveis.
Vou pensar no caso.
No outro dia, Chico, encontrou Zé na hora do lanche. E Zé tirou da sacola

frutas, pão com cenoura e mostrou para Chico, e disse:
Isso é bom demais!
Mensagem: Comer coisas saudáveis.
EduarEduarEduarEduarEduardo – 3º ano Bdo – 3º ano Bdo – 3º ano Bdo – 3º ano Bdo – 3º ano B
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O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e RO NEMP (Núcleo de Empregabilidade e RO NEMP (Núcleo de Empregabilidade e RO NEMP (Núcleo de Empregabilidade e RO NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é direcionado SOMENTE paraelações Empresariais) é direcionado SOMENTE paraelações Empresariais) é direcionado SOMENTE paraelações Empresariais) é direcionado SOMENTE paraelações Empresariais) é direcionado SOMENTE para
alunos, ealunos, ealunos, ealunos, ealunos, ex-alunos e familiares dos alunos do Grupo Ancx-alunos e familiares dos alunos do Grupo Ancx-alunos e familiares dos alunos do Grupo Ancx-alunos e familiares dos alunos do Grupo Ancx-alunos e familiares dos alunos do Grupo Anchiehiehiehiehieta. Se vta. Se vta. Se vta. Se vta. Se você faz parocê faz parocê faz parocê faz parocê faz parttttte deste deste deste deste deste público, cadas-e público, cadas-e público, cadas-e público, cadas-e público, cadas-
tre já o seu curriculo no sittre já o seu curriculo no sittre já o seu curriculo no sittre já o seu curriculo no sittre já o seu curriculo no site wwwe wwwe wwwe wwwe www.anc.anc.anc.anc.anchiehiehiehiehieta.br/nemp e tta.br/nemp e tta.br/nemp e tta.br/nemp e tta.br/nemp e tenha acesso as oporenha acesso as oporenha acesso as oporenha acesso as oporenha acesso as oportunidades oftunidades oftunidades oftunidades oftunidades oferecidas.erecidas.erecidas.erecidas.erecidas.

O processo de Recrutamento e Seleção é dinâmico e assimétrico. As vagas publicadas no jornal
EM FOCO são reais e atualizadas constantemente. Estas são atualizadas pelas empresas, já os exem-
plares do jornal são distribuídos quinzenalmente, podendo ocorrer neste intervalo à alteração do status
da vaga. Havendo qualquer dúvida no acesso de vagas, queiram por gentileza entrar em contato com o
NEMP, através do e-mail: nemp@anchieta.br, fornecendo o código da vaga. Horário de atHorário de atHorário de atHorário de atHorário de atendimentendimentendimentendimentendimento:o:o:o:o:
Segundas, quarSegundas, quarSegundas, quarSegundas, quarSegundas, quartas e setas e setas e setas e setas e sextas das 8h as 1xtas das 8h as 1xtas das 8h as 1xtas das 8h as 1xtas das 8h as 12h e das 12h e das 12h e das 12h e das 12h e das 13h as 13h as 13h as 13h as 13h as 17h; T7h; T7h; T7h; T7h; Terças e quintas das 8h as 1erças e quintas das 8h as 1erças e quintas das 8h as 1erças e quintas das 8h as 1erças e quintas das 8h as 12h e das2h e das2h e das2h e das2h e das
111113h as 22h3h as 22h3h as 22h3h as 22h3h as 22h

EMPREGOS
código da vaga: 2.338
área: suporte

código da vaga: 2.267
área: estágio em direito

código da vaga: 2.341
área: estágio técnico em química
ou alimentos

código da vaga: 2.353
área: estágio em eng. de produção

código da vaga: 2.354
área: estágio em meio ambiente

código da vaga: 2.252
área: instrumentista

código da vaga: 2.344
área: estagiário de informática

código da vaga: 2.299
área: estagiária de educação física

código da vaga: 2.320
área: engenheiro quimico trainee

código da vaga: 2.347
área: contabeis e economicas

código da vaga: 2.349
área: planejamento e orçamento

código da vaga: 2.350
área: engenharia mecanica

código da vaga: 2.351
área: engenharia eletrica

código da vaga: 2.266
área: analista planej. materiais jr

código da vaga: 2.311
área: estagiário administrativo

código da vaga: 2.107
área: estágio em ti

código da vaga: 2.342
área: t.i. / programador

código da vaga: 2.309
área: estágio em direito

código da vaga: 2.260
área: estágio administ-vendas

código da vaga: 2.326
área: estágio - eng. de processos

código da vaga: 2.327
área: ciências contábeis

código da vaga: 2.238
área: logística

código da vaga: 2.322
área: atend. cliente/arte gráfica

código da vaga: 2.244
área: estágio de engenharia civil

código da vaga: 2.271
área: engenheiro civil / elétrico

código da vaga: 2.274
área: projetista hidráulico

código da vaga: 2.272
área: orçamentista elétrico/
hidráulico

código da vaga: 2.275
área: projetista elétrico

código da vaga: 2.317
área: cont. qualidade e processo

código da vaga: 2.290
área: auxiliar adm

código da vaga: 2.334
área: auxiliar de contabilidade

código da vaga: 2.346
área: estágio na àrea de produção

código da vaga: 2.356
área: analista planej. e controle

código da vaga: 2.268
área: estagiário de direito

código da vaga: 2.261
área: tecnico em contabilidade

código da vaga: 2.262
área: assistente de faturamento

código da vaga: 2.321
área: instrutora de arte educação

código da vaga: 2.329
área: técnico eletrônico jr.

código da vaga: 2.335
área: auxiliar de compras

código da vaga: 2.273
área: orçamentista elétrico/hidráu-
lico

código da vaga: 2.365
área: estágio adm. de empresas

código da vaga: 2.364
área: auxiliar de escritório

código da vaga: 2.345
área: estagiário

código da vaga: 2.333
área: estagiario na area de cartório

código da vaga: 2.318
área: engenharia civil

código da vaga: 2.319
área: planejamento financeiro

código da vaga: 2.343
área: auxiliar técnico

código da vaga: 2.269
área: mkt

código da vaga: 2.279
área: estagiário administrativo

código da vaga: 2.277
área: estágio em eng. mecânica

código da vaga: 2.348
área: estágio em administração

código da vaga: 2.339
área: assistente contábil

código da vaga: 2.203
área: designer gráfico

código da vaga: 2.235
área: assistente em logística

código da vaga: 2.295
área: auxiliar rh

código da vaga: 2.359
área: auxliar contábil

código da vaga: 2.240
área: estágio em eng. de alimen-
tos

código da vaga: 2.278
área: estágio de eng. civil

código da vaga: 2.258
área: eng. química

código da vaga: 2.259
área: assistente de engenharia

código da vaga: 2.265
área:  ed. infantil

código da vaga: 2.340
área: assistente administrativo

código da vaga: 2.300
área: auxiliar adm.  logístico

código da vaga: 2.307
área: vendedor

código da vaga: 2.302
área: estágio eng. de produção

código da vaga: 2.308
área: estagiário em adm.

código da vaga: 2.313
área: administrativo/estoque/
site

código da vaga: 2.312
área: tecnico em quimica

código da vaga: 2.315
área: assitente comercial

código da vaga: 2.328
área: estágio  administrativa

código da vaga: 2.330
área: assistente administrativo

código da vaga: 2.331
área: estagiario de psicologia

código da vaga: 2.332
área: auxiliar de patio

código da vaga: 2.336
área: assistente de ppcp

código da vaga: 2.361
área: professor de musculação

código da vaga: 2.357
área: engenheiro trainee

código da vaga: 2.358
área: estágio em adm (compras)

código da vaga: 2.360
área: estagiário contábil

código da vaga: 2.362
área: estágio analises alimentos

código da vaga: 2.363
área: estagiario de informática

Com o objetivo de
investir na qualificação do
estudante e prepará-lo de
forma adequada para o
mercado de trabalho, o cur-
so de Educação Física do
UniAnchieta realiza uma
série de atividades extra
classe. No último dia 26,
por exemplo, um grupo de
alunos  visitou o Museu do
Futebol, Parque do Ibirapu-
era e a Bienal de Artes de
São Paulo. No Museu do
Futebol, os universitários
puderam conhecer deta-
lhes como a origem do es-
porte, a vinda da moda-
lidade para o Brasil e a
popularização nas ruas,
praças e parques de todo
o País. “Contar a história
do futebol brasileiro é tam-

Alunos de Educação Física conhecem
Museu do Futebol e Bienal de Artes

bém uma forma de co-
nhecer a história do Bra-
sil ao longo do século XX”,
afirma a professora res-
ponsável pelas disciplinas
“Cultura dos Esportes Co-
letivos com bola: habi-
lidades com os pés” e
“Planejamento, Gestão e
Políticas Públicas de Es-
porte e Lazer”, Diná Tere-
sa Ramos. Depois do fu-
tebol, o grupo seguiu para
o Parque do Ibirapuera,
após o piquenique, visitar
a 29ª Bienal de Artes.
Com o tema “Há sempre
um copo de mar para um
homem navegar”, o even-
to apresenta a dimensão
utópica de que a arte está
contida nela mesma reto-
mando a idéia central da

bienal: a impossibilidade
de separar arte e política.
“Se é impossível separar
arte e política, também é
impossível sair da Bienal
sem ser  sensibilizado,
chocado e emocionado. É
a capacidade da arte de
provocar os sentidos e tra-
zer o humano em nós”,
declara Diná.

VVVVValorizaçãoalorizaçãoalorizaçãoalorizaçãoalorização

O Curso de Edu-
cação Física estimula
ações como essa por am-
pliar a formação do aluno
para além das questões es-
tritamente acadêmicas.
Segundo o coordenador
Adriano Mastrorosa, levar
os estudantes para ati-

vidades que ampliem seu
universo cultural e valo-
rizem a condição humana
são elementos fundamen-
tais de uma formação uni-
versitária de alto nível, con-
dizente com a nossa época,
rompendo assim a tradição
que diz que o ensino superi-
or acontece somente entre
quatro paredes.

Estudantes ficaram sensibilizados com a visita a Bienal

No Museu do Futebol alunos puderam conhecer um pouco da história do esporte


