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PArA A AlunA do sexto semestre de 
engenhAriA QuímicA, mAyArA cAstillo 
llAvre, PArticiPAr do ProgrAmA ciênciA 
sem FronteirAs é umA exPeriênciA 
inesQuecível.  A estudante do UniAnchieta 
que encontra-se matri–
culada no Trinity College 
Dublin, em Dublin, capital 
da Irlanda, afirmou que 
decidiu candidatar-se 
a uma bolsa por dois 
motivos básicos. “Gosto 
de buscar desafios e 
ampliar minha visão 
do mundo”, explicou. Segundo ela, o seu 
dia a dia é bem movimentado. “Geralmente 
acordo por volta 8h30, vou para a faculdade 
e fico estudando até anoitecer. As aulas são 
espalhadas durante o dia e embora permaneça 
na instituição boa parte do meu tempo, a cada 
dia existe uma programação diferente”. Apesar 
de se dedicar aos estudos, Mayara contou que 
consegue também arrumar oportunidade para 
se divertir. “Aqui em Dublin sair a noite faz parte 
da cultura local. Não é raro ver um pub lotado 

EstudantE dE EngEnharia Química, mayara castillo llavrE, Está dEsdE 
o início do sEmEstrE matriculada Em um colégio dE dublin, na irlanda. 
univErsitária classifica ExpEriência como inEsQuEcívEl.

Aluna de Engenharia Química 
amplia conhecimento ao participar 

do “Ciência Sem Fronteiras”

em plena quarta-feira, por exemplo”. A aluna 
também revelou que está muito satisfeita pela 
chance conquistada. “Tudo é maravilhoso. Já 
me acostumei até com a chuva que aparece 
toda a semana”. Um dos aspectos que mais 

chamou a atenção 
da futura Engenheira 
Química é em relação 
a segurança. “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 
toda a cidade está decorada por causa do 
natal”. Sobre o UniAnchieta, a universitária é 
só elogios. “O UniAnchieta é a melhor entre as 
faculdades de Jundiaí. Uma boa universidade 
para quem trabalha e estuda”. Em relação 
ao dia a dia, a estudante esclareceu que 
vem desenvolvendo uma série de estudos 
em biomateriais para usos variados no corpo 
humano como stents arteriais e periféricos. g

educação
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há mais de 70 anos, o grupo 
Anchieta acompanha o crescimento 
de Jundiaí e atende às necessidades 
educacionais de toda a população 
regional. com escolas e faculdade, 
do ensino fundamental à pós-
graduação, o grupo Anchieta se 
preocupa em formar cidadãos 
conscientes, com a ajuda de 
profissionais qualificados em 
diversas áreas. o grupo Anchieta tem 
orgulho em fazer parte da identidade 
da região, firmando-se na cidade 
como uma instituição de tradição e 
respeito, com valores educacionais 
enraizados na comunidade.

FAle com o AnchietA! AQui você 
encontrA os contAtos do gruPo 
AnchietA. 

cAJAmAr
• Escolas e Faculdade
( 11 4446-6342 
vÁrZeA PAulistA
• Faculdade
( 11 4596-7015 / 4596-7165 / 4596-7069 
JundiAí
• Ensino Fundamental - de 1º ao 9º ano
( 11 4527-3453 
• Ensino Médio, Ensino Médio integrado 
ao Curso Técnico
( 11 4527-3454 
• Técnico de Química
( 11 4527-3453 / 4527-3529
• Secretaria de Extensão Universitária
( 11 4527-3444 - ramal 4567
• 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 4588-4449
• Centro de Psicologia Aplicada e Clínica 
de Saúde
( 11 4527-3452
• Secretaria Geral Campus (graduação)
( 11 4588-4452 / 4588-4446 / 4588-4445
• Secretaria Geral Centro (graduação)
( 11 4527-3457
• Secretaria de Pós-Graduação Campus
( 11 4527-3444 - ramal 4548
• Secretaria de Pós-Graduação Centro
( 11 4527-3444 - ramal 3528

GRUPOGRUPO

Grupo AnchietA em Foco - expediente: projeto Gráfico / 
edição / diagramação / revisão: projecto comunicação; textos: 
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O UniAnchietA 
é A melhOr entre As 
fAcUldAdes de JUndiAí. 
UmA bOA UniversidAde 
pArA qUem trAbAlhA 
e estUdA

Estudante de Engenharia Química, 
Mayara está em Dublin pelo Ciência 
sem Fronteiras



morAdores do JArdim novo horiZonte 
ForAm beneFiciAdos AtrAvés do ProJeto 
“cuidAr”. A iniciativa, que conta com a 
participação efetiva de estudantes do curso 
de Enfermagem do UniAnchieta, foi realizada 
recentemente no Centro Comunitário do bairro. 
Na oportunidade 
homens, mulheres e 
até mesmo crianças 
puderam ser avaliados 
pela equipe de futuros 
profissionais da 
instituição, além de 
receber orientação 
para melhoria da 
qualidade de vida. De 
acordo com Natália Rafael da Rosa, aluna do 
sexto semestre, a ideia surgiu no início do ano 
na igreja onde frequenta. “No começo apenas a 
pressão arterial era aferida. Depois, conversando 
com algumas senhoras da igreja, percebi que 

elas gostariam também que fossem organizadas 
palestras de orientação. Assim a ideia foi 
crescendo”. Aos poucos, o projeto ganhou forma 
e adesão de vários universitários. “A cabeça das 
pessoas se transformou e percebemos que elas 
ficaram mais conscientes”, declarou Natália. 

Na edição do Jardim Novo 
Horizonte foram realizados 
vários exames: aferição da 
pressão arterial, teste de 
glicemia, massoterapia 
e  higienização bucal infantil. 
Também ocorreu pintura 
de rosto, corte de cabelo e 
penteado. Para a professora 

de Enfermagem, Sheila Kátia Cosin, a iniciativa 
colabora com os dois lados. “Se para a população 
o cuidado com a saúde é fundamental, para os 
estudantes essa atividade também é essencial 
já que eles podem colocar em prática boa 
parte do aprendizado obtido em sala de aula”. 
Segundo ela, o retorno obtido com a iniciativa 
superou as expectativas. “Deu para observar 
que os moradores ficaram satisfeitos e fizeram 
questão de participar”.  g
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alunos dE EnfErmagEm rEalizaram importantE ação no bairro localizado na pErifEria dE Jundiaí. paciEntEs 
pudEram afErir prEssão E fazEr tEstEs dE glicEmia, além dE rEcEbEr oriEntação.

saúde

A cAbeçA dAs pessOAs 
se trAnsfOrmOU e 
percebemOs qUe 
elAs ficArAm mAis 
cOnscientes.

Projeto leva saúde aos moradores 
do Jardim Novo Horizonte

orientAção
Desde as primeiras horas da manhã do sábado (dia 7) homens, mulheres, adolescentes 

e crianças compareceram em grande número no Centro Comunitário. Além de fazer os 
exames, os pacientes também tiveram a chance de receber orientação por parte dos 
alunos e professores. “Identificamos algumas pessoas que apresentaram a glicemia alta. 
Recomendamos que elas procurem a Unidade Básica de Saúde do bairro e agendem 
consulta com o clínico geral”, disse Sheila. A dona de casa Robenice Regina Gomes elogiou 
o trabalho dos universitários e acredita que o projeto deveria ocorrer em outras ocasiões. 
“Achei muito interessante. Como moro próximo aproveitei para aferir a pressão e fazer o 
teste da glicemia. Se tiver novamente, com certeza voltarei”. Outra moradora que participou 
das ações foi a dona de casa Neusa Aparecida Oliveira Zampietro. “Fiz todos os exames 
possíveis e infelizmente o da glicemia apresentou um índice fora do normal. Vou procurar 
a Unidade Básica de Saúde e agendar uma consulta”. Sobre a iniciativa, a moradora 
espera que ela aconteça mais vezes. “Gostaria de ter a chance de ser avaliada em outras 
oportunidades”.  g

As crianças atendidas pelo projeto 
ganharam pinturas faciais durante o dia 

Quem visitou 
o projeto pode 
aproveitar o 
espaço de 
massagem 
e sair de lá 
relaxado



AtrAvés dA disciPlinA éticA emPre–
sAriAl e resPonsAbilidAde sociAl, 
Alunos do curso de AdministrAção dA 
FAculdAde PAdre AnchietA de vÁrZeA 
PAulistA desenvolverAm ProJetos 
em vÁrios segmentos cuJo obJetivo 
é melhorAr não APenAs o Ambiente 
ProFissionAl como tAmbém A sociedAde 
locAl. A ideia de organizar a atividade partiu 
da professora Sabrina Moschini, que desde o 
primeiro momento incentivou os estudantes 
a realizarem ações que possam sair do papel 
e auxiliar efetivamente indústrias, escolas e 

outros tipos de instituições. “A sociedade e 
os processos competitivos vêm demandando 
das corporações uma atitude de maior 
responsabilidade e 
transparência. A empresa 
é um órgão vivo que 
funciona como um 
sistema e não como partes 
isoladas. Hoje exige-se 
uma postura direcionada 
para processos cooperativos e criativos 
que abordem projetos de responsabilidade 
social. Além disso, a teoria sem a prática 
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iniciativa criada pEla profEssora sabrina moschini surgiu com o obJEtivo dE ofErEcEr uma sociEdadE mais 
igualitária. participaram da atividadE EstudantEs do curso dE administração. 

acontece
Alunos criam projetos sociais e colaboram 

com população de Várzea Paulista

Alunos do curso de administração 
reunidos no final das apresentações

destAQue
Entre os trabalhos apresentados em sala de aula, um dos que 

mais chamou a atenção da educadora foi o produzido pelo grupo da 
universitária Aline Cervolin. Denominado Projeto Centro Esportivo 
Sócio Educativo, o estudo teve como base oferecer opções de lazer 
para a cidade de Várzea Paulista. “Olhamos principalmente para a 
necessidade da população que reside no município e percebemos 
que o público encontra-se carente de cultura e diversão”, explicou 
Aline. Segundo ela, a falta de opções de lazer não é apenas de 
responsabilidade do poder público. “Não adianta só ficar cobrando 
dos vereadores e prefeito, é necessário que cada um contribua 
com a sua parte dando sugestões e levando ao conhecimento das 
autoridades o que estão necessitando”. A principal dificuldade 
durante a execução do projeto esteve relacionada a organização. “No 
começo pensamos: será que esse projeto vai para frente? Depois, 
quando conseguimos nos organizar a situação mudou”. Outro 

grupo que se destacou durante as apresentações contou com a 
participação da estudante Denise Cavalcanti. Com o nome de projeto 
Crescer, a ideia dos alunos foi criar uma alternativa para as crianças 
e adolescentes fora da sala de aula. “O nosso objetivo foi oferecer a 
garotada de Várzea algo produtivo, ou seja, algum tipo de benefício 
que os meninos e meninas possam usufruir quando estiverem com 
o tempo ocioso. Dois bons exemplos seriam aulas de informática e 
atividade física”. De acordo com a aluna, embora criado há pouco 
tempo, o projeto despertou o interesse de uma empresa local. “Eles 
possuem uma ideia semelhante, no entanto nos convidaram para 
dar um novo nome e elaborar uma nova metodologia de aplicação”. 
A professora Sabrina Moschini acredita que a participação dos 
acadêmicos na atividade servirá para capacitá-los para o mercado de 
trabalho. “Eles estarão aptos a desenvolverem estes projetos sociais 
corporativos, além de se tornarem administradores que aspiram e 
constróem um mundo mais solidário e sustentável”. g

não tem valor e a prática sem o sustento da 
teoria perde sua diretriz”, destacou. Segundo 
ela, é cada vez maior por parte dos diversos 
segmentos da comunidade a cobrança de 
iniciativas que valorizem o bem estar social. 
“Cumpre destacar que os consumidores e 
outros agentes sociais vão direcionando cada 
vez mais suas críticas sobre comportamentos 
empresariais, especialmente no sentido de 
condicioná-las a novos comprometimentos 
com as questões sociais, éticas e ambientais”. 
Os universitários envolvidos com as atividades 
elaboraram o projeto em duas frentes. “O 
trabalho foi desenvolvido em duas etapas: 
no primeiro momento os alunos criaram 
um “Brainstorming”, utilizando material 
reciclado com cada grupo trazendo o seu. Já 
na segunda parte eles realizaram o projeto 

escrito e apresentaram”. 
De acordo com a 
professora, os alunos 
mostraram muito esforço 
e conhecimento. “Os 
estudantes se dedicaram, 
alguns utilizaram de 

forma completa as ferramentas disponíveis. 
Acredito que os trabalhos podem ser passíveis 
de aplicação prática”. g

hOJe exige-se UmA pOstUrA 
direciOnAdA pArA prOcessOs 
cOOperAtivOs e criAtivOs 
qUe AbOrdem prOJetOs de 
respOnsAbilidAde sOciAl.



o encerrAmento dA i mostrA AcAdê–
micA de PublicidAde e ProPAgAndA 
ocorreu em Alto nível. AtrAvés dA 
coordenAção do curso, estudAntes 
tiverAm A chAnce de Assistir às PA–
lestrAs “o desAFio de construir mArcAs 
Fortes num mercAdo tão comPetitivo 
como o de bebidAs”, ministrAdA PelA 
gerente do gruPo PetróPolis, AnA 
cArolinA Fogolin e “de voltA PArA o 
Futuro”, AbordAdA Pelo diretor de 
comunicAção dA 
young rubicAm, 
rAFAel merel. O 
evento, realizado no 
anfiteatro do campus 
Professor Pedro C. 
Fornari, foi concluído 
com a premiação dos 
melhores trabalhos 
apresentados pelos 
universitários do oitavo 
semestre. De acordo 
com o coordenador do 
curso, Antônio Carlos 
Valini, a atividade 
serviu para aproximar 
os estudantes da 
realidade profissional. Além disso, ele fez questão 
de destacar os projetos apresentados pelos alunos 
ao longo da semana. “É importante ressaltar a 
dedicação dos universitários e dos professores. 
Os trabalhos superaram as expectativas”, 
afirmou. No total, a banca de professores 
analisou 24 projetos. “O material produzido pelos 
universitários do quarto e sexto semestres foi 
avaliado apenas pelos educadores do curso, já 
os projetos do oitavo semestre também tinham a 
participação de profissionais que atuam fora da 
instituição”. Segundo Valini, essa foi a primeira 
vez que o evento aconteceu no anfiteatro. “Nos 

EvEnto ocorrEu no anfitEatro do campus profEssor pEdro c. fornari E 
contou com palEstras dE rEnomados profissionais. além disso, houvE 
prEmiação dos mElhorEs trabalhos do oitavo sEmEstrE.

acontece

anos anteriores, a semana era organizada na 
sala de aula, mas desta vez resolvemos inovar 
e promovê-la no anfiteatro. A ideia foi agregar 
mais conhecimento para os alunos mais novos, 
além de aperfeiçoar o grau de qualidade das 
pesquisas”, relatou. Além dos grupos premiados, 
outro destaque da semana foi a realização de um 
campanha beneficente em prol da entidade Casa 
de Nazaré. Idealizada pelos universitários do sexto 
semestre, a iniciativa teve como objetivo unir o útil 
ao agradável. “O Valini passou para nós que todos 

os grupos do sexto semestre 
deveriam fazer trabalhos 
voltados para o terceiro setor. 
Resolvemos então desenvolver 
algo que colaborasse com 
alguma instituição. Em contato 
com o pessoal da Casa de 
Nazaré ficamos sabendo 
que eles precisavam de 
alimentos”, resumiu Kauê 
Oliveira. Segundo seu colega 
André Gambini da Silva, além 
da arrecadação, o grupo 
desenvolveu outros projetos 
em prol da entidade. “Ficamos 
muito felizes com o resultado e 

por isso criamos outras ideias”.

PAlestrAs
As palestras ministradas pelos profissionais 

presentes no anfiteatro chamaram a atenção 
dos alunos. O tema de abertura foi abordado 
pela Gerente do Grupo Petrópolis, Ana Carolina 
Fogolin, que mostrou ao público as estratégias de 
publicidade utilizadas para alavancar as vendas 
da indústria. Na sequência foi a vez do Diretor de 
Criação da Young Rubicam, Rafael Merel, contar 
um pouco dos desafios dos profissionais no atual 
cenário empresarial. g
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Mostra Acadêmica gera 
interação dos alunos 
com a comunidade

opinião

2013 reAlmente Foi um Ano de 
muitos Acontecimentos PArA o 
curso de PublicidAde e ProPAgAndA, 
PrinciPAlmente no Que diZ resPeito Ao 
relAcionAmento com A comunidAde 
nA QuAl A instituição estÁ instAlAdA. 
Palestras com profissionais do mercado 
foram oferecidas, visitas técnicas foram 
realizadas e estudos junto à comunidade 
foram desenvolvidos.

O encerramento das atividades do ano 
foi marcado pela realização da I Mostra 
Acadêmica, de 25/11 a 3/12. Durante 
as noites, mais de 25 projetos foram 
apresentados pelos alunos do quarto, sexto 
e oitavo semestres a uma banca formada 
por professores  e também profissionais 
convidados. Queremos, de fato, que nossos 
alunos realizem trabalhos de acordo com a 
necessidade dos clientes e não meramente 
para cumprir uma avaliação acadêmica.

O quarto semestre apresentou projetos 
de lançamentos de produto para a classe 
C (como Samsung, Torra Torra, Magazine 
Luiza, Chilli Beans, Audi, entre outros); os 
alunos do sexto semestre falaram sobre o 
terceiro setor (Associação Beneficente de 
Coleta de Sangue, Centro de Assistência 
Social “O Semeador|”, Casa de Nazaré, 
Instituto Passo a Passo, Projetos Sociais 
Natura, entre outros) e o oitavo semestre, 
projetos de comunicação para as seguintes 
marcas: Barragge Moda  Jovem Surf Street 
Wear, Gigante Tintas, Rockville, Revista Guia 
Show, Ivete Bolos, Pizzaria Rami, Leopardi e 
Doutores da Alegria. 

O evento evidencia a interação do Centro 
Universitário Padre Anchieta e do curso de 
Publicidade e Propaganda com a comunidade. 
É notório que estamos cumprindo o nosso 
papel de realizar um trabalho pedagógico 
que se alicerça na formação do aluno e no 
desenvolvimento da comunidade. g

Antonio CArlos VAlini é jornalista, 
pós-graduado em Jornalismo e Segmentação 
Editorial e em Comunicação e Marketing, MBA em 
Marketing e Mestre em Administração/Marketing.

Mostra Acadêmica de 
Publicidade e Propaganda é 
encerrada em grande estilo

A I Mostra foi concluída com 
a premiação dos melhores 

trabalhos do 8º semestre
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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

cód.   vAgA cód.   vAgA cód.   vAgA

5665 Estágio Administração
5642 Estoquista
5648 Estagiário de Engenharia de    
 Produção, Mecânica ou Mecatrônica
5619 Estágio Técnico Químico
5625 Estagiário Técnico Químico
5588 Estagiário em Logística
5634 Faturamento, Cobrança,
 Organizacional
5662 Operadora de Caixa 
5605 Analista de Contas a Receber
5611 Assistente Operacional Logístico
5654 Estágio na Área de     
 Indicadores de RH
5668 “Estagiário dos cursos de Adm, 
 Contabilidade ou Engenharia de 
 Produção. Terá a oportunidade de 
 trabalhar na área de serviços - 
 consultoria de negócios. Efetuará 
 análise econômico-financeira de 
 empresas e projetos; criação de 
 indicadores e suporte à empresa”
5622 Estagiário em Administração
5645 Assistente Comercial
5591 Professor ou Estagiário de
 Fitnessbike, Jump, Localizada
5628 Estágio em Compras
5602 Assistente Administrativo de 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
5603 Estagiário de Educação Física
5660 Analista de Infraestrutura TI
5597 Assistente Contábil
5666 Estágio em Nutrição
5643 Analista de Desenvolvimento 
 de Embalagem
5620 Técnico de Instrumentação
5637 Suprimentos
5626 Assistente Fiscal
5586 Estagiário em Ciências Contábeis
5649 Engenharia Elétrica
5614 Web Designer
5663 Desenhista Detalhista
5644 Técnico Eletroeletrônico 
5592 Operador de Empilhadeira 
5638 Estágio de Educação Física
 Ginástica Laboral
5609 Assistente Contábil
5615 Desenhista Cadista
5652 Estagiário de Engenharia Civil
5664 Analista de Gestão da Qualidade
5601 Estágio em Recursos Humanos
5658 Professora de Educação Infantil 
 e Fundamental
5618 Estágio Engenharia Elétrica
5624 Engenharia Química 
5641 Estagiário em Logística

5595 Auxiliar Administrativo
5589 Professor de Educação Infantil
5635 Auxiliar de Laboratório Farmácia 
 de Manipulação
5632 Estágio Técnico Segurança 
 do Trabalho
5655 Estágio em Engenharia
5627 Lecionar Inglês para Diversos 
 Níveis e Horários
5636 Cuidador de Recém 
 Nascido Profissional
5587 Estágio  
5613 Coordenador Logístico
5656 Analista de Suporte Junior
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
5653 Estágio em Técnico em Química
5659 Auxiliar de Classe Volante
5669 Qualidade
5661 Assessor a Comercial Jr.
5667 Vendedor a Operacionais



Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) e  Peeta 
Mellark (Josh Hutcherson) voltam à cena após 
vencerem a 74ª edição dos Jogos Vorazes. Na 
continuação do primeiro filme, Katniss e Peeta 
são obrigados a participar de uma edição especial 
dos Jogos Vorazes que acontece a cada 25 anos, 
enquanto uma rebelião opressiva contra a Capital 
é iniciada. Espere muito mais ação, lutas por 
sobrevivência e efeitos especiais, envoltos por uma 
crítica social que leva à reflexão do que vivemos 
em nossa sociedade. Destaque para a fotografia 
do filme, que dá dicas sobre as próximas cenas e 
cria o clima de tensão.

| serviço |
Jogos vorazes - em chamas
direção: Francis Lawrence 
Gênero: Aventura 
duração: 146 minutos 
Distribuidora: Paris Filmes 
Classificação: 14 Anos
Consulte abaixo horários e locais de exibição
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pErfil
JéssykA 
sAles
idade: 19 anos
 
Curso 
da faculdade: 
Farmácia

Quando criança queria ser...
Professora, Arqueóloga, engenheira, 
Arquiteta, Paisagista, bióloga, educadora 
física, Fisioterapeuta...

Por que você escolheu esse curso?
depois de mais velha, me interessei por algo 
que envolvesse saúde e corpo. Queria algo 
que ajudasse as pessoas de alguma forma, 
que me fizesse “quebrar a cabeça”. Quando 
conheci Farmácia, encontrei os aspectos 
que procurava e então me decidi.

Pra você, qual é a importância da faculdade? 
A faculdade nos faz estudar muito algo 
que gostamos e conhecer aquilo que nos 
interessa. Além disso, no mundo em que 
vivemos hoje, vemos que é difícil encontrar 
bons empregos e manter uma qualidade de 
vida sem ao menos uma formação básica.

Qual sua expectativa para o Ciência sem 
Fronteiras? 
As expectativas ainda são muitas. Tenho 
mais um ano inteiro pela frente e o futuro é 
sempre de coisas novas. A participação no 
Programa está sendo e será uma experiência 
única e inesquecível. Espero voltar para o 
brasil com muitos conhecimentos novos.

Como você se vê daqui a 10 anos?
É muito difícil saber o que irá acontecer 
daqui dez anos, principalmente depois de 
viver uma experiência como essa, em que 
se está estudando e vivendo a mesma 
rotina de sempre e, no mês seguinte, se 
está morando em outro país, falando outra 
língua, vivendo uma nova vida. mas posso 
dizer que em dez anos a minha formação 
estará completa, trabalharei com o que 
amo e estarei feliz.

review

programe-se

Jogos Vorazes 
Em Chamas

a segunda parte da trilogia Jogos vorazes 
promete agradar não só os adolescentes 
fãs da série

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

divulgação

o hobbiT: a deSolação de SMaug 
12 anos 

Dublado: 12h, 19h
Legendado: 15h30, 22h15

ÚlTiMa ViageM a VegaS
 12 anos

 Dublado: 13h45, 18h45
 Legendado: 16h15, 21h15

o hobbiT: a deSolação de SMaug 
12 anos 

Legendado: 11h (sexta e sábado)
14h30, 18h, 21h30

JogoS VorazeS: eM ChaMaS 
14 anos 

Legendado: 17h15, 20h30
CoMo não perder eSSa Mulher 

16 anos 
Legendado: 15h

uM TiMe Show de bola liVre
Livre 

Dublado: 12h30
linha de FrenTe 

16 anos
Legendado: 13h15

Carrie - a eSTranha
 16 anos 

Legendado: 15h45, 18h15, 20h45
Crô - o FilMe 

12 anos
Nacional: 12h15, 14h45, 17h, 19h30, 21h45

JaCkaSS apreSenTa: VoVô SeM Vergonha
14 anos

Legendado: 13h30, 16h, 18h30, 21h

doroThy e o MágiCo
Espaço do sapateado
Dia 16/12 às 20h30

Censura: livre
Ingressos: R$ 32. Descontos previstos por 

lei e de 50% para vendas antecipadas.

Mulan
Escola de Dança Anna Paula Ballet

Dia 17/12 às 20h
Censura: livre 

Ingressos: R$ 20 plateia e galeria. 
R$25 frisas e camarotes.

o Mundo enCanTado do Mar da bahia
Ballet Teatro Oficina

Dia 18/12 às 20h
Censura: livre 

Ingressos: R$30 plateia.  R$ 35 camarotes 
e frisas e R$ 20 galeria. Desconto de 50% 

para compras antecipadas até 17/12 e bônus. 

MÚSiCaS que FizeraM hiSTória
Associação Pio Lanteri

Dia 19/12 às 20h
Censura: livre

Ingressos: R$5

ConCerTo de gala e ForMaTura 
do iMC dr. goMeS CardiM

Instituto Musical e Cultural Dr. Gomes Cardim
Dia 20/12 às 20h

Censura: livre
Entrada franca

eleição da CorTe da 
31º FeSTa da uVa de Jundiaí – 2014 

Coroação rainha da uVa
Secretaria Municipal de Cultura

Dia 21/12 às 19h
Censura: livre 
Entrada franca

aConTeCeu eM SainT-Tropez
12 anos 

Legendado: 19h10 (terça-feira)
11h (sábado e domingo)

ÚlTiMa ViageM a VegaS 
12 anos

Dublado: 14h40 (terça), 14h40, 19h10
Thor: o Mundo SoMbrio

10 anos
Dublado: 16h50, 21h20

JogoS VorazeS: eM ChaMaS  
14 anos

Dublado: 14h20, 17h15, 20h10
Crô - o FilMe

12 anos
Nacional: 15h20, 17h20, 19h15, 21h10
o hobbiT: a deSolação de SMaug

12 anos
Dublado: 14h30, 16h15, 17h45, 19h30

Legendado: 21h
uM TiMe Show de bola

Livre
Dublado: 14h

bonS de biCo
Livre

Dublado: 15h
Carrie - a eSTranha

16 anos
Dublado: 17h10, 19h20, 21h30

o hobbiT: a deSolação de SMaug
12 anos

Dublado: 13h50, 17h, 20h15 



Acompanhamos as 
apresentações da I Mostra 
Acadêmica de Publicidade 
e Propaganda. Parabéns a 
todos os alunos!

Te vi no
Anchieta
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Kauê e Vinicius, alunos do 6º semestre 
de Publicidade e Propaganda

A banca: Maria Fernanda Andrade, Dinho Osvaldo 
Hortencio, Silvio Zampar, Priscilia Queiroz, José 
Mauro Lorencini e Humberto Tenório

Os professores ficaram 
muito animados 
com a qualidade das 
apresentações

Alunos do 8º semestre 
de Publicidade e 
Propaganda

Silas Tarifa, aluno 
do 4º semestre de 
Engenharia Civil

Rodrigo e Luana, 
alunos do 6º semestre 
de Publicidade 
e Propaganda, 
acompanharam as 
apresentações

Alunos da 
Agência Horizon

Luciana e Luís 
Fernando, alunos 
do 8º semestre 
de Publicidade e 
Propaganda

Alunos realizaram 
várias apresentações 
durante o evento


