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Muitas vezes a qualidade do trabalho 
acadêMico ultrapassa os liMites de 
uMa universidade. Foi exatamente isso o que 
aconteceu com o projeto desenvolvido pelos ex-
alunos Flávia Ronchi, Pâmela Cristina Rossi, Aline 
Zaneti, Letícia Isquerdo, Andrea Corete e Luiz 
Henrique Santa Rosa, que concluíram em 2011 
o curso superior Tecnólogo em Marketing. Através 
do trabalho realizado na disciplina de Estudos 
Aplicados em Marketing, ministrada pelo professor 
Antônio Carlos Valini, os estudantes tiveram a 
chance de colaborar com uma tradicional empresa 
da região, aumentando as vendas de um dos 
produtos comercializados. “A ideia surgiu quando 
a Pâmela e a Flávia apresentaram alguns artigos 
que eram produzidos pela CBA que integravam 
somente as cestas básicas. Percebemos então 
que o produto “Massa Salgada” poderia ser 
lançado no varejo, pois as tendências do mercado, 
a falta de um similar e os índices de procura no 
SAC da própria empresa eram muito favoráveis 
a ele se tornar um sucesso”, explicou uma das 
integrantes do grupo, Pâmela Cristina Rossi. 
Segundo ela, o projeto levou cerca de um ano 
para ser desenvolvido e foi apresentado para a 
banca examinadora como Trabalho de Conclusão 
de Curso. “Houveram alguns obstáculos que 
tivemos que superar. Um dos principais foi a falta 

Após desenvolverem TrAbAlho de ConClusão de Curso, esTudAnTes são 
AprovAdos por bAnCA exAminAdorA. Além disso, ideiA do grupo ColAborA Com 
AumenTo nAs vendAs dA CbA.

Empresa aproveita trabalho de 
alunos de marketing e lança 

produto no mercado

de disponibilidade de tempo, pois todos os alunos 
trabalhavam em período integral e tínhamos um 
cronograma de entregas a seguir. Além disso, a 
empresa que foi objeto de estudos, passou por 
diversas mudanças de marcas, aquisições e 
diretrizes, o que complicou um pouco, pois tivemos 
que alterar todo o processo”. No entanto, um fator 
foi fundamental para o sucesso do projeto. “O 
grupo teve poucas divergências. Às vezes uma 
opinião era diferente da outra, mas soubemos 
equilibrar os pontos de vista”. 

coMércio
Além de serem aprovados no curso, os ex-

alunos também tiveram a oportunidade de 
verificar que o trabalho realizado foi muito bem 
aproveitado pela CBA. Na opinião de Pâmela, o 
esforço e a dedicação mostraram que o grupo 
está no caminho certo. “Ficamos extremamente 
felizes e orgulhosos do nosso esforço. Para 
nós, foi um reconhecimento de competência 
e a prova que a formação condiz com o que o 
mercado procura”. A ex-aluna ainda faz questão 
de agradecer o apoio de pessoas importantes 
na trajetória acadêmica. “Nada disso seria 
possível sem ajuda de alguns professores que 
foram muito especiais, entre eles Antonio Carlos 
Valini, Carlos Eduardo e Cláudia Cervantes”. g

acontece

O grupo reunido durante 
a apresentação do 
trabalho em 2011
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Fale com o Anchieta! Aqui você encontra 
os contatos do Grupo Anchieta.

Cajamar - Escolas e Faculdade 
( 11 4446-6342

Várzea Paulista - Faculdade 
( 11 4596-6990

jundiaí
•Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
( 11 4527-3453
• Ensino Médio e Ensino Médio Integrado 
ao Curso Técnico Administração, 
Informática e Designer de Interiores
( 11 4527-3454
• Técnico em Química 
( 11 4527-3453

seCretaria dos Cursos de:
• Ciências Habilitação em Biologia, 
Polimeros, Comércio Exterior, Gestão 
Ambiental, Letras e Matemática 
( 11 4527-3456
• Enfermagem, Farmácia, Psicologia, 
Nutrição e Processos Químicos 
( 11 4527-3457
• Ciências Contábeis e Administração 
( 11 4588-4452
• Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Automação Industrial, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia 
Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia 
Química, Engenharia de Produção e 
Redes de Computadores 
( 11 4588-4466
• Ciências Econômicas, Educação Física, 
Publicidade e Propaganda, Pedagogia, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 
Logística, Marketing e Sistemas de 
Informação 
( 11 4588-4445
• Direito 
( 11 4588-4451
• 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

GRUPOGRUPO

Grupo AnchietA em Foco - expediente: projeto Gráfico / 
edição / diagramação / revisão: projecto comunicação; textos: 
Sandro crisol (mtB 29607); direção: claudia cervantes; impressão: 
Lauda editora; contato: publicidade@anchieta.br; dezembro 2013



alunos do ensino FundaMental das 
escolas padre anchieta se destacaraM 
recenteMente eM duas coMpetições de 
nível regional: oliMpíada de redação da 
biblioteca pública Municipal proFessor 
nelson Foot e oliMpíada de MateMática 
do grupo astra. Os estudantes Kaynan Ricardo 
Silva Proença e Nicole Imakawa Carvalho, ambos 
do oitavo ano, estiveram presentes na Olimpíada 
de Redação. Com o tema “Só se vê o bem com 
o coração: o essencial é 
invisível aos olhos”, os dois 
adolescentes escreveram 
textos considerados 
de extrema qualidade 
pela organização do 
evento. “Sempre gostei 
de escrever, por isso a 
professora Solange disse 
que deveria participar”, 
explicou Nicole. Em relação 
a redação, Nicole disse 
que a inspiração veio de 
uma colega da própria 
classe. “Quando comecei a 
estudar aqui, não tinha um bom relacionamento 
com algumas meninas. Depois de fazer trabalho 
de inglês, percebi que uma dessas moças estava 
com dificuldades, por isso resolvi ajudá-la. Após 

esse dia, nos tornamos amigas”, relatou Nicole 
que obteve a 11ª colocação na categoria infantil. 
Estudando desde a terceira série nas Escolas Padre 
Anchieta, Kayan Ricardo Silva Proença participou 
da Olimpíada pela primeira vez.  Baseado nos 
sentimentos vivenciados em três histórias 
diferentes, o adolescente procurou passar para o 
papel situações de ajuda ao próximo. “Na primeira 
delas auxiliei um colega que sofria da síndrome 
de Asperger, onde o aluno tinha dificuldade 

de relacionamento, na 
segunda colaborei com 
uma menina que não 
estava conseguindo 
compreender os conceitos 
de uma determinada 
matéria e na terceira 
ajudei um cadeirante a 
fazer novas amizades”. 
Kaian, que obteve a 9ª 
colocação também na 
categoria infantil, disse 
que sempre gostou de 
auxiliar as pessoas, 
independente de idade ou 

classe social. “Quero um dia ganhar dinheiro 
não apenas para uso próprio, mas como forma 
de colaborar com os mais necessitados, tornar 
a sociedade melhor para se viver”.
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Alunos do Ensino Fundamental 
são destaque em Olimpíadas

TrAbAlho refleTe quAlidAde no ensino proporCionAdA pelAs esColAs pAdre AnChieTA. esTudAnTes ConquisTArAm 
boAs ColoCAções nAs olimpíAdAs de redAção e mATemáTiCA.

educação

Os alunos Kaynan Ricardo Silva Proença, 
Nicole Imakawa Carvalho e Bruno Marcucci 
Gasparatt: participantes das Olimpíadas!

anchieta
Os três alunos acreditam que o Anchieta 

tem uma grande parcela de colaboração no 
desempenho conquistado nas Olimpíadas. 
Para Kaynan, o ambiente proporcionado na 
instituição colabora decisivamente para o seu 
aprendizado. “Aqui tudo é tranquilo, então 
o processo de ensino torna-se mais fácil. A 
estrutura oferecida é outro ponto que merece 
ser destacado, tenho bons recursos”. Segundo 
Bruno a escola conta com professores de 
qualidade. “Isso ajuda na conquista de novos 
conhecimentos”. O jovem também explicou 
que possui grandes amigos no Anchieta. 
“Tem colegas que estudam comigo há um 
bom tempo, o pessoal é muito gente boa”. 
A mesma opinião tem Nicole, que pretende 
ingressar no curso de jornalismo no futuro. 
“O pessoal da manhã é bem tranquilo, fiz 
grandes amizades”. Os alunos fazem questão 
de agradecer o apoio dos professores e da 
equipe diretiva na participação da Olimpíada 
de Redação e Olimpíada de Matemática. g

MateMática
Desde criança, Bruno Marcucci Gasparatto 

se relacionou com a matemática. A mãe, que é 
professora da mesma disciplina em uma escola 
em Itupeva, procurou transmitir para o garoto 
todo o conhecimento obtido ao longo da vida. 
“Por conta disso sempre tive facilidade com esse 
assunto”. Em relação a Olimpíada de Matemática 
da Astra, o jovem disse que ficou satisfeito em 
ter participado, mas que a segunda fase da 
competição apresentou alguns obstáculos. “Foi 
uma prova difícil, principalmente a segunda 
etapa, mesmo assim creio que tenha conseguido 
alcançar o objetivo e me sai bem”. Segundo ele, o 
exame foi dividido em vários aspectos. “Foi uma 
avaliação que não cobra apenas conteúdo, pelo 
contrário precisei usar muito o raciocínio lógico”. 
Sobre o futuro, Bruno já sabe o que quer fazer. 
“Pretendo ingressar no Ensino Superior na área 
da Engenharia”. g

A OlimpíAdA de RedAçãO 
dA BiBliOtecA púBlicA 
municipAl pROfessOR nelsOn 
fOOt RegistROu pARticipAçãO 
de mAis de 3 mil cAndidAtOs 
de váRiAs cidAdes dA RegiãO. 
A OlimpíAdA de mAtemáticA 
dO gRupO AstRA cOntOu 
cOm O envOlvimentO de 
ApROximAdAmente 60 
escOlAs RepResentAndO 15 
municípiOs difeRentes.
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opinião

Gargalo logístico e 
a infraestrutura de 

transportes no Brasil
pesquisas deMonstraM que os 

custos de transporte representaM a 
Maior parte do custo logístico total 
das eMpresas. Pode-se deduzir que além 
da qualidade da administração empresarial, 
o desempenho das operações logísticas 
está relacionado à qualidade e à oferta de 
infraestrutura de transporte por ela utilizada.

Mesmo com tantas dificuldades, várias 
empresas brasileiras conseguem se destacar 
não só no mercado nacional como também 
internacionalmente. Os esforços são muitos e 
a competição é desigual, encargos, impostos, 
corrupção são apenas algumas das inúmeras 
dificuldades encontradas para que o empresário 
brasileiro consiga competir com os concorrentes 
internacionais. Mas de todas as dificuldades 
encontradas, a mais grave, e que hoje preocupa 
e afeta todos os setores da sociedade, é a 
infraestrutura de transportes do nosso país. 

Bilhões de reais são desperdiçados todos 
os anos devido a uma malha de transporte 
ineficiente. Falta de modalidades adequadas 
para cada região, além da falta de interligação 
entre os modais (multimodalidade) que faz 
com que nossos produtos fiquem mais caros 
a cada quilômetro.

Não é preciso ser um especialista no 
assunto para concordar com a premissa que 
o nosso sistema de transporte está em crise, 
o que antes eram problemas pontuais de falta 
de modais adequados em algumas regiões, 
se transformou em um colapso generalizado 
com a falta de projetos essenciais em estradas, 
ferrovias, portos e aeroportos em todo o 
território nacional. Sem considerar a falta de 
capilaridade, de interligação entre todos os 
modais de transporte.

Minha ressalva, e grande preocupação, 
é justamente no aspecto implementação, 
historicamente temos grandes dificuldades de 
executar os projetos elaborados para políticas 
públicas do setor de transporte. g

Rita RibeiRo do amaRal maRtinelli, graduada 
em Administração de Empresas pela Univ. São 
Marcos, Mestre em Engenharia Mecânica pela 
UNICAMP, especialista em Didática e Prática do 
Ensino Superior pelo Centro Univ. Padre Anchieta. 
Coordenadora e professora no curso Superior de 
Tecnologia em Logística, e Sócia/Gerente da Kaikaku 
Consultoria Empresarial, desenvolvendo atividades na 
área de Logística e Planejamento Estratégico.

Muita garra, disposição e energia 
MarcaraM Mais uMa edição do 
biathlon. Organizada pelos professores 
Felipe Cunha e Luiz Augusto Perandini, a 
prova contou com a participação de alunos 
do quarto ano de Educação Física e finalizou 
o ano letivo de 2013. Durante o evento, 
os estudantes disputaram 200 metros de 
natação no conjunto aquático e correram 
2.400 metros na pista de atletismo. “A 
atividade teve como objetivo fazer com que 
os universitários colocassem em prática boa 
parte dos conceitos aprendidos ao longo do 
curso”, resumiu o professor Felipe Cunha. 
Para a realização do Biathlon, os estudantes 
foram divididos em equipes. “Cada grupo foi 
responsável por fazer uma periodização do 
seu atleta, ou seja, enquanto um dos alunos 
nadava e corria, os demais davam o apoio 
em várias frentes”, explicou o professor 
Luiz Augusto. Segundo ele, para disputar 
a prova, cada atleta participou de uma 
rigorosa preparação. “Ao longo do semestre 
os universitários organizaram pesquisas em 
várias frentes como a fisiologia humana, 
nutrição e até mesmo noções de psicologia, 
tudo dentro da disciplina de Prática do 
Treinamento II”. Os professores ainda fizeram 
questão de agradecer o apoio da direção do 
curso. “Queremos fazer uma menção especial a 
coordenadora Juliana Scarazatto e ao professor 

provA, ComposTA de nATAção e ATleTismo, foi reAlizAdA no CAmpus 
professor pedro C. fornAri e ConTou Com A pArTiCipAção de Alunos do 
quArTo Ano do Curso. evenTo mArCou o enCerrAmenTo do Ano leTivo.

esporte

Davi Poit, que encontra-se de licença”.

caMpeão
Apesar de não se encontrar em plena 

forma, o estudante Tafarel de Oliveira Moraes 
conquistou a quarta edição do Biathlon. 
“Sempre tive facilidade com a natação, 
mas fazia algum tempo que não treinava 
e isso influenciou de certa maneira o meu 
desempenho. Apesar disso, fiquei feliz com a 
primeira colocação”, resumiu. De acordo com 
o aluno, a iniciativa de realizar a competição 
é extremamente positiva na medida em que 
os futuros profissionais podem vivenciar 
a teoria aplicada em sala de aula. “Achei 
interessante, pois a disciplina Prática do 
Treinamento II estabelece o que devemos 
fazer”. Outro destaque do evento foi a aluna 
Camila Rios Lima. “Quis disputar porque achei 
um desafio. Foi uma prova complicada, gosto 
de nadar, mas na corrida senti um pouco de 
dificuldade”. Durante a prova, os estudantes 
foram acompanhados de perto pelos alunos do 
primeiro ano. “Valeu a pena ter assistido, pois 
percebi que além de participarem do Biatlon 
eles desenvolveram um planejamento que foi 
Biathlon proposto no início do semestre. Deu 
até vontade de competir”, disse Guilherme 
Vigo. Os professores agradeceram o apoio dos 
patrocinadores Gobb´s, Caixa Fort Plásticos e 
Projeto Barrilzinho. g

Estudantes de Educação Física 
disputam Biathlon

Os alunos reunidos comemoram 
os resultados da competição!



estudantes de pedagogia participa-
raM, no caMpus proFessor pedro c. 
Fornari, do iv siMpósio de pesquisa 
eM educação e Mostra de trabalhos 
de conclusão de curso. O evento, cuja 
abertura contou com palestra ministrada pela 
coordenadora do curso de Letras, Rutzkaya 
Queiróz Reis no último dia 24, prosseguiu 
nos dias 26 e 28 com apresentação de vários 
projetos. De acordo com a coordenadora 
do curso de Pedagogia, Regina Mostério, a 
atividade é considerada a mais importante do 
semestre. “O simpósio fecha o ciclo de trabalho 
de pesquisa em educação. A avaliação que faço 
é positiva, pois deu para perceber que os alunos 
se envolveram bastante apresentando estudos 
de significativa qualidade”, resumiu. No total 
foram apresentados 20 Trabalhos de Conclusão 
de Curso. “Os temas foram pertinentes e 
certamente poderão colaborar com a formação 
dos nossos estudantes”. Entre os projetos 

no ToTAl, forAm ApresenTAdos AproximAdAmenTe 20 projeTos pelos Alunos 
do oiTAvo semesTre. evenTo oCorreu no CAmpus professor pedro C. fornAri.

acontece

avaliados, um dos que mais chamou a atenção 
da banca examinadora foi elaborado pelas 
universitárias Dayane Fernanda Pereira e Tânia 
Aparecida Camargo. Com o tema “Resgatando 
as brincadeiras tradicionais na Educação 
Infantil”, a pesquisa teve como objetivo mostrar 
que a tecnologia vem tomando conta dos dias 
atuais, deixando as brincadeiras lúdicas em 
segundo plano. “Devido a era da informática, 
as crianças buscam a diversão nos brinquedos 
industrializados. Com isso a garotada cresce 
sem ter a oportunidade de trabalhar conceitos 
como habilidade e a criatividade, justamente 
presentes nas brincadeiras mais antigas”, disse 
Dayane. Segundo Tânia, cabe aos professores 
modificarem esse quadro. “Os educadores 
precisam mudar essa realidade e dar a 
sua parcela de contribuição, é necessário 
que a criançada tenha acesso a outros 
tipos de cultura”. g
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Educação ambiental 
na Serra do Japi

opinião

recenteMente, a preFeitura 
Municipal de Jundiaí, através da 
secretaria de planeJaMento e 
Meio aMbiente, lançou o proJeto 
de educação aMbiental intitulado 
“nossa serra”, com o objetivo principal 
de implantar um sistema experimental 
de visitação monitorada na Serra do Japi, 
entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014. 
Diante disso, vale destacar a iniciativa 
do poder público local no sentido de 
procurar aproximar a Serra da sociedade 
contando, inclusive, como uma estratégia 
de conscientização e preservação da 
mesma, visto que as pessoas muitas 
vezes precisam conhecer para poder 
manter e cuidar. Caso a iniciativa dê 
resultados positivos, sobretudo em termos 
de participação da sociedade e garantia 
da manutenção das condições naturais da 
área, seria interessante a implantação de 
um projeto futuro mais amplo de educação 
ambiental que envolvesse os alunos da 
educação básica de Jundiaí, de forma que 
os mesmos pudessem passar algumas 
horas conhecendo e desenvolvendo 
atividades de educação ambiental na Serra 
do Japi, devidamente acompanhadas com 
monitores especializados e preparados. 
Contudo, entende-se que uma ação como 
esta requer uma série de adequações, entre 
elas a adaptação da infraestrutura para 
receber adequadamente todos aqueles 
estudantes e escolas que desejarem 
participar, algo que vai demandar tempo 
e parcerias futuras com empresas, outras 
secretarias da administração pública e 
instituições de ensino técnico e superior 
de Jundiaí e região. g

andRé luiz da ConCeição é graduado e 
especialista em Geografia e mestre e doutorando 
em Planejamento Energético, além de professor e 
coordenador do Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Ambiental do Centro Universitário Padre 
Anchieta – UniAnchieta. 

Simpósio de Pedagogia é 
realizado com apresentação 

de palestra e Trabalhos 
de Conclusão

Terminando a 
apresentação 
com sensação de 
dever cumprido!
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quer enTrAr pArA o merCAdo de TrAbAlho? Aqui nesTe espAço, voCê Confere TodAs As vAgAs publiCAdAs no nemp 
(núCleo de empregAbilidAde e relAções empresAriAis), volTAdAs pArA os Alunos, ex-Alunos e fAmiliAres dos 
esTudAnTes do grupo AnChieTA. CAdAsTre seu CurríCulo no siTe www.AnChieTA.Com.br/nemp e boA sorTe! 

empregos e estágios

5642 Estoquista
5648 Estagiário de Engenharia de 
 Produção, Mecânica ou 
 Mecatrônica
5619 Estágio Técnico Químico
5579 Auxiliar de Estoque
5625 Estagiário Técnico Químico
5588 Estagiário a Logística
5634 Faturamento, cobrança e 
 organizacional
5605 Analista de contas a receber
5611 Assistente Operacional Logístico
5622 Estagiário em Administração
5645 Assistente Comercial
5591 Professor ou estagiário de 
 fitnessbike, jump, local.
5628 Estágio em Compras
5582 Auxiliar financeiro CLT
5565 Estágio em farmácia de 
 manipulação
5602 Assist. Administrativo Pessoal
5651 Assistente administrativo contábil
5608 Programador
5594 Auxiliar de Almoxarife
5600 Assistente Contábil (4 vagas)
5623 Instrutor de Informática Básica
5617 Contato Comercial
5646 Supervisor Financeiro

5640 Estagiário em vendas internas
5629 Professor de Inglês 
5583 Estagiário
5603 Estagiário de Educação Física
5566 Coordenador a Pedagógico a do   
 Ensino Médio
5597 Assistente Contábil 
5574 Estagiário em PCP
5643 Analista de Desenvolvimento de 
 Embalagem
5620 Técnico de Instrumentação
5580 Estágiaria para natação infantil
5637 Suprimentos
5626 Assistente Fiscal
5586 Estagiário em ciências contábeis
5649 Engenharia Elétrica
5614 Web Designer
5606 Auxiliar/Assistente contábil com 
 conhecimentos nas rotinas de 
 Escritório de Contabilidade
5598 Auxiliar/Analista de Laboratório
5575 Líder/Técnico de Manunteção
5569 Estágio Técnico em Química
5644 Técnico Eletroeletrônico
5592 Operador de Empilhadeira
5638 Estágio de Educação Física - 
 Ginástica Laboral
5581 Assessor Comercial

5609 Assistente Contábil
5601 Estágio em Recursos Humanos
5618 Estágio  Engenharia Elétrica
5624 Engenharia Química
5641 Estagiário em logística
5595 Auxiliar Administrativo
5578 Técnico em Edificações
5589 Professor de Educação Infantil
5635 Auxiliar de Laboratório Farmácia 
 de Manipulação
5632 Estágio Técnico Segurança do 
 Trabalho
5612 Recepcionista
5573 Estagiário em Química
5627 Lecionar inglês para diversos 
 níveis e horários
5636 Cuidador de Recém Nascido
5587 Estágio
5613 Coordenador Logístico
5647 Estágio Área Fiscal 
5593 Auxiliar Projetista 
5639 Estagiário em Meio Ambiente
5630 Gestão da Qualidade
5584 Inspetor de Qualidade I
5610 Estagiário de Direito
5604 Estágio em Enfermagem
5616 Analista de RH
5615 Desenhista Cadista

código vaga código vaga código vaga



Exibida pela primeira vez na América Latina, a 
exposição Stanley Kubrick faz você mergulhar 
no universo do cineasta que dirigiu 2001: Uma 
Odisséia no Espaço, Laranja Mecânica e Lolita. 
São 16 ambientes tematizados com os diferentes 
filmes do diretor, que reúnem centenas de 
documentos originais como áudios, vídeos, fotos e 
diversos objetos de cena. Destaque para o espaço 
do filme O Iluminado, que promete o clima de 
tensão por um corredor cheio de portas interativas.

| serviço |
exposição stanley Kubrick
data: até 12 de janeiro de 2014
horário: terças a sextas, das 12h às 21h. Sábados, 
domingos e feriados, das 11h às 20h.
local: Museu da Imagem e do Som (MIS) 
Av. Europa, 158 – Jd. Europa – São Paulo
telefone: (11) 2117-4777
www.mis-sp.org.br
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perfil
Mayara 
castillo 
llave
idade: 21 anos
 
Curso 
da faculdade: 
engenharia 
Química, sexto 
semestre

Pra você, qual é a importância da 
faculdade?
a faculdade não só é a base da 
carreira de uma pessoa, mas também 
é a porta de oportunidades para o 
desenvolvimento intelectual.
Qual a razão de participar do programa 
Ciência sem Fronteiras?
Gosto de buscar desafios e ampliar 
minha visão do mundo.
Como é o seu dia a dia? muito diferente 
do brasil?
geralmente acordo as 8h30, vou para 
a faculdade e fico lá até anoitecer. 
as aulas são espalhadas durante o 
dia e cada dia tem uma programação 
diferente. aqui em dublin, sair a noite 
faz parte da cultura deles. não é raro ver 
um pub lotado em plena quarta-feira.
e sobre morar no exterior,  como está 
sendo a experiência?
tudo é maravilhoso. Já me acostumei 
até com a chuva que aparece toda a 
semana.
alguma curiosidade sobre a cidade que 
você queira compartilhar?
andar a noite nas ruas do centro da 
cidade é seguro, há sempre mais 
pessoas ao redor. os guardas andam 
desarmados, a feira de frutas no 
centro da cidade dura a semana 
inteira, o campus da universidade 
é lindo e a cidade inteira está 
decorada para o natal.
Falando agora sobre o unianchieta, qual 
a razão de ter escolhido a instituição 
para estudar?
o unianchieta é a melhor entre as facul–
dades de Jundiaí. uma boa universidade 
para quem trabalha e estuda.

review

programe-se

Exposição traz 
universo de Kubrick

em cartaz no mis, em são paulo, a mostra traz mais de 500 objetos do 
diretor Stanley Kubrick e faz o visitante conhecer todos os filmes. 

datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio aviso. não nos responsabilizamos por mudanças da programação.

Maxi Shopping Jundiaí
www.moviecom.com.br

Jundiaí Shopping
www.jundiaishopping.com.br/cinema

TeaTro polyTheaMa
Tel: (11) 4586-2472

Solar do Barão
Tel: (11) 4521-6259

divulgação

Crô, o FilMe 
12 anos | Nacional

12h15 (sábado e domingo), 
14h30, 17h00, 19h15, 21h30

Carrie, a eSTranha 
16 anos

Dublado: 13h15, 18h15
Legendado: 15h45, 20h45

ÚlTiMa ViageM a VegaS
12 anos

Dublado:  14h15, 19h30
Legendado:  16h45, 22h00

 CoMo não perder eSSa Mulher 
16 anos

Dublado:  18h00
Legendado: 20h15, 22h30

uM TiMe Show de Bola
livre

Dublado:  13h00, 15h30
JogoS VorazeS - eM ChaMaS

14 anos
Dublado: 12h00 (sábado e domingo), 15h15

Legendado:  18h30, 21h45
Thor: o Mundo SoMBrio 

10 anos
Dublado: 13h30

Meu paSSado Me Condena
12 anos | Nacional

16h15
linha de FrenTe

16 anos 
Dublado: 18h45, 21h15

JaCkaSS apreSenTa: VoVô SeM Vergonha
14 anos

Legendado: 12h30 (sábado e domingo),
 15h00, 17h15, 19h45, 22h15

apreSenTação da peça auTo! É naTal
Dia 12 e 13, às 20 e 20h30

apreSenTação da peça auTo! É naTal
Dia 14 e 15, às 15h e 15h30
expoSição de preSÉpioS

Até dia 06/01/2014
Segundas das 17h às 20h30; terça a sexta 
das 10h às 20h30 e sábados das 9h às 16h

a ViageM FanTáSTiCa eSpeCial
Dia 13 às 10h, 14h e 15h 

orqueSTra MuniCipal de Jundiaí
“a orqueSTra ViSiTa o roCk e o roCk 

ViSiTa a orqueSTra”
Dia 13 às 20h

pernaMBuCo eM 4 aToS
Dia 14 às 17h

Cia CêniCa nau de íCaroS
Dia 14 às 19h e 21h30

ConCerTo do Coral MuniCipal de Jundiaí 
CoM a parTiCipação da Cia CanTo ViVo e 

regênCia de Cláudia de queiroz
Dia 15 às 11h

Chapeuzinho VerMelho eCológiCo
Cia riCk kelly
Dia 15 às 14h

oFiCina de MáSCaraS
Dia 15 às 17h

ná ozzeTTi – Meu quinTal
Dia 15 às 20h

BonS de BiCo
Livre

Dublado: 14h45
Thor: o Mundo SoMBrio

10 anos
Dublado: 16h50, 19h20, 21h40

16h50, 21h40 (terça)
JogoS VorazeS: eM ChaMaS

14 anos
Dublado: 16h15, 21h10

VoVô SeM Vergonha
14 anos

Legendado: 14h15, 19h10
Crô, o FilMe

12 anos | Nacional 
15h30, 17h30, 19h30, 21h30
15h30, 17h30, 19h30 (terça)
Thor: o Mundo SoMBrio

10 anos
Dublado: 16h10, 21h00

uM TiMe Show de Bola
Livre

Dublado: 13h50, 18h40
JogoS VorazeS: eM ChaMaS

14 anos
Dublado: 14h00, 17h00, 20h00

Carrie - a eSTranha
16 anos

Dublado: 15h00, 17h10, 19h15, 21h20
ÚlTiMa ViageM a VegaS

12 anos
Dublado: 14h30, 16h40, 19h00, 21h15



O Em Foco esteve presente no 
Workfarma, evento realizado durante 
a disciplina Tecnologia Farmacêutica, 
e na visita técnica dos alunos de 
Engenharia Civil à ETE Várzea Paulista. 
Confira as fotos!

Te vi no
Anchieta

O grupo de Engenharia 
Civil na ETE Várzea Pta.

Os alunos puderam 
entender como funciona 
a ETE Várzea Paulista

Folders explicativos 
e produtos expostos 
durante o Workfarma

As meninas do curso de 
Farmácia reunidas no 
final do evento

Cada produto produzido 
recebeu rótulos e 
embalagens personalizados

Alunas reunidas com os 
produtos, resultado do 
trabalho do semestre

Todos reunidos durante 
a visita técnica

Os estudantes 
acompanharam 
atentamente cada etapa
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