
GRUPOGRUPO

Alunos do primeiro 
ao quinto ano 

encerram 2013 com 
Cantata de Natal

pág. 08

Procurando estágio 
ou emprego? Confira 
as vagas disponíveis

pág. 06

O projeto Coração de 
Família, desenvolvido 
por alunas de nutrição, 
chega a Congresso em 

Pernambuco
pág. 05

Saiba quais são os 
benefícios do FIES

pág. 02

Alunos de Administração 
de Várzea Paulista 

encerram o ano com 
Plano de Negócios

pág. 03

Em Fortaleza, alunas 
do UniAnchieta 

participaram do 
Congresso Nacional de 

Fisioterapia
pág. 04

INFOrmAtIVO dO GrUPO ANChIEtA
Jundiaí, Várzea Paulista e Cajamar
29 Dezembro 2013



Na região de JuNdiaí, o programa Fies coNta com a participação do grupo 
aNchieta. iNiciativa Já beNeFiciou milhares de uNiversitários em todo o país.

Fies: programa beneficia 
estudantes que desejam 

ingressar no Ensino Superior

acontece
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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
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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

Os cursos elegíveis com Fies dependem de cada 
instituição de ensino. Consulte o Grupo Anchieta 
para saber quais são os cursos participantes

CriADo PElo MEC, o FiES (FUNDo DE 
FiNANCiAMENTo Ao ESTUDANTE SUPErior) 
tem COmO ObJetivO prOmOver O 
inGressO dO AlunO em um CursO de 
GrAduAçãO. Os principais benefícios para 
os que aderirem ao FIES são: pagamentos 
trimestrais de até R$ 50,00 durante o período 
de estudo; carência de até 18 meses, após 
formado, para o início do pagamento; as 
parcelas são fixas do início ao término do 
pagamento do contrato de financiamento. Para 
participar do programa aderindo ao FGEDUC 
(Fundo Garantidor), o estudante deve optar 
por cursos presenciais em licenciatura, ou ter 
renda familiar (per capita) de até um salário 
mínimo e meio ou possuir bolsa parcial do 
PROUNI, optando pelo mesmo curso da bolsa. 
Já na fiança convencional, a renda familiar ou 
do aluno pode ser de até 20 salários mínimos, 
para esse caso é necessário ter fiador. O 
interessado pode adquirir o crédito de 50% até 
100% do curso, com juros mínimos de 0,28% 
ao mês (3,4% ao ano). A taxa é considerada a 
mais baixa do mercado. O aluno pode solicitar 
o FIES a qualquer momento: ao ingressar 
na faculdade ou no Centro Universitário ou 
mesmo se já estiver matriculado em algum 

curso de graduação. Neste caso, o estudante 
será reembolsado das parcelas já quitadas 
no semestre. Os cursos elegíveis com Fies 
dependem de cada Instituição de ensino, por 
isso é importante consultar o departamento 
de Serviço Social antes, para obter essa 
informação. Além disso, é importante 
esclarecer que os cursos elegíveis pelo FIES 
são somente os reconhecidos pelo MEC.

O Grupo Anchieta aderiu ao FIES com um 
número significativo de universitários que já 
contam com o benefício. A ideia é continuar 
trabalhando para o crescimento substancial 
de adesões. Todas as informações dadas pelo 
aluno são checadas no ato da contratação. 
O Novo FIES é um crédito inteligente e 
desburocratiza o ingresso no programa. 
Vale lembrar que ele não faz restrição aos 
negativos. Hoje, ele é um investimento e nem 
sempre é para aquele estudante que não 
consegue custear a faculdade por conta de 
outros compromissos financeiros. É importante 
aproveitar o crédito enquanto se encontra 
disponível como benefício do governo.

mAis inFOrmAções pOdem ser 
ObtidAs nO depArtAmentO de serviçO 
sOCiAl pelO teleFOne: 0800 772 8445. g



AlunOs dO OitAvO semestre dO CursO 
de AdministrAçãO dA FACuldAde pAdre 
AnCHietA de vÁrZeA pAulistA tiverAm A 
CHAnCe de COlOCAr em prÁtiCA tOdO O 
AprendiZAdO ObtidO em sAlA de AulA. 
Reunidos em grupos, os estudantes foram 
incentivados pelos professores a criarem 
empresas fictícias através da atividade 
denominada Desenvolvimento de Plano de 
Negócios, uma espécie de Trabalho de Conclusão 
de Curso. Após estudarem toda teoria, os 
universitários apresentaram os projetos para a 
banca examinadora. “É claro que existe muita 
tensão nas apresentações, falar em público 
é sempre muito complicado, principalmente 
quando se trata do seu plano de negócios 
que será avaliado por profissionais com pleno 
domínio do assunto. Quanto às apresentações, 
entendo que elas foram de excelente qualidade 
e cumpriram todos os itens solicitados na 
proposta”, explicou professor orientador, Paulo 
Versuri. Segundo ele, os trabalhos tiveram 
um bom nível de qualidade. “Com base nos 
conhecimentos aprendidos durante o curso, o 
aluno desenvolve a sua vocação empreendedora 
criando uma empresa fictícia. Inicia então um 
estudo de viabilidade do seu estabelecimento 
através de um plano de negócios, cujo objetivo 
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proJetos Foram rigorosameNte avaliados pela baNca examiNadora composta por proFessores do curso de 
admiNistração da Faculdade padre aNchieta de várzea paulista

educação

Alunos apresentam Plano de Negócios e colocam 
em prática conhecimento obtido no curso

é certificar que o empreendimento é viável. Além 
disso, o estudante é estimulado a convencer um 
grupo de empresários a investir na empresa”. Um 
dos projetos apresentados que foi muito elogiado 
pelos educadores contou com a participação do 
universitário Silvio José da Rocha. Após diversas 
reuniões com os integrantes, ficou decidido que 
o grupo iria focar a sua atividade profissional para 
a área de alimentos.  “Escolhemos como atuação 
o ramo alimentício criando a Lanchonete Hill 
Valley, uma lanchonete elaborada nos padrões 
dos anos 80”, afirmou Silvio. Segundo ele, a 
opção de atuar no segmento surgiu pelo aumento 
expressivo no consumo de lanches. “Optamos 
pela área alimentícia pela grande demanda 
de lanches rápidos. Através de pesquisas de 
mercado decidimos desenvolver o trabalho 
com o diferencial da temática da lanchonete e 
um lanche de hambúrguer recheado de 250 
gramas”. Para Silvio, apesar das dificuldades 
encontradas, o grupo conseguiu absorver boa 
parte dos conceitos aprendidos durante o curso. 
“Como todo trabalho em grupo, tivemos algumas 
opiniões diferentes, mas prevaleceu a decisão 
que melhor se aplicou para a nossa empresa. A 
atividade foi bem executada, tivemos orientação 
de excelentes professores”. g

COsmétiCOs
Outro trabalho bastante elogiado pela 

banca de professores esteve a cargo do grupo 
da estudante Mayara Marques Fernandes que 
decidiu desenvolver um plano de negócios 
na área de cosméticos. “Escolhemos esse 
segmento por ser um mercado que está em 
expansão em todo o mundo. Em 2012 o Brasil 
alcançou a liderança mundial em vendas de 
perfumes, e a projeção de crescimento é de 
32% até 2016. Além disso, o brasileiro está 
com maior poder aquisitivo e a participação 
da mulher, nosso público-alvo, no mercado de 
trabalho só cresce”. O diferencial da empresa 
criada pelo grupo para outros concorrentes foi 
o aspecto da distribuição do produto.  “Em um 
ambiente rústico, porém, sofisticado, a ideia 
é acondicionar os perfurmes em barris, como 
em adegas de vinho. O cliente escolhe como 
quer a fragrância, quantos ml’s quer levar, 
qual a embalagem e qual a tampa, ou seja, 
ele terá um produto único, personalizado. Algo 
que o consumidor faz e compra de acordo com 
o seu gosto ou o seu bolso”. Para a aluna, o 
grupo atingiu as expectativas dos professores. 
“Acredito que nos superamos na execução e 
apresentação do trabalho”. 

enCerrAmentO
Com a apresentação do plano de negócios, 

os estudantes de Administração concluíram 
o curso. “Lembro sempre aos alunos que os 
estudos continuam, precisam aperfeiçoar 
constantemente o conhecimento”, declarou 
o professor Paulo que agradeceu o apoio de 
vários profissionais. “Para que os universitários 
pudessem chegar a um bom resultado, 
contamos com a colaboração do nosso diretor 
Adilson Silveira e do coordenador Nilson Dini, 
e também dos professores Március, Janaina 
e Fernanda que compuseram a banca de 
avaliação do Plano de Negócios”. g

A apresentação da atividade denominada 
Desenvolvimento de Plano de Negócios 

fechou o ano dos alunos de Administração



participarmos do congresso e fomos atrás”. 
De acordo com a Laura, além de poder ganhar 
experiência, foi possível fazer novos contatos. 
“Essa iniciativa foi muito importante para 
adquirirmos novos conhecimentos e colaborar 
com o meio científico. Algumas pessoas vieram 
falar conosco pra saber mais sobre a pesquisa, 
ficamos muito felizes”.

ApOiO
Mas as participações em encontros de nível 

nacional não pararam por aí. As universitárias 
também representaram o UniAnchieta em outro 
evento importante. “Apresentamos o trabalho no 
VI Encontro de Iniciação Científica e I Encontro 
de Pesquisa Tecnológica, que aconteceu em 
setembro deste ano na própria instituição. 
Além disso, divulgamos nossas pesquisas no 
Congresso Nacional de Iniciação Científica, 
em Campinas, na Faculdade Anhanguera”. 
Segundo Laura, o apoio de profissionais e 
das instituições de ensino tem colaborado de 
maneira fundamental não apenas para o seu 
crescimento como das suas futuras colegas 
de profissão. “Gostaríamos de agradecer ao 
UniAnchieta que incentiva cada vez mais a 
pesquisa, isso é de extrema importância para a 
comunidade cientifica e geral, também queremos 
destacar  o apoio do coordenador Danilo Crege 
que acreditou na pesquisa desde o início e nos 

As AlunAs de FisiOterApiA Anne elise 
GOmes, lArissA GAbrielA rOCHA venturA 
dA silvA e lAurA CristinA visnArdi 
GOnçAlves pArtiCipArAm reCentemente 
dO COnGressO nACiOnAl de FisiOterApiA. 
reAliZAdO em FOrtAleZA, nO CeArÁ, 
O eventO reuniu pesquisAdOres, 
prOFessOres e AlunOs de vÁriAs pArtes 
dO pAÍs. Durante o encontro ocorreram várias 
palestras, mesas redondas, cursos, entre outras 
atividades. Além disso, houve apresentação de 
diversos trabalhos, entre eles das universitárias 
jundiaienses que divulgaram três estudos 
diferentes: “Efeitos da massoterapia no 
índice de estresse percebido em pacientes 
com fibromialgia”, “Efeitos da massoterapia 
na qualidade de vida em pacientes com 
fibromialgia” e “Efeitos da massoterapia nas 
concentrações de serotonina em pacientes 
com fibromialgia”. “Os trabalhos são referentes 
a fibromialgia, e nós escolhemos a técnica da 
massagem sueca como tratamento alternativo. 
Nosso objetivo era verificar se a massagem 
poderia interferir no índice de estresse, 
qualidade de vida e concentração de serotonina”, 
explicou a estudante Laura Cristina Visnardi 
Gonçalves. Segundo ela, a ideia de representar 
o UniAnchieta no evento partiu do coordenador 
do curso, Danilo Crege. “Ele comentou com 
a gente, disse que seria importante para nós 

uNiversitárias do oitavo semestre participaram do coNgresso NacioNal, realizado receNtemeNte em Fortaleza 
e que coNtou com a preseNça de pesquisadores, proFessores e outros aluNos.

acontece
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Estudantes de Fisioterapia representam 
UniAnchieta em evento de nível nacional

Depois dos trabalhos apresentados, 
o grupo se reuniu para comemorar os 

resultados do Congresso

deu todo suporte. Ele sempre esteve disponível 
para as nossas dúvidas e dificuldades. Por fim 
não podemos deixar de mencionar a UNICAMP, 
por ter gentilmente cedido o seu espaço para 
realizarmos as análises da nossa pesquisa e as 
pacientes que participaram do estudo”. g



prOFissiOnAis de vÁriAs reGiões dO 
brAsil pArtiCipArAm dO COnGressO 
brAsileirO de nutriçãO. O evento, realizado 
no Recife, em Pernambuco, contou com a 
presença da coordenadora do curso de Nutrição 
do UniAnchieta, Taciana Davanço e das alunas 
Enara Amadio Frizão, Katia Cristina Gambini, 
Suzana Bascjiera e Danila Mariane Pereira, que 
apresentaram trabalhos científicos. No entanto, 
o principal destaque dos representantes do 
UniAnchieta foi a divulgação do projeto “Coração 
da Família”. Segundo Taciana, a ideia de participar 
do evento surgiu como forma de ampliar os 
horizontes além de mostrar para a comunidade 
científica as atividades desenvolvidas no Centro 
Universitário. “Acredito que toda faculdade 
para se destacar no meio acadêmico precisa 
apresentar produção científica. O Projeto 
Coração da Família, alinhado com os trabalhos 
de pesquisa e de iniciação científica, ajuda 
a instituição a levar em âmbito nacional e 
internacional suas produções científicas, através 
das pesquisas desenvolvidas”, relatou. De acordo 
com a coordenadora do curso de Nutrição, 
o congresso teve uma vasta programação 
composta de palestras, minicursos, simpósios, 
painéis e conferências. “No total estiveram 
presentes pelo menos 50 profissionais 
internacionais e 300 especialistas vindos de 
diversas partes do Brasil”. Segundo Taciana, 
o retorno recebido superou não apenas a sua 
expectativa como também das universitárias. 

proJeto Foi apreseNtado para proFessores, pesquisadores e estudaNtes 
duraNte coNgresso brasileiro de Nutrição, realizado em perNambuco. 

acontece
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Que tal um cafezinho?

opinião

O CAFé é umA dAs bebidAs mAis 
FAmOsAs dO brAsil e dO mundO. Tem 
um impacto social indiscutível: quem é que 
não para durante o dia para degustar um 
delicioso café? Mesmo para aqueles que 
não apreciam a bebida, o evento social de 
compartilhar um café faz parte da rotina 
diária. São diversas as maneiras de consumi-
lo: puro, com leite, no sorvete, no bolo, no 
biscoito, expresso ou no bom e velho coador 
de pano.

Mas afinal, esta bebida traz algum 
benefício e/ou malefício à saúde? O hábito 
de consumir um café após o almoço ou 
consumir café com leite diariamente pode 
comprometer a saúde? 

São diversos os benefícios do café, sendo 
alguns deles: 

Humor: a cafeína é um dos compostos 
presentes no café que auxilia na manutenção 
do sorriso no rosto – o consumo regular 
preserva o bom humor; 

Combate o sono: para as longas noites 
de trabalho ou estudo, o café pode ajudar, 
reduzindo os sintomas do sono, atuando 
no sistema nervoso central mantendo o 
indivíduo em estado de alerta. Neste caso, a 
cafeína pode ser obtida tanto pelo tradicional 
cafezinho ou por meio de cápsulas do 
composto isolado;

O consumo diário de café pode prevenir 
doenças graves como Alzheimer e Parkinson.

Algumas práticas, como o consumo de café 
pós-almoço, pode interferir negativamente da 
absorção dos nutrientes da alimentação. Por 
isso, evite o consumo diário após o almoço. 
Já para aqueles que apresentam o colesterol 
elevado, o ideal é consumir o café preparado 
com coador de papel ou pano, que é capaz 
de reter alguns compostos presentes no 
café que são capazes de elevar o colesterol 
sanguíneo.

Aproveite com moderação e curta a 
matéria com um bom cafezinho. g

Flávia Noeli de Souza iNFaNte é nutricionista, 
professora do Centro Universitário Padre Anchieta 
nos cursos de Nutrição, Engenharia de Alimentos, 
Enfermagem, Farmácia e Estética e Cosmética. 
Mestre em Alimentos e Nutrição pela Unicamp.

Comunidade Científica conhece 
“Coração da Família”

Trabalhos científicos desenvolvidos pelas 
alunas do UniAnchieta foram apresentados 

durante o Congresso de nutrição
As alunas e a coordenadora do curso de nutrição 
durante o evento, que aconteceu em Pernambuco

“Nossos estudos despertaram interesses em 
muitos pesquisadores que estavam presentes 
no evento. Em consequência disso, as alunas 
voltaram extremamente motivadas e felizes por 
esta conquista junto ao projeto “Coração da 
Família”. Para Taciana, a chance de representar 
a instituição no encontro reforçou ainda mais o 
nome do UniAnchieta no cenário nacional. “Fomos 
muito elogiadas pela grandiosidade do trabalho 
e por sermos uma instituição privada. Também 
fizeram questão de destacar a qualidade dos 
estudos apresentados, tão relevantes no meio 
científico”. A coordenadora também ressaltou a 
importância da participação das universitárias 
no congresso. “Com certeza as quatro alunas 
voltaram lapidadas cientificamente. Este evento, 
que foi o primeiro que elas participaram, mostrou 
e reforçou o que eu sempre dizia “a importância 
e necessidade de desenvolver pesquisa no Brasil 
e no meio acadêmico”.

trAbAlHOs
Além do Projeto “Coração da Família”, que 

conta com a orientação da professora Taciana 
Davanço e co-orientação da Dra. Luciana 
Fornari, foram apresentados quatro trabalhos 
da aluna Enara Amádio Frizão (bolsista do Pibic), 
uma pesquisa da estudante Suzana Baschiera 
(bolsista BIC/UniAnchieta), um estudo da aluna 
Kátia Gambini (bolsista BIC/UniAnchieta) e dois 
trabalhos da universitária Danila Pereira. g
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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
5571 Engenheiro Trainee
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
5674 Estagiário em Clínica de Psicologia
5651 Assistente Administrativo Contábil
5608 Programador
5623 Instrutor de Informática Básica 
5617 Contato Comercial
5646 Supervisor Financeiro
5669 Qualidade

5640 Estagiário em Vendas Internas 
5677 Assistente de Comércio Exterior
5629 Professor de Inglês
5680 Auxiliar de Estoque
5603 Estagiário de Educação Física
5660 Analista de Infraestrutura TI
5689 Auxiliar de Suporte de Sistemas
5666 Estágio em Nutrição
5643 Analista de Desenvolvimento 
 de Embalagem
5620 Técnico de Instrumentação
5637 Suprimentos
5626 Assistente Fiscal
5683 Estágio em Administração
5649 Engenharia Elétrica
5614 Web Designer
5663 Desenhista Detalhista
5644 Técnico Eletroeletrônico 
5638 Estágio de Educação Física
 Ginástica Laboral
5675 Educação Física Laboral - OE 114086
5615 Desenhista Cadista
5652 Estagiário de Engenharia Civil
5664 Analista de Gestão da Qualidade
5658 Professora de Educação Infantil 
 e Fundamental
5618 Estágio Engenharia Elétrica
5624 Engenharia Química 
5641 Estagiário em Logística
5635 Auxiliar de Laboratório Farmácia 
 de Manipulação

5678 Química - OE 110181

5681 Assistente de Compras  

5661 Assessor Comercial Jr.  

5655 Estágio em Engenharia

5632 Estágio Técnico Segurança 

 do Trabalho 

5627 Lecionar Inglês para Diversos 

 Níveis e Horários

5673 Estágio Clinica de Psicologia -    

 Organizacional RH 

5636 Cuidador de Recém Nascido

5679 Marketing - OE 85257 

5656 Analista de Suporte Junior

5639 Estagiário em Meio Ambiente

5676 Encarregado Informática

5630 Gestão da Qualidade

5610 Estagiário de Direito

5604 Estágio em Enfermagem

5616 Analista de RH

5653 Estágio em Técnico em Química

5659 Auxiliar de Classe Volante

5682 Portaria

5686 Estágio em Farmácia

5667 Vendedor a Operacionais



Nas 288 páginas do livro A Culpa é das Estrelas, acompanhamos 
a história dos jovens Hazel e Gus. Seria uma história boba de amor 
adolescente se não fosse pelo fato de Hazel ser uma paciente 
terminal de câncer. Ainda que o seu tumor tenha diminuído bastante, 
ela sabe que o último capítulo de sua vida foi escrito no momento 
do diagnóstico. Na luta contra a doença, Hazel conhece Augustus 
Waters, o Gus, um garoto que certo dia aparece no Grupo de Apoio 
a Crianças com Câncer. Juntos, eles enfrentam os altos e baixos da 
doença, levando o leitor às lágrimas a qualquer momento.
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perFil
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kOyAmA
idade: 27 anos
 
Curso 
da faculdade: 
engenharia de 
Produção

Quando criança, queria ser...
Jamais tive o sonho de ser engenheiro. 
sempre fui muito ligado a natureza e a áreas 
humanas, e sempre fui muito mal nas matérias 
exatas. Porém, desde os 14 anos trabalho em 
uma multinacional alemã voltada à inovação 
e tecnologia, por isso, a vida me fez buscar 
novos sonhos e caminhos. A vivência diária 
me fez cultivar uma paixão pela profissão. 

Por que você escolheu esse curso?
Baseado em opinião de profissionais 
engenheiros atuantes em diversas áreas 
e segmentos, também obtive a opinião de 
amigos engenheiros e fiz uma pesquisa virtual 
sobre o mercado de trabalho. 

Pra você, qual é a importância da faculdade?
Não diferente da base escolar, tem uma 
importância vital na formação do profissional. 
Ela irá moldar o perfil do profissional de 
maneira a potencializar suas características 
positivas e identificar as características 
negativas, ou a serem aprimoradas. 

outras atividades além da faculdade...
nas horas de folga procuro praticar esportes 
como mergulho autônomo. não raro procuro 
fazer alguma atividade em prol da sociedade.

Nesses anos de Anchieta, o que ficou mais 
marcado na sua vida?
Acho que o ano de 2013 foi especialmente 
marcante em minha graduação. tive que 
conciliar problemas de saúde na família, 
com objetivos árduos como concluir o TCC, 
obter através de um exame uma certificação 
internacional em gerenciamento de projetos 
e lidar ainda com o dia a dia na empresa. é 
realmente especial olhar para trás e ver que 
consegui cumprir os objetivos traçados.  

Como você se vê daqui a 10 anos?
Acho especialmente difícil esta pergunta 
porque tudo depende de uma série de fatores. 
poderia falar em ter sorte, mas sorte na minha 
opinião é estar preparado, na hora certa e no 
lugar certo. espero que as decisões que tomei 
até hoje, como esta de ser um engenheiro, 
tenha me preparado para quando chegar a 
hora certa e estiver no lugar certo.

review

A Culpa é das Estrelas
Na lista dos mais vendidos durante todo 
o ano de 2013, John green emociona 
até o final do livro



Os alunos do ensino 
fundamental do Anchieta 
participaram da Cantata de 
Natal, encerrando o ano letivo 
de 2013. Confira as fotos!

Te vi no
Anchieta
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Os alunos adoraram a experiência e se 
despedem de mais um ano letivo

Concentração antes 
da música começar

Alunos do primeiro ao quinto ano tiveram apoio dos 
professores e funcionários das Escolas Padre Anchieta

O palco lotado, 
durante a apresentação 
da Cantata

As professoras também 
entraram na brincadeira e 
incorporaram o espírito do Natal

Os papais coruja acompanharam 
a apresentação e se divertiram 
com as músicas de Natal

Com coreografias simples, 
os alunos capricharam na 
apresentação

As tradicionais músicas 
natalinas foram 
cantadas pelos alunos


