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

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, Automa-

ção 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 criatividade pode ser a
solução de muitos problemas

 Uma das características do povo brasileiro é a criatividade. Mesmo em situações adversas, o cidadão
costuma se sobressair utilizando recursos como a imaginação e o talento. Por isso, muitas empresas, institui-
ções e escolas procuram estimular trabalhadores e estudantes a desenvolver ações voltadas para o universo
lúdico, sempre colocando a criatividade como fator fundamental para o sucesso do projeto. A Faculdade
Padre Anchieta de Várzea Paulista, por exemplo, realizou recentemente a 1ª Feira de Marketing. O evento,
que contou com a participação de aproximadamente 100 alunos do quarto e sexto semestres do curso de
Administração, teve como objetivo apresentar trabalhos acadêmicos realizados pelos estudantes ao longo do
semestre letivo. Esse é um dos destaques desta edição do “Em Foco” e pode ser encontrado na página 6. Na
mesma página também está publicada matéria sobre o III Colóquio das Engenharia e Automação. As ativida-
des acontecerão entre os dias 12 e 16 de dezembro nos prédios da Tecnologia e Engenharia e Multidiscipli-
nar. Já a página 3 é dedicada para os alunos de Gestão Comercial que produziram vários trabalhos na discipli-
na “Promoção de Vendas e Merchandising”. Os projetos foram expostos no prédio de Ciências Sociais Aplica-
das e atraíram um grande público. Na sequência (página 4) o destaque fica por conta do professor de Educa-
ção Física do UniAnchieta, Alessandro Tosin, que comandou a seleção brasileira de Goalball nos Jogos Para-
panamericanos do México. A competição reuniu atletas de diversos países do continente e foi realizada na
cidade de Guadalajara. A seleção nacional de Goalball fez bonito trazendo a medalha de ouro para o Brasil.
Alessandro, inclusive, chegou a ser homenageado pela presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Os alunos dos
Ensinos Infantil e Fundamental participaram da Festa do Sorvete (página 5). Realizado no prédio São Paulo,
o evento teve como proposta promover a integração entre os estudantes. Além disso, a criançada pôde tomar
muito sorvete (em especial com o sabor “azul louco” que fez a alegria de meninos e meninas) e se divertir por
meio de várias atividades recreativas. A iniciativa reuniu mais de 500 alunos e foi realizada durante dois. Já
a página 7 é dedicada ao curso de Letras. No texto publicado, é possível o leitor conhecer um pouco melhor a
área, as suas particularidades, as disciplinas, entre outros aspectos. O Nemp (Núcleo de Empregabilidade e
Relações Empresariais) ocupa a página 8. No total, a instituição oferece mais de 150 vagas de emprego e
estágio para alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Desejamos a você um bom
domingo e uma ótima semana.
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Alunos do curso de Ges-
tão Comercial tiveram a chan-
ce de colocar em prática par-
te do aprendizado obtido em
sala de aula. Por intermédio
da disciplina "Promoção de
Vendas e Merchandising",
cerca de 30 estudantes do
primeiro semestre montaram
estandes utilizando diversos
recursos (banners, displays,
faixas, folhetos, amostras)
como forma de divulgar os di-
versos produtos fabricados
por empresas dos ramos de
alimentação e esportes.  No
total, os universitários foram
divididos em cinco grupos.
Um dos trabalhos  desenvol-
vidos  apresentou como tema
o Paulista Futebol Clube. De
acordo com um dos respon-
sáveis pelo projeto, Orlando
Rogério Torso, a ideia de di-
vulgar o clube surgiu com o
objetivo de atrair mais torce-
dores para o time, em espe-
cial crianças e adolescentes.
"Procuramos desenvolver
uma proposta diferente das
demais já que outros grupos
optaram pela área da ali-
mentação. Para isso monta-
mos a agência Elos que teve
como meta realizar iniciativas
de apoio ao Paulista", escla-
receu. Mas para colocar em
ação a estratégia definida
em sala de aula, Orlando e
seus colegas elaboraram um
rigoroso planejamento. "En-
tramos em contato com os
diretores do clube e mostra-
mos o nosso trabalho. Eles
gostaram e desde o primeiro
momento nos apoiaram. Tan-

to é que conseguimos vários
brindes como chaveiros e ca-
misa", revelou.

O grupo do aluno Alan
Guardia teve como foco prin-
cipal alavancar as vendas de
uma empresa no segmento de
chocolates. "Nós escolhemos
um cliente que não tem tanto
nome no mercado. Apesar de
existir há dois anos, é neces-
sário que a empresa invista
em novas estratégias, princi-
palmente em ambientes como
restaurantes e supermerca-
dos", afirmou. Um dos pontos
definidos pelo grupo foi inves-
tir no diferencial. "Todo mun-
do gosta de chocolate, mas
existem pessoas que possuem
algumas limitações de saúde.
Então decidimos criar produ-
tos nas linhas diet e até mes-
mo com chocolates a base de
soja".

RepercussãoRepercussãoRepercussãoRepercussãoRepercussão

Vários estudantes de
outros cursos foram observar
os estandes montados no pá-
tio do prédio de Ciências So-
ciais Aplicadas. Pela primei-
ra vez a aluna Fabíola Pero-
ni, do sexto semestre de Ad-
ministração, teve a oportuni-
dade de conhecer um traba-
lho no campo da merchandi-
sing e a sua impressão foi a
melhor possível. "Foi uma
ideia interessante.  Gostei
muito". Já a aluna do mesmo
curso, Patrícia Silva, elogiou
a qualidade dos projetos. "Os
estandes foram muito bem
montados, eles exploraram a

fundo o tema, foi muito baca-
na".

Segundo a professora
da disciplina de “Promoção
de Vendas e Merchandising”,
Cláudia Cervantes Starke, a
atividade integra o plano de
ensino e compõe parte da
nota final do aluno. "O objeti-
vo é que cada grupo desen-
volva um planejamento abor-
dando grande parte do con-
teúdo estudado durante o se-
mestre. Após esse planeja-
mento os alunos colocam em
prática a proposta estuda-
da". Na opinião da professo-
ra, a ação colaborou para o
crescimento dos estudantes
além de dar uma noção mais
exata do mercado de traba-
lho. O coordenador do curso
de Gestão Comercial, Marce-
lo Pilon, acompanhou de per-
to toda execução do projeto.
"A atividade complementar
flexibiliza o currículo pleno e
a promoção da autonomia in-
telectual do aluno, proporci-
ona aprofundamento temáti-
co, participação dos graduan-
dos em trabalhos acadêmi-
cos, científicos e culturais re-
alizados na instituição e fora
dela, além de oportunidades
de compartilhamento de co-
nhecimentos e experiências
com a comunidade acadêmi-
ca e a comunidade local". O
evento contou com o apoio das
empresas participantes: Paulis-
ta, Kraft Foods, Palate, Valenti-
na e Trufas Deli.

Estudantes de Gestão Comercial
desenvolvem trabalho de

Merchandising e atraem grande público

O visitante que compareceu ao evento pode degustar diversos chocolates

Os trabalhos chamaram a atenção do público que passou pelo prédio

O minigol chamou bastante a atenção das pessoas que passaram pelo local
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Um dos esportes que
colaborou para que o Brasil
obtivesse o primeiro lugar nos
Jogos Parapanamericanos do
México foi o Goalball. A sele-
ção brasileira da modalidade
realizou campanha arrasado-
ra conquistando a medalha de
ouro na competição com gole-
adas e de forma invicta. Um
dos principais responsáveis
pelo brilhante desempenho foi
o professor do UniAnchieta,
Alessandro Tosin, que é técni-
co do time. Depois de vários
dias em solo mexicano, Tosin
chegou recentemente a Jundi-
aí feliz com o trabalho organi-
zado e com a meta alcança-
da. “O time nacional foi mara-
vilhoso com a conquista da
medalha de ouro. Com isso te-
mos agora o direito de partici-
par dos Jogos Paraolímpicos de
Londres, na Inglaterra, no pró-
ximo ano”. No total, o Brasil dis-
putou sete jogos vencendo to-

Professor do UniAnchieta leva Brasil
a conquista da medalha de ouro nos

Jogos Paranapamericanos

dos os adversários. “Estreamos
vencendo os donos da casa
por 6 a 3, na seqüência derro-
tamos os Estados Unidos por 9
a 4, Canadá por 12 a 6, Ar-
gentina por 14 a 4 e no último
jogo da fase de classificação
ganhamos de El Salvador por
10 a 0. Nas semifinais passa-
mos pelo México novamente por
10 a 0 e na grande decisão
derrotamos os Estados Unidos
por 5 a 3. Foi a partida mais
difícil, pois estava em disputa,
além do título, a vaga para os
Jogos Paraolímpicos de Lon-
dres”.

LondresLondresLondresLondresLondres

Os Jogos Paraolimpicos
serão realizados em setembro
de 2012. A competição reuni-
rá centenas de atletas de di-
versos países do mundo. No
goalball, por exemplo, participa-
rão do torneio as 12 melhores

seleções do planeta. Segundo
Alessandro, a expectativa é que
o Brasil apresente um bom de-
sempenho. “Esperamos termi-
nar a competição entre os seis
primeiros colocados para em
2016 brigar pela medalha de
ouro”. Mas para realizar cam-
panha satisfatória, os atletas
brasileiros deverão iniciar os
treinamentos em breve. “Já es-
tamos com tudo pronto, tere-
mos nove fases de avaliações
em Jundiaí, começando no
mês de fevereiro”.

ExperiênciaExperiênciaExperiênciaExperiênciaExperiência

Participar dos Jogos Pa-
raolímpicos de Gualajara, no
México, pode ser considerada
uma experiência ímpar. Pelo
menos essa é a visão do pro-
fessor do UniAnchieta. “Você
conhece todo tipo de pessoa
e todos os tipos de deficiên-
cia possíveis. Acredito que isto

foi muito importante para a
minha carreira, pois possibili-
tou vivências novas e conhe-
cimentos que certamente con-
tribuirão para melhorar a
qualidade das minhas aulas
na disciplina de necessidades
especiais ministrada no cur-
so de Educação Física”. Sobre
o México, Alessandro ressaltou
como principal ponto positivo
a receptividade do povo local.
“Já tinha visitado o México em
2007 com outra proposta.
Mas agora pude observar a
satisfação dos mexicanos em
ajudar os atletas com defici-
ência e a preocupação com
todos os integrantes do time
brasileiro”. Tosin também
aproveitou para agradecer o
apoio dado pela direção do
UniAnchieta. “Gostaria de
agradecer o Centro Universi-
tário Padre Anchieta, em es-
pecial o coordenador do cur-
so de Educação Física, pro-
fessor Adriano Mastrorosa,
que em todos os momentos

me apoiou para ir até Guada-
lajara, sabendo que estava
representando o Brasil e le-
vando o nome da nossa insti-
tuição junto”.

UniAnchietaUniAnchietaUniAnchietaUniAnchietaUniAnchieta

Há vários anos traba-
lhando na área, o professor
Alessandro Tosin é considera-
do um dos principais especia-
listas do Goalball no Brasil. Fre-
quentemente o educador de-
senvolve atividades voltadas
para os estudantes do UniAn-
chieta que tem como objetivo
esclarecê-los sobre as regras e
particularidades da modalida-
de. Recentemente uma equipe
formada por estudantes da
instituição participou do Cam-
peonato Paraolimpico Universi-
tário, ficando com o vice-cam-
peonato no vôlei sentado e o
terceiro lugar no goalball. O
torneio contou com a participa-
ção de outras universidades e
foi realizado na Unicamp.

Seleção Brasileira realizou campanha impecável na competição vencendo todos os jogos disputados

Alessandro Tosin foi recebido no Palácio do Planalto pela presiden-
te Dilma Rousseff
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Com o propósito de ofe-
recer muita diversão para os
alunos, as Escolas Padre An-
chieta promoveram a 1ª edi-
ção da Festa do Sorvete. O
evento que foi realizado no
prédio São Paulo contou com
a participação de estudantes
da Educação Infantil e do En-
sino Fundamental. Durante
dois dias crianças e adolescen-
tes tiveram a chance de brin-
car e tomar sorvetes de sabo-
res variados. “Foi uma confra-
ternização para os alunos.
Achei superpositivo, eles se di-
vertiram bastante e interagi-
ram não só com os seus cole-
gas de classe como também
com amigos de outras turmas”,
declarou o organizador, profes-
sor Edson Bortolossi. No total
participaram da atividade
mais de 570 pessoas. “Além
das brincadeiras que desenvol-
vemos teve também a baladi-
nha, as salas de games e o
karaokê para os maiores”.

Entre as principais atra-
ções do evento o que mais cha-
mou a atenção foi o toboágua.
“Mas eles também se diverti-
ram muito com a cama elásti-

ca, o trampolim acrobático e o
estilingue com bexiga d´água”.

SatisfaçãoSatisfaçãoSatisfaçãoSatisfaçãoSatisfação

Segundo Edson, a mai-
or recompensa na realização
da festa foi observar a alegria
da garotada. “Passamos dias
muito gostosos aqui. Ver o sor-
riso estampado no rosto de
cada criança não tem emoção
maior. Isto me deixou extrema-
mente feliz, inclusive um pai
me parou na rua agradecen-
do o nosso trabalho. Ele disse
que seu filho chegou em casa
muito contente”.

Entre os sabores de sor-
vetes oferecidos para os alunos
o que mais fez sucesso foi o
“azul louco”. “Eles também to-
maram sorvetes de abacaxi e
morango mas sem dúvida o
azul louco conquistou os me-
ninos e meninas porque colo-
riu a boca de todos”.

De acordo com Edson,
a ideia de organizar a ativida-
de nasceu após encontro en-
tre os professores. “Essa pro-
posta tinha sido comentada
em reuniões, de fazer um even-

Festa do Sorvete: evento
promove integração e diversão

to que a garotada pudesse se
divertir. A direção achou inte-
ressante e apoiou. Quero agra-
decer a colaboração de todos
os funcionários, desde os pro-
fessores até as serventes que
não mediram esforços para
que o evento ocorresse”.

ÁguaÁguaÁguaÁguaÁgua

Devido a proximidade
com o verão e as altas tempe-
raturas o professor esclareceu
que sempre no final de cada
ano são desenvolvidas brinca-
deiras onde a água é o com-
ponente principal. “Estamos
iniciando a época de calor.
Com isso procuramos promo-
ver atividades utilizando a
água”.

NatalNatalNatalNatalNatal

Nos dias 9 e 10 de de-
zembro, as Escolas Padre An-
chieta realizam o projeto de en-
cerramento “Fazer o bem faz
bem no Natal também”. Na
oportunidade serão apresenta-
dos números musicais e core-
ografias.

O toboágua fez muito sucesso entre os alunos

Brincadeiras com água foram utilizadas no evento como forma de refrescar
as crianças
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A Faculdade Padre An-
chieta de Várzea Paulista pro-
moveu recentemente a 1ª Fei-
ra de Marketing do Curso de
Administração. O evento con-
tou com a participação de
100 alunos do quarto e sexto
semestres do curso de Admi-
nistração, orientados pela pro-
fessora Fernanda de Moraes
Rossi Affonso. A feira teve
como objetivo apresentar os
trabalhos acadêmicos realiza-
dos ao longo do semestre leti-
vo. Na ocasião os estudantes
abordaram o planejamento
do evento, a montagem dos
estandes e a apresentação do
mix mercadológico na criação
de um novo produto fictício
criado por uma empresa vir-
tual. Para isso, os conheci-
mentos técnicos e científicos
foram adquiridos pelos alunos
nas disciplinas de Administra-
ção Mercadológica 1, 2, 3 e
4, nos anos de 2010 e 2011.

Segundo o cordenador
do curso, professor Nilson Ta-
deu Góes Dini, a feira teve
como idéia central a criação
de um novo produto para o
mercado ou mesmo a criação

de um produto existente que
apresentasse possibilidades
de forte concorrência no mer-
cado. "Inicialmente os traba-
lhos foram baseados na ela-
boração e montagem de um
Plano Mercadológico que vi-
abilizasse a criação desse
novo produto, a partir daí os
estudantes precisaram mos-
trar toda a sua criatividade e
espírito empreendedor. Acre-
ditamos muito na atividade
prática realizada em sala de
aula e fora dela. Ainda na fa-

culdade, o aluno precisa de
alguma forma se defrontar
com as dificuldades e desafi-
os que o mercado irá lhe im-
por no futuro próximo. O nos-
so curso tem uma estrutura
muito forte, prepara o futuro
profissional para as decisões
racionais e lógicas, mas tam-
bém, prepara-o para as deci-
sões em ambientes de insta-
bilidade, incertezas e desafi-
os", explicou.

Também participaram
do evento empresas convida-

das de Várzea Paulista e re-
gião, entre elas: Star Limp
Produtos de Limpeza, Eco
News Sacolas Ecológicas,
Café Caiçara, Continental,
Vânia Renno Esteticista, Visão
Agência de Empregos, Bem
Casados Doces Finos. "Agra-
decemos as empresas pelo
apoio. Para 2012, esperamos
contar com mais empresas e
visitantes da comunidade var-
zina", declarou Nilson que fez
avaliação  positiva para a for-
mação dos alunos destacan-

Alunos apresentam trabalhos acadêmicos
durante a 1ª Feira de Marketing

Acontece entre os
dias 12 e 16 de dezembro,
nas dependências do prédio
da Tecnologia e Engenharia
(programação noturna) e no
prédio Multidisciplinar (pro-
gramação da manhã), o III
Colóquio das Engenharias e
Automação.

Este ano o evento con-
tará com palestras, visitas téc-
nicas, exposição de maquetes
e de robôs e defesa de TCCs.
Segundo o coordenador de en-
genharia química, professor
Flávio Gramolelli Júnior,  “o
evento é uma oportunidade
para os alunos terem contato

com profissionais que atuam
diretamente nas empresas,
que ministrarão palestras mui-
to interessantes, incluindo qua-
lidade, desenvolvimento de pro-
dutos e inovação tecnológica".
De acordo com o coordenador,
a exposição de maquetes e ro-
bôs apresentará trabalhos de-

do a importância da partici-
pação, integração e apoio re-
cebido de todos os membros
da instituição (alunos, profes-
sores, coordenadores e dire-
ção), nesta primeira edição.

A 1ª Feira de Marketing
contou também com a cam-
panha de arrecadação de ali-
mentos não perecíveis desti-
nados ao Sitio Santa Luzia,
que desenvolve trabalho so-
cial em Várzea Paulista.

senvolvidos por alunos duran-
te este ano. "Outra novidade é
a apresentação de TCCs dos
cursos de Engenharia Civil e de
Produção, que terá sua primei-
ra turma de formandos", acres-
centou Gramolelli.

As atividades serão
abertas a todos os interessa-

dos e não é necessária ins-
crição prévia. Serão forneci-
dos certificados de participa-
ção, que poderão ser valida-
dos como Atividades Comple-
mentares. Toda programação
pode ser conferida no site
www.anchieta.br

III Colóquio das Engenharias e
Automação tem início no dia 12

Evento contou com a participação de alunos do curso de Administração
Segundo o coordenador Nilson Dini, a feira teve como objetivo a criação de
um novo produto para o mercado



704 de dezembro de 2011 7

É conhecida a história da estudan-
te que, às vésperas de sua formatura,
ouviu repetidas vezes a pergunta: “quem
faz Letras é o quê?”. Mas, a pergunta ver-
dadeiramente inusitada ainda estava por
vir: “você estudou todo esse tempo para
aprender tipos de Letras e fazer placas,
faixas, letreiros em geral?”.

A pergunta inusitada bem pode-
ria ser retórica (em seu mau uso), não
fosse a real ausência de uma percepção
do que é o curso e da atuação do profissi-
onal das Letras.

A ida ao cinema, à livraria ou a al-
gum evento cultural ajuda a responder a
primeira pergunta.

De um filme escolhido ao ingres-
so comprado, a reação, horas depois: “que
filme sensacional!”. Mas, quem afinal pen-
sou, organizou e propôs a história? Rotei-
rista é seu nome. Esse profissional precisa
conhecer o enredo/ história, dominar suas
estruturas textuais e propor uma ordem de
raciocínio adequada à linguagem do ci-
nema ou televisão. Estudar coerência, co-
esão, saber ler, interpretar e analisar um
texto torna-se essencial à formação inte-
lectual deste profissional. Língua Portu-
guesa, Linguística e Literatura são alguns
de seus campos de estudo.

E o que e como pensa um escri-
tor? É necessário mais que uma boa his-
tória para contar e ser um escritor. É pre-
ciso saber e pensar a língua em que se
escreve para que a história alcance o efei-
to desejado e provoque outros nem ima-
ginados. O revisor e preparador de tex-
tos também trabalham por um livro. Es-
ses profissionais precisam conhecer e do-
minar as estruturas da língua para pro-
por soluções ao(s) escritor(es) e editora,
assim como o tradutor, que considera
também as especificidades da cultura
um elemento determinante na realização
de seu trabalho. Língua Portuguesa, In-
glesa e outras estrangeiras e Literatura
interessam a esses profissionais.

O importante filósofo alemão Ar-
thur Schopenhauer (1788-1860) afirmou
que “uma grande quantidade de conhe-
cimentos, quando não foi elaborada por
um pensamento próprio, tem muito me-
nos valor do que uma quantidade bem
mais limitada, que, no entanto, foi devi-

damente assimilada. Pois é apenas por
meio da combinação ampla do que se
sabe, por meio da comparação de cada
verdade com todas as outras, que uma
pessoa se apropria de seu próprio saber
e o domina. Só é possível pensar com
profundidade sobre o que se sabe, por
isso se deve aprender algo; mas também
só se sabe aquilo sobre o que se pensou
com profundidade”.

Arthur Schopenhauer foi umaArthur Schopenhauer foi umaArthur Schopenhauer foi umaArthur Schopenhauer foi umaArthur Schopenhauer foi uma

das leituras de Machado dedas leituras de Machado dedas leituras de Machado dedas leituras de Machado dedas leituras de Machado de

Assis, escritor brasileiro.Assis, escritor brasileiro.Assis, escritor brasileiro.Assis, escritor brasileiro.Assis, escritor brasileiro.

Todo esse universo fez parte da
formação do professor do curso de Le-
tras do UniAnchieta, Elvis Brassaroto Alei-
xo, também ex-aluno do curso: “O curso
de Letras foi um “divisor de águas” em
minha vida profissional. Como inicialmen-
te restringi minha expectativa de carreira
à docência, fiquei surpreendido com as
oportunidades surgidas. O conhecimen-
to desenvolvido ao longo do curso me deu
o amparo necessário para atuar em de-
partamentos redacionais de alguns peri-
ódicos. Confesso que não imaginava as
várias especificidades funcionais que um
profissional dessa área podia assumir
numa redação: editor de textos, revisor,
tradutor, pesquisador, repórter, pauteiro
(preparador de pautas), copy desk (pre-
parador de textos), ghost writer (escritor

auxiliar) foram algumas das funções que
tive o privilégio de conhecer. Vejo o mer-
cado de trabalho atual receptivo a esses
profissionais, especialmente no tocante
à contratação de free-lancers, modalida-
de de colaboração temporária, que qua-
se sempre acaba se tornando contínua
ao profissional dedicado e competente.
Atuei como editor de textos por oito anos
e reconheço que a busca pela excelência
de meu trabalho foi muito bem edificada
com a formação obtida no curso de Le-
tras. Terminei a faculdade com toda a ins-
trumentalidade necessária para me man-
ter e me aperfeiçoar no mercado de tra-
balho. Por isso, não posso deixar de reco-
mendar com louvor o curso àqueles que
se sentem vocacionados”.

O curso de Letras do UniAnchie-
ta destaca-se por oferecer a seus alu-
nos o conhecimento necessário para a
atuação profissional em variados seto-
res. A ex-aluna Marcela Vellasco desta-
ca que “a graduação em Letras no An-
chieta realmente me preparou para o
mercado de trabalho. O curso oferece
uma combinação de uma grade curri-
cular completa com excelentes profes-
sores. Logo após a conclusão do curso,
passei em três concursos municipais,
entre os primeiros colocados, e pude
escolher aquele que achei melhor.
Além disso, tive diversas outras propos-
tas de trabalho. Com certeza minha

formação é a maior responsável pelo
meu sucesso profissional!”.

As quatro principais áreas doAs quatro principais áreas doAs quatro principais áreas doAs quatro principais áreas doAs quatro principais áreas do
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Materna para estudo da Lín-Materna para estudo da Lín-Materna para estudo da Lín-Materna para estudo da Lín-Materna para estudo da Lín-
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LIBRAS como segunda línguaLIBRAS como segunda línguaLIBRAS como segunda línguaLIBRAS como segunda línguaLIBRAS como segunda língua

oficial do país; a Língua Es-oficial do país; a Língua Es-oficial do país; a Língua Es-oficial do país; a Língua Es-oficial do país; a Língua Es-

trangeira para estudo da Lín-trangeira para estudo da Lín-trangeira para estudo da Lín-trangeira para estudo da Lín-trangeira para estudo da Lín-

gua e Cultura Inglesa; a Lite-gua e Cultura Inglesa; a Lite-gua e Cultura Inglesa; a Lite-gua e Cultura Inglesa; a Lite-gua e Cultura Inglesa; a Lite-

ratura Brasileira, Portuguesaratura Brasileira, Portuguesaratura Brasileira, Portuguesaratura Brasileira, Portuguesaratura Brasileira, Portuguesa

e alguns tópicos da Francesa,e alguns tópicos da Francesa,e alguns tópicos da Francesa,e alguns tópicos da Francesa,e alguns tópicos da Francesa,

Inglesa, Africana, Alemã, La-Inglesa, Africana, Alemã, La-Inglesa, Africana, Alemã, La-Inglesa, Africana, Alemã, La-Inglesa, Africana, Alemã, La-

tina, entre outras e suas teo-tina, entre outras e suas teo-tina, entre outras e suas teo-tina, entre outras e suas teo-tina, entre outras e suas teo-

rias; e o Ensino, com estudosrias; e o Ensino, com estudosrias; e o Ensino, com estudosrias; e o Ensino, com estudosrias; e o Ensino, com estudos

voltados para a Psicologia, avoltados para a Psicologia, avoltados para a Psicologia, avoltados para a Psicologia, avoltados para a Psicologia, a
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te tanto da Língua Portugue-te tanto da Língua Portugue-te tanto da Língua Portugue-te tanto da Língua Portugue-te tanto da Língua Portugue-

sa quanto da Língua Inglesa.sa quanto da Língua Inglesa.sa quanto da Língua Inglesa.sa quanto da Língua Inglesa.sa quanto da Língua Inglesa.

As palavras do criador da Geo-
metria Analítica, René Descartes, quan-
do iniciou seus estudos, são hoje mui-
to conhecidas: “Penso, logo existo” (Co-

gito, ergo sum).
O profissional das Letras é aque-

le que pensa, domina e propõe solu-
ções a partir do conhecimento da lín-
gua, literatura, cultura e ensino, nos
mais variados setores do mercado de
trabalho; por isso, está habilitado a
criar para fazer existir universos que
interessam a diferentes áreas do co-
nhecimento.

Essa conversa continua em
Janeiro de 2012, aqui mesmo, no Em
Foco.

Ser ou não ser Letras?
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Blog: Blog: Blog: Blog: Blog: letrasunianchieta.blogspot.com
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O profissional das Letras é aquele que pensa, domina e propõe soluções a partir do conhecimento
da língua, literatura, cultura e ensino, nos mais variados setores do mercado de trabalho
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Código:  2.918
Área: ESTÁGIO EM DIREITO

Código:  3.327
Área: Revisor de Textos

Código:  3.407
Área: Arte Finalista

Código:  3.144
Área: Assistente Fiscal

Código:  3.347
Área: Estágio de Administração

Código:  3.427
Área: Estágio de Recursos Humanos

Código:  3.256
Área: Estágio em Direito

Código:  3.409
Área: Arquitetura

Código:  3.384
Área: Estagiário de Direito

Código:  3.385
Área: Estagiário Técnico em Química

Código:  3.422
Área: Estagiário em Contabilidade

Código:  3.227
Área: Auxiliar de produção

Código:  3.050
Área: estagiário de academia

Código:  3.345
Área: ESTAGIARIA DE RECURSOS HUMA-
NOS

Código:  3.435
Área: Auxiliar de Logística

Código:  3.436
Área: Vendedores

Código:  3.437
Área: Analista de Televendas

Código:  3.228
Área: Estagio em Marketing

Código:  3.341
Área: ESCRITA FISCAL

Código:  3.411
Área: Estag.Engenharia da Produção

Código:  3.157
Área: estágio natação e hidroginástica

Código:  3.313
Área: Analista de Sistemas

Código:  3.314
Área: Estágio Administração/Facilities

Código:  3.212
Área: Estágio de Treinamento Prático

Código:  3.395
Área: Assistente Escrita Fiscal

Código:  2.927
Área: Auxiliar Odontológica

Código:  2.590
Área: Assistente de depto pessoal

Código:  2.591
Área: Auxiliar de escrita fiscal

Código:  2.641
Área: Secretaria bilingue

Código:  3.329
Área: assistente contábil

Código:  3.344
Área: auxiliar administrativo

Código:  3.440
Área: assistente financeiro jr.

Código:  3.451
Área: Tec de serviços nivel II

Código:  3.452
Área: Tec de serviços nivel II

Código:  3.453
Área: Tec de serviços nivel II

Código:  3.140
Área: ENGENHARIA CIVIL

Código:  3.166
Área: Estagiário (a) - Lean Manufacturing

Código:  3.352
Área: Estagiário de Comex

Código:  3.434
Área: FISCAL / FINANCEIRO

Código:  3.417
Área: Assistente de Informática

Código:  3.419
Área: Técnico Eletricista

Código:  3.421
Área: Técnico em Mecânica

Código:  3.286
Área: Estagiario de Vendas

Código:  3.390
Área: Estagio Engenharia de Produção

Código:  3.218
Área: ESTAGIÁRIO

Código:  3.444
Área: Programador

Código:  3.322
Área: Auxiliar Administrativo

Código:  3.383
Área: Coordenador de Produção

Código:  3.416
Área: Técnico em Eletrônica

Código:  3.366
Área: Estágio Administração de empresa

Código:  3.367
Área: estágio em Ciências Contábeis

Código:  3.253
Área: Estagiário

Código:  3.273
Área: Programador

Código:  2.862
Área: Assistente Administrativo

Código:  3.100
Área: Assistente de T.I

Código:  3.357
Área: PROGRAMA SARA LEE

Código:  3.372
Área: Contas a Pagar

Código:  3.376
Área: Contas a Receber

Código:  3.377
Área: Fiscal I

Código:  3.379
Área: Fiscal II

Código:  3.162
Área: Estagiário de Enfermagem

Código:  3.057
Área: Tecnólogo em Gestão Ambiental

Código:  3.058
Área: Pedagogia

Código:  3.059
Área: Ensino Superior ou Tecnólogo em TI

Código:  3.308
Área: Analista Desenvolvedor VB.Net SQL

Código:  2.909
Área: Educador de Matemática

Código:  3.430
Área: Desenvolvedor

Código:  3.431
Área: Analista de Sistemas

Código:  3.432
Área: Infraestrutura

Código:  3.369
Área: Suporte

Código:  3.261
Área: estagiario

Código:  3.239
Área: Vendedor Técnico

Código:  3.184
Área: Estagiário

Código:  3.333
Área: Auxiliar de Escrita Fiscal

Código:  3.301
Área: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Código:  3.446
Área: Auxiliar de Orçamento

Código:  3.085
Área: Estágiário

Código:  3.290
Área: Estágio ou Trainee em Engenharia

Código:  3.429
Área: Analista de Projetos SR

Código:  3.249
Área: Auxiliar de Marketing

Código:  3.389
Área: Analista de Infraestrutura

Código:  3.238
Área: Assistente Contábil

Código:  3.404
Área: TÉCNICO EM QUÍMICA - JUNDIAÍ

Código:  3.311
Área: tecnico em quimica

Código:  3.287
Área: Estagio de programador WEB

Código:  3.288
Área: Programador WEB

Código:  3.397
Área: Auxiliar Administrativa - Recepção

Código:  3.391
Área: Assistente Fiscal

Código:  3.298
Área: Estagio em Contabilidade

Código:  2.577
Área: Estagiário de Engenharia Civil

Código:  3.217
Área: auxiliar contabil

Código:  2.828
Área: Programador Delphi

Código:  3.304
Área: PROFESSOR DE INGLÊS

Código:  3.386
Área: Estágio em Engenharia Eletrônica

Código:  3.424
Área: Estágio na área comercial

Código:  3.280
Área: ESTAGIÁRIO JURÍDICO

Código:  3.413
Área: Auxiliar de Laboratório

Código:  3.410
Área: Vendedor

Código:  3.291
Área: Estágio Direito

Código:  3.412
Área: Estágio Compras

Código:  3.192
Área: TECNICO AUTO RADIO

Código:  3.408
Área: Atendente

Código:  3.339
Área: Assistente Fiscal

Código:  3.351
Área: Analista Bus. Process Management

Código:  3.122
Área: PROFESSOR DE INGLES

Código:  3.123
Área: Professor de Espanhol

Código:  3.447
Área: estagiário técnico quimico

Código:  3.156
Área: professor

Código:  3.168
Área: Telemarketing Ativo

Código:  3.180
Área: Enfermeira

Código:  3.176
Área: COORDENADOR DE LOJA

Código:  3.349
Área: Estagiária (o)

Código:  3.200
Área: Vendedor (a) Inteno

Código:  3.201
Área: Vendedor (a) Externo

Código:  3.204
Área: Vendedora - Outlet Premium

Código:  3.205
Área: Estoquista /Apoio de Loja de Moda

Código:  3.234
Área: ATENDENTE COMERCIAL

Código:  3.414
Área: ESTAGIÁRIO

Código:  3.415
Área: ESTAGIÁRIO

Código:  3.229
Área: Professora de Educação Infantil

Código:  3.257
Área: Estagiario

Código:  3.365
Área: AUX. FISCAL

Código:  3.281
Área: marketing

Código:  3.297
Área: Estagiário

Código:  3.445
Área: Analista de Sistemas

Código:  3.302
Área: área de produção

Código:  3.303
Área: Consultor Imobiliário

Código:  3.396
Área: Auxiliar Depto Fiscal

Código:  3.315
Área: Assistente Adm / Comercial

Código:  3.330
Área: Farmácia

Código:  3.342
Área: Assitente/aux administrativo

Código:  3.343
Área: Auxiliar de laboratorio

Código:  3.355
Área: Farmácia

EMPREGOS
Código:  3.356
Área: Estágio em Engenharia Civil

Código:  3.358
Área: Vendas internas

Código:  3.361
Área: Torneiro mecânico

Código:  3.362
Área: Serralheiro

Código:  3.399
Área: motorista categoria E

Código:  3.400
Área: motorista categoria D

Código:  3.401
Área: Serralheiro

Código:  3.402
Área: Agente de asseio e conservação

Código:  3.448
Área: Operador de empilhadeira a gás

Código:  3.450
Área: Encanador industrial

Código:  3.373
Área: Auxiliar Fiscal

Código:  3.374
Área: Contador

Código:  3.375
Área: Coordenador de estoque/almoxari-
fado

Código:  3.378
Área: Auxiliar de logistica

Código:  3.380
Área: Analista de PCP

Código:  3.381
Área: Analista da Qualidade

Código:  3.387
Área: Arte Finalista

Código:  3.388
Área: Estágio para auxiliar de importação

Código:  3.393
Área: APOIO DE MERCHANDISING

Código:  3.403
Área: Professor de Inglês

Código:  3.405
Área: Estagio em Administração de Pes-
soal

Código:  3.406
Área: Estágio em Comunicação.

Código:  3.418
Área: Promotor de Vendas de Produtos
Fina

Código:  3.420
Área: Prof Ginastica

Código:  3.423
Área: Vendedora/ Rep

Código:  3.428
Área: Aux Administrativo

Código:  3.443
Área: Assistente em ferramentas WEB

Código:  3.441
Área: Estágio


