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

J U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A ÍJ U N D I A Í

• Ensino Fundamental - de 1º ao 9º

ano: 11 4527-3453

• Ensino Médio, Ensino Médio

integrado ao Curso Técnico

(Administração, Informática e

Designer de Interiores): 11 4527-

3454

• Técnico de Química: 4527-3453

• Secretaria dos cursos de Ciências

- Habilitação em Biologia, Políme-

ros,     Comércio Exterior, Gestão

Ambiental, Letras e Matemática: 11

4527-3456

• Secretaria dos cursos de Enferma-

gem, Farmácia, Psicologia, Nutrição

e Processos Químicos: 11 4527-3457

• Secretaria dos cursos de Ciências

Contábeis e de Administração: 11

4588-4452

• Secretaria dos cursos de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas,

Automação Industrial, Engenharia

de Alimentos, Engenharia Civil,

Engenha-ria Eletrônica, Engenharia

Química, Engenharia de Produção     e

Redes de Computadores: 11 4588-

4446

• Secretaria dos cursos de Ciências

Econômicas, Educação Física, Publi-

cidade e Propaganda, Pedagogia,

Fisioterapia, Terapia Ocupacional,

Logística, Marketing e Sistemas de

Informação: 11 4588-4445

• Secretaria do curso de Direito: 11

4588-4451

• Secretaria de Pós-Graduação e

Extensão Universitária: 11 4582-0424

• Serviço Social: 11 4527-3446

• Núcleo de Prática Jurídica -

Assistência Judiciária Gratuita: 11

4527-3449

• Mediação em Direito de Família:

11 4527-3447

• Núcleo de Prática Jurídica -

Juizado Especial Cível: 11 4527-3448

• NEMP - Núcleo de Empregabilida-

de: 11 4588-4448

• Centro de Psicologia Aplicada e

Clínica de Saúde: 11 4527-3452
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UniAnchieta fecha parceria com
Prefeitura e Universidade da Alemanha

A PARTIR DA CRIAÇÃO DE PROJETO, JUNDIAÍ GANHARÁ O CENTRO DE PESQUISA, EDUCAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO EM
GESTÃO DE RESÍDUOS. CENTRO UNIVERSITÁRO ATUARÁ COMO PARCEIRO DIRETO REALIZANDO APOIO ACADÊMICO E TÉCNICO

ATRAVÉS DA EQUIPE DE PROFESSORES ESPECIALIZADOS NA ÁREA AMBIENTAL

Contando com a coordenação da Prefei-
tura de Jundiaí, o UniAnchieta participará de
um projeto inovador no Brasil sobre a gestão
dos resíduos sólidos do município, juntamente
com a Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio)
e a Universidade de Brauns-
chweig, da Alemanha.

Recentemente o pro-
fessor alemão Klaus Fricke,
um dos maiores especialis-
tas da área de tratamento e
gerenciamento de resíduos
sólidos no mundo, esteve na
cidade para apresentar deta-
lhes do projeto ao prefeito
Pedro Bigardi e aos técnicos
da administração pública
municipal. O professor Klaus
destacou a importância da
iniciativa e acredita que ela
será benéfica para todos os
envolvidos. “Quanto mais
acesso à informação, melhor
se planeja e melhor é a con-
tratação de tecnologia para o
tratamento dos resíduos”.

REUNIÃOREUNIÃOREUNIÃOREUNIÃOREUNIÃO

A iniciativa terá duração de 15 meses,
com previsão de início em novembro de 2013.
Um dos seus objetivos é a implantação em Jun-
diaí de um Centro de Pesquisa, Educação e De-
monstração em Gestão de Resíduos (CReED,
sigla em alemão).

A ideia é fazer com que a cidadeA ideia é fazer com que a cidadeA ideia é fazer com que a cidadeA ideia é fazer com que a cidadeA ideia é fazer com que a cidade
torne-se referência em gestão susten-torne-se referência em gestão susten-torne-se referência em gestão susten-torne-se referência em gestão susten-torne-se referência em gestão susten-
tável de resíduos sólidos em nível na-tável de resíduos sólidos em nível na-tável de resíduos sólidos em nível na-tável de resíduos sólidos em nível na-tável de resíduos sólidos em nível na-
cional, envolvendo a formação de umcional, envolvendo a formação de umcional, envolvendo a formação de umcional, envolvendo a formação de umcional, envolvendo a formação de um
corpo técnico muito bem preparado.corpo técnico muito bem preparado.corpo técnico muito bem preparado.corpo técnico muito bem preparado.corpo técnico muito bem preparado.

O projeto será subsidiado pelo governo
alemão (200 mil euros) e pelo Centro de Aper-
feiçoamento à Pesquisa em Ensino Superior –

Capes (63 mil euros). A iniciativa prevê o de-
senvolvimento de um banco de dados com to-
das as informações necessárias – como a quan-
tidade e a qualidade de resíduos gerados na
cidade – para a elaboração de um conceito tec-

nológico de referência para contratação futu-
ra.

Desta forma, os estudantes do UniAnchi-
eta, em especial dos Cursos de Tecnologia em
Gestão Ambiental e de Engenharia Ambiental
e Sanitária, estarão diretamente envolvidos
com a atividade atuando como estagiários em
estudos sobre a gestão e a inovação tecnológi-
ca dos resíduos sólidos em Jundiaí.

De acordo com o professor e coordena-
dor do Curso Superior de Tecnologia em Ges-
tão Ambiental, André Luiz da Conceição, a par-
ceria será muito positiva para todos aqueles
envolvidos, inclusive para os alunos, que terão
uma excelente oportunidade de se qualificar e
atuar na prática diante de um dos temas de
maior preocupação pelo poder público atual-
mente.

Vale destacar que resíduo sólido, segun-
do a Política Nacional de Resíduos Sólidos –

PNRS (Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010)
representa todo material, substância, objeto ou
bem descartado resultante de atividades huma-
nas em sociedade, cuja destinação final se pro-
cede, se propõe proceder ou se está obrigado

a proceder, nos estados só-
lido ou semissólido, bem
como gases contidos em re-
cipientes e líquidos cujas
particularidades tornem in-
viável o seu lançamento na
rede pública de esgotos ou
em corpos d’água ou exijam
para isso soluções técnica
ou economicamente inviá-
veis em face da melhor tec-
nologia disponível.

Um dos motivos que
levou Jundiaí a ser escolhi-
da para a parceria com a
universidade alemã foi o
fato do munícipio já possuir
iniciativas e práticas de ges-

tão sustentável dos resídu-
os sólidos municipais, tais

como a manutenção de um Centro de Gerenci-
amento de Resíduos Sólidos (GERESOL), loca-
lizado no Distrito Industrial, responsável, por
exemplo, pela reciclagem dos diversos materi-
ais da construção civil.

O UniAnchieta atuará como parceiro dire-
to no projeto, realizando o apoio acadêmico e téc-
nico através da equipe de professores especiali-
zados na área ambiental, além de compartilhar
da infraestrutura dos laboratórios específicos dos
cursos de graduação em Gestão Ambiental e En-
genharia Ambiental e Sanitária. De acordo com
o Prof. Vanderlei Inácio de Paula, coordenador
do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a
tradição existente na instituição em tratamentos
e gerenciamentos de resíduos favorece a realiza-
ção dessa parceria e fortalece ainda mais o apro-
fundamento dos estudantes à realidade e às
tendências do futuro.

Trabalho realizado no Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Geresol) é um dos destaques de
Jundiaí na área de gestão dos resíduos sólidos



29  de setembro de 20134

Estudantes do Ensino Médio
participam da Olimpíada
Brasileira de Astronomia

PONTO ALTO DO EVENTO FOI A CONSTRUÇÃO E LANÇAMENTO DO FOGUETE NO CAMPUS PROFESSOR PEDRO C. FORNARI.

Alunos do Ensino Médio das
Escolas Padre Anchieta de Jundi-
aí e Cajamar vem participando da
Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia (OBA) 2013. A iniciativa tem
como objetivo proporcio-
nar conhecimentos aos
estudantes através de
palestras com pesquisa-
dores, aulas de orienta-
ção e atividades práti-
cas. Segundo o profes-
sor Jefferson Fonseca, a
ideia é integrar o edu-
cando ao universo da
astronomia, despertan-
do no jovem o interesse
pela ciência. “Estamos participan-
do de um projeto de âmbito nacio-
nal. Percebemos que os estudan-
tes mostraram comprometimento
e tiveram iniciativas próprias, além

de poderem desenvolver a criativi-
dade e o nível intelectual”, relatou.

Como forma de aproximá-los
da realidade, a coordenação do
Ensino Médio promoveu cinco en-
contros para integração do grupo.

“Na oportunidade pudemos trans-
mitir diversas orientações. Tam-
bém foram construídos foguetes
para lançamento de material de

garrafas PET, seguindo normas dos
idealizadores do projeto, para a fai-
xa etária de alunos de ensino mé-
dio com a propulsão a base de aci-
do acético (vinagre ) e bicarbonato
de sódio, além da construção de
suporte de lançamento a base de
tubos de PVC”. Segundo o profes-
sor, ainda no primeiro semestre fo-
ram realizadas visitas diurnas e no-
turnas ao observatório Abraão de
Morais, em Valinhos, que contaram
com o apoio de toda a equipe do-
cente e dos pais dos participantes.
“Além disso recebemos a visita, em
Jundiaí, do Prof. Dr. Hamachrisma
Teixeira, pesquisador e supervisor
do observatório. Sua integração ao
grupo nos propôs inúmeros conta-
tos de amizades”, explicou.

FOGUETEFOGUETEFOGUETEFOGUETEFOGUETE

O ponto alto da participação
dos estudantes ocorreu recente-
mente no campo de futebol do cam-
pus Professor Pedro C. Fornari
quando ocorreu o lançamento do
foguete.

A Olimpíada Brasileira de
Astronomia contou com a partici-
pação de alunos das Escolas Pa-
dre Anchieta de Jundiaí e Cajamar.
“Gostaríamos de agradecer o apoio
da coordenação das duas unidades,
dos secretários, da diretora Amá-
lia Maria Zamarrenho Bruno e dos
professores de física. Também não
podemos nos esquecer da colabo-
ração do professor Dr. Hamachris-
ma Teixeira e de pais dos alunos”,
finalizou Jefferson.

Segundo o prSegundo o prSegundo o prSegundo o prSegundo o profofofofofessoressoressoressoressor, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda
no primeiro semestre foram reali-no primeiro semestre foram reali-no primeiro semestre foram reali-no primeiro semestre foram reali-no primeiro semestre foram reali-
zadas visitas diurnas e noturnas aozadas visitas diurnas e noturnas aozadas visitas diurnas e noturnas aozadas visitas diurnas e noturnas aozadas visitas diurnas e noturnas ao
observatório Abraão de Morais, emobservatório Abraão de Morais, emobservatório Abraão de Morais, emobservatório Abraão de Morais, emobservatório Abraão de Morais, em
VVVVValinhos, que contaram com oalinhos, que contaram com oalinhos, que contaram com oalinhos, que contaram com oalinhos, que contaram com o
apoio de toda a equipe docente eapoio de toda a equipe docente eapoio de toda a equipe docente eapoio de toda a equipe docente eapoio de toda a equipe docente e
dos pais dos participantes.dos pais dos participantes.dos pais dos participantes.dos pais dos participantes.dos pais dos participantes.

Estudantes tiveram oportunidade de realizar diversos experimentos na área da Astronomia Alunos, ao lado do professor Jefferson Fonseca, visitaram observatório Abraão de Morais, em
Valinhos
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Consultor do Sebrae ministra palestra
sobre Ênfase no plano de negócios

EVENTEVENTEVENTEVENTEVENTO, REALIZADO NO PRÉDIO MULO, REALIZADO NO PRÉDIO MULO, REALIZADO NO PRÉDIO MULO, REALIZADO NO PRÉDIO MULO, REALIZADO NO PRÉDIO MULTIDISCIPLINAR, ATIDISCIPLINAR, ATIDISCIPLINAR, ATIDISCIPLINAR, ATIDISCIPLINAR, ATRAIU ALTRAIU ALTRAIU ALTRAIU ALTRAIU ALUNOS DE DIVERSOS CURSOS QUE PRETENDEMUNOS DE DIVERSOS CURSOS QUE PRETENDEMUNOS DE DIVERSOS CURSOS QUE PRETENDEMUNOS DE DIVERSOS CURSOS QUE PRETENDEMUNOS DE DIVERSOS CURSOS QUE PRETENDEM
ABRIR UMA EMPRESABRIR UMA EMPRESABRIR UMA EMPRESABRIR UMA EMPRESABRIR UMA EMPRESA NO FUTURA NO FUTURA NO FUTURA NO FUTURA NO FUTURO. IDEIA FO. IDEIA FO. IDEIA FO. IDEIA FO. IDEIA FOI BASTOI BASTOI BASTOI BASTOI BASTANTE ELANTE ELANTE ELANTE ELANTE ELOGIADOGIADOGIADOGIADOGIADA PELA PELA PELA PELA PELOS UNIVERSITÁRIOS.OS UNIVERSITÁRIOS.OS UNIVERSITÁRIOS.OS UNIVERSITÁRIOS.OS UNIVERSITÁRIOS.

Estudantes dos cursos de Comércio Exte-
rior, Gestão Comercial, Marketing e Cosmeto-
logia assistiram a palestra “Por dentro da ad-
ministração financeira: ênfase no plano de ne-
gócios”, ministrada pelo consultor do Sebrae
de São Paulo, Fernando Gama.  A ativi-
dade, realizada no prédio multidiscipli-
nar do campus Professor Pedro Claris-
mundo Fornari, teve como objetivo ori-
entar os futuros profissionais que pre-
tendem abrir uma empresa no futuro. De
acordo com o palestrante, os alunos que
participaram do encontro se mostraram
bastantes interessados no assunto.
“Passei para os universitários uma vi-
são em termos financeiros, o que é ne-
cessário para ser um bom empresário”,
afirmou. Segundo ele, a principal carac-
terística para ser um empreendedor é o
planejamento.

“““““As pessoas deAs pessoas deAs pessoas deAs pessoas deAs pessoas devvvvvem pres-em pres-em pres-em pres-em pres-
tar muito a atenção nos nú-tar muito a atenção nos nú-tar muito a atenção nos nú-tar muito a atenção nos nú-tar muito a atenção nos nú-
meros, em cima disso é quemeros, em cima disso é quemeros, em cima disso é quemeros, em cima disso é quemeros, em cima disso é que
a estratégia precisa ser traçada. Mui-a estratégia precisa ser traçada. Mui-a estratégia precisa ser traçada. Mui-a estratégia precisa ser traçada. Mui-a estratégia precisa ser traçada. Mui-
ta gente abre um negócio próprio e nãota gente abre um negócio próprio e nãota gente abre um negócio próprio e nãota gente abre um negócio próprio e nãota gente abre um negócio próprio e não
pensa nas consequências, não desen-pensa nas consequências, não desen-pensa nas consequências, não desen-pensa nas consequências, não desen-pensa nas consequências, não desen-
volve um planejamento correto e aívolve um planejamento correto e aívolve um planejamento correto e aívolve um planejamento correto e aívolve um planejamento correto e aí
acaba se complicando”.acaba se complicando”.acaba se complicando”.acaba se complicando”.acaba se complicando”.

Para Fernando, muitos dos estudantes
que assistiram a palestra têm condições de ter
uma empresa. “Eles são empreendedores em po-
tencial, conhecem o mercado, então basta se or-
ganizar”. Outra dica transmitida pelo consultor
foi o conhecimento da área que o futuro profissi-
onal pretende atuar. “Não dá para montar um
negócio próprio sem ter experiência, tem que vi-
venciá-lo na prática, saber o que está fazendo”.

SONHOSONHOSONHOSONHOSONHO

Os alunos que participaram da atividade
se mostraram satisfeitos com as orientações
recebidas. Boa parte dos estudantes mostrou
que pretende ter uma empresa no futuro como

é o caso da universitária Nathalia Martins Bra-
sil, do segundo semestre de Marketing. “Achei
bastante interessante as informações passadas
pelo consultor. Deu para aprender vários con-
ceitos. Tenho muita vontade de abrir um negó-

cio próprio e o que ele falou foi extremamente
útil”. Quem também elogiou a iniciativa foi a
estudante de Comércio Exterior, Bianca Marcon.

“Gostei da palestra, o Fernando“Gostei da palestra, o Fernando“Gostei da palestra, o Fernando“Gostei da palestra, o Fernando“Gostei da palestra, o Fernando
ampliou o conhecimento que tenho so-ampliou o conhecimento que tenho so-ampliou o conhecimento que tenho so-ampliou o conhecimento que tenho so-ampliou o conhecimento que tenho so-
bre o tema, trouxe várias ideias. Comobre o tema, trouxe várias ideias. Comobre o tema, trouxe várias ideias. Comobre o tema, trouxe várias ideias. Comobre o tema, trouxe várias ideias. Como
tenho vontade de ter um estabeleci-tenho vontade de ter um estabeleci-tenho vontade de ter um estabeleci-tenho vontade de ter um estabeleci-tenho vontade de ter um estabeleci-
mento, as dicas que deu foram funda-mento, as dicas que deu foram funda-mento, as dicas que deu foram funda-mento, as dicas que deu foram funda-mento, as dicas que deu foram funda-
mentais”.mentais”.mentais”.mentais”.mentais”.

Já Marcelo Souza, aluno de Marketing,
chamou a atenção para outro aspecto. “O con-
sultor mostrou a necessidade da matemática
no mundo empresarial”. Para a universitária
Monique Lima, do segundo semestre de Ges-
tão Comercial, os futuros empreendedores de-
vem também mostrar disposição para ter um
negócio próprio. “Fiquei muito interessada nas
orientações do palestrante. Ele falou muito do
dia a dia de um empresário, que você tem que
correr atrás, batalhar e não viver só de sonho”.

PARCERIAPARCERIAPARCERIAPARCERIAPARCERIA

O UniAnchieta firmou parceria com o Se-
brae São Paulo como forma de proporcionar di-
versos benefícios aos estudantes, professores

e demais profissionais da instituição.
Recentemente, por exemplo, um grupo
de aproximadamente 40 educadores par-
ticipou de uma capacitação desenvolvida
pelo Serviço de Apoio a Micro e Pequena
Empresa.  Em relação a palestra ministra-
da pelo consultor Fernando Gama, a inici-
ativa teve como objetivo transmitir conhe-
cimento suficiente para que o futuro em-
preendedor possa abrir um negócio pró-
prio. “A atividade orientou os alunos para
o desenvolvimento de competências que
melhorem a gestão financeira, raciocínio
lógico e matemático de seus negócios e
futuros empreendimentos pessoais”, ex-
plicou o coordenador do curso superior de
tecnologia em Gestão Comercial e mem-
bro do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológi-
ca) do Centro Universitário, Marcelo Pilon.

Segundo ele, no futuro novas ações serão orga-
nizadas pelos acadêmicos em várias frentes. “O
curso de gestão comercial realiza anualmente o
“Trabalho Integrado de Gestão Comercial”. As tur-
mas desenvolvem temas específicos de acordo
com o nível de conhecimento. No primeiro perío-
do trabalha uma Feira Expositiva de Promoção
de Vendas e Merchandising com base em discus-
são de temáticas pertinentes ao mercado, sem-
pre com foco social e ambiental. No segundo, o
direcionamento é o desenvolvimento de um Pla-
no de Vendas e um Calendário Promocional, ten-
do como base as empresas onde trabalham. O
terceiro período trata temas atuais e também es-
pecíficos da região que permitam o desenvolvi-
mento de um plano de negócios completo, con-
templando analise de mercado, ações, plano de
vendas e financeiro. No último é elaborado um
Diagnóstico do setor comercial onde leva os alu-
nos ao mercado, buscando um cliente real para
realizar a avaliação”.

Segundo Fernando Gama, para se tornar empreendedor é necessário conhecer a área em
que pretende atuar
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Coordenador de Educação
Física lança livro “Organização

de Eventos Esportivos”
OBRA, LANÇADA OFICIALMENTE DURANTE CERIMÔNIA NO CAMPUS PROFESSOR PEDRO C. FORNARI, CONTOUOBRA, LANÇADA OFICIALMENTE DURANTE CERIMÔNIA NO CAMPUS PROFESSOR PEDRO C. FORNARI, CONTOUOBRA, LANÇADA OFICIALMENTE DURANTE CERIMÔNIA NO CAMPUS PROFESSOR PEDRO C. FORNARI, CONTOUOBRA, LANÇADA OFICIALMENTE DURANTE CERIMÔNIA NO CAMPUS PROFESSOR PEDRO C. FORNARI, CONTOUOBRA, LANÇADA OFICIALMENTE DURANTE CERIMÔNIA NO CAMPUS PROFESSOR PEDRO C. FORNARI, CONTOU
COM A PRESENÇA DE ESTUDCOM A PRESENÇA DE ESTUDCOM A PRESENÇA DE ESTUDCOM A PRESENÇA DE ESTUDCOM A PRESENÇA DE ESTUDANTES E AANTES E AANTES E AANTES E AANTES E AUTUTUTUTUTORIDORIDORIDORIDORIDADES. ENCONTRADES. ENCONTRADES. ENCONTRADES. ENCONTRADES. ENCONTRO TEVE VÁRIAS APRESENTO TEVE VÁRIAS APRESENTO TEVE VÁRIAS APRESENTO TEVE VÁRIAS APRESENTO TEVE VÁRIAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAÇÕES ARTÍSTICAÇÕES ARTÍSTICAÇÕES ARTÍSTICAÇÕES ARTÍSTICAS.AS.AS.AS.AS.

Para realizar uma competição não basta
apenas planejamento. São necessários outros
fatores como organização, trabalho em equipe,
tipologia, marketing, utilização de símbolos e
criatividade.  Como forma de colaborar com pro-
fissionais envolvidos nesse seg-
mento, o coordenador do curso de
Educação Física do UniAnchieta,
Davi Poit, lançou a quinta edição do
livro “Organização de Eventos Espor-
tivos”. A obra, que já encontra-se a
venda, foi apresentada de maneira
oficial no dia 21 durante cerimônia
promovida no terceiro andar da bi-
blioteca do campus Professor Pedro
C. Fornari.  A solenidade contou
com a presença de estudantes, au-
toridades e público em geral. Ao
longo do evento também ocorreram
várias apresentações artísticas. Se-
gundo Davi, a intenção de escrever
a publicação surgiu como forma de
atualizar os conceitos existentes
nas edições anteriores. “A quarta
edição foi feita em 2006, portanto
uma defasagem de quase oito
anos. Durante esse tempo aconte-
ceram coisas novas, muitas alterações. Por isso
precisamos adaptar novas ideias”, explicou. De
acordo com o coordenador, que possui vasta
experiência na área, o livro possui informações
fundamentais para professores, técnicos e fu-
turos profissionais.

“““““A obra é técnica e com isso vA obra é técnica e com isso vA obra é técnica e com isso vA obra é técnica e com isso vA obra é técnica e com isso vaiaiaiaiai
ajudar as pessoas a promover um even-ajudar as pessoas a promover um even-ajudar as pessoas a promover um even-ajudar as pessoas a promover um even-ajudar as pessoas a promover um even-
to que atenda às expectativas de to-to que atenda às expectativas de to-to que atenda às expectativas de to-to que atenda às expectativas de to-to que atenda às expectativas de to-
dos os envolvidos”.dos os envolvidos”.dos os envolvidos”.dos os envolvidos”.dos os envolvidos”.

Segundo Poit, ainda hoje é possível en-

contrar várias falhas durante a organização das
competições. “Nos eventos que envolvem bons
especialistas os erros costumam ser poucos,
mas em torneios amadores as falhas são in-
contáveis”.

COMO TUDO COMEÇOUCOMO TUDO COMEÇOUCOMO TUDO COMEÇOUCOMO TUDO COMEÇOUCOMO TUDO COMEÇOU

Esta é a quinta edição da publicação. As
obras anteriores geraram muita repercussão e
retorno positivo. O educador, que também é
autor dos livros “Cerimonial e Protocolo Espor-
tivo” e “Elaboração de Eventos Esportivos”, ex-
plicou que antigamente as publicações relaci-
onadas ao assunto eram bastante escassas.
“Quando comecei como professor de Gestão
Esportiva tinha muita dificuldade em encontrar
títulos relacionados ao tema. Assim fui pesqui-

sando e vivenciando o tema e, paulatinamen-
te, escrevendo e organizando os pontos mais
importantes em uma apostila que entregava aos
alunos. Daí surgiu a ideia de transformar o
material em um livro.

Para o meu espanto aPara o meu espanto aPara o meu espanto aPara o meu espanto aPara o meu espanto a
primeira edição esgotou-seprimeira edição esgotou-seprimeira edição esgotou-seprimeira edição esgotou-seprimeira edição esgotou-se
em menos de um ano e, aem menos de um ano e, aem menos de um ano e, aem menos de um ano e, aem menos de um ano e, a
partir daí, fui sempre man-partir daí, fui sempre man-partir daí, fui sempre man-partir daí, fui sempre man-partir daí, fui sempre man-
tendo a obra atualizada e in-tendo a obra atualizada e in-tendo a obra atualizada e in-tendo a obra atualizada e in-tendo a obra atualizada e in-
corporando as principais ten-corporando as principais ten-corporando as principais ten-corporando as principais ten-corporando as principais ten-
dências relacionadas ao as-dências relacionadas ao as-dências relacionadas ao as-dências relacionadas ao as-dências relacionadas ao as-
sunto” .sunto” .sunto” .sunto” .sunto” .

De acordo com Poit, a or-
ganização equivocada de um
campeonato pode gerar muita
dor de cabeça. “Ao cometer erros
os responsáveis acabam man-
chando a imagem do evento. Se
o marketing for ruim ou mesmo
os horários não coincidirem com
as informações que estavam no
planejamento, a competição di-
ficilmente se sustentará”.

FAMÍLIAFAMÍLIAFAMÍLIAFAMÍLIAFAMÍLIA

Durante a solenidade, Poit também fez
questão de prestar diversas homenagens, en-
tre elas a sua família. “A família é a base de
tudo, tem um valor excepcionalmente alto para
todos nós e no meu caso não é diferente. Agra-
deço o apoio incondicional da minha esposa e
dos meus filhos”.

A quinta edição do livro “Organização de
Eventos Esportivos” encontra-se a venda no site
www.eventosesportivos.com.br ou nos portais
das livrais Saraiva, Cultura e Fenac.

Esta é a quinta edição do livro que tem como objetivo orientar profissionais e
amadores na organização de eventos esportivos
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Qualidade dos trabalhos é destaque
no Encontro de Iniciação Científica

DURANTE O EVENTO, REALIZADO NO CAMPUS PROFESSOR PEDRO C. FORNARI, TAMBÉM OCORREU O I ENCONTRO DE
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. AVALIADOR DO CNPq DESTACOU O NÍVEL DOS PROJETOS APRESENTADOS.

O VI Encontro de Iniciação Científica e o
I Encontro de Pesquisa e Inovação Tecnológica
apresentaram trabalhos de alto nível nas áre-
as de humanas, exatas e biológicas. O evento,
realizado no campus Professor Pedro C. For-
nari, contou com a participação de estudantes
de diversos cursos. O representante do CNPq
(Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico), Prof. Doutor João
Paulo Mardegan Issa, também marcou
presença no encontro. Segundo o ava-
liador externo do CNPq, os projetos de-
senvolvidos pelos alunos foram de
grande qualidade técnica. “Ao meu ver
são trabalhos que atendem o objetivo,
é evidente que existem alguns deles
que chamaram mais a minha atenção,
mas de maneira geral fiquei satisfeito
com o que observei”, relatou. De acor-
do com João Paulo, o UniAnchieta é
modelo a ser seguido não apenas na
região como em outras partes do País.
“Percebi conversando com os profes-
sores que a instituição tem uma preo-
cupação especial nesse sentido. A mai-
or prova disso é o incentivo que ela dá
para os estudantes ingressarem na Ini-
ciação Científica”. O evento foi aberto
com a palestra “O que ganhamos com a Pes-
quisa em Iniciação Científica”, ministrada pela
Profa. Doutora Maria Carolina Scoz, da Esef.

Para Maria Carolina, através da realiza-
ção do Encontro de Iniciação Científica e o En-
contro de Pesquisa e Inovação Tecnológica, o
Centro Universitário mostra uma preocupação
fundamental na formação dos estudantes. “É
uma instituição que vem se desenvolvendo ao
longo do tempo e merece todo o respeito, pois
ela conta com profissionais de elevada quali-
dade e competência”.

PROJETOSPROJETOSPROJETOSPROJETOSPROJETOS

“O Estudo da atividade antioxidante de
formulações cosméticas da empresa Mezzo

Dermocosmésticos”. Este foi o tema do traba-
lho realizado pela estudante de Farmácia, Cin-
tia Prado de Gusmão. Contemplada com uma
bolsa PIBIC/CNPq, a aluna disse que começou
o projeto após conversa com professores do cur-
so. “Graças ao incentivo da coordenadora Eri-
ca Ribas e da professora Patrícia Sampaio, con-
segui concluí-lo. Sempre tive bom desempenho

nas
au-

las de laboratório e isso facili-
tou todo o processo”. Há 12 me-
ses desenvolvendo a pesquisa,
a universitária explicou que o estudo foi pror-
rogado por mais seis meses.

 “Percebo que tudo isso vem sen-“Percebo que tudo isso vem sen-“Percebo que tudo isso vem sen-“Percebo que tudo isso vem sen-“Percebo que tudo isso vem sen-
do muito bom para a minha formação.do muito bom para a minha formação.do muito bom para a minha formação.do muito bom para a minha formação.do muito bom para a minha formação.
Através da Iniciação Científica minhaAtravés da Iniciação Científica minhaAtravés da Iniciação Científica minhaAtravés da Iniciação Científica minhaAtravés da Iniciação Científica minha
visão foi ampliada”.visão foi ampliada”.visão foi ampliada”.visão foi ampliada”.visão foi ampliada”.

De acordo com Cintia, o trabalho tem
como objetivo mostrar a atividade antioxidan-
te das fórmulas cosméticas. “Observei três
compostos diferentes e a ideia é saber se es-
sas substâncias são realmente eficazes no com-
bate ao envelhecimento”. Outro projeto de bas-

tante destaque foi produzido pela aluna de Fi-
sioterapia, Larissa Gabriela Rocha. Denomina-
do “Efeitos da massoterapia nas concentrações
de serotonina em pacientes com fibromialgia”.
O estudo iniciou em outubro do ano passado e
teve como objetivo provar que a massagem
pode colaborar no tratamento da doença. “Ela
pode sim ser considerada como tratamento al-

ternativo”, ressaltou Larissa.

AVAVAVAVAVALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃOALIAÇÃO

Segundo o Diretor de Pós-Gra-
duação, Pesquisa e Extensão do Uni-
Anchieta, João Antonio de Vasconce-
llos, o evento é de grande importân-
cia para a instituição, pois encerra as
atividades desenvolvidas durante o
ano pelos alunos e seus orientadores
e mostra um elevado engajamento da
equipe em melhorar o padrão de en-

sino cada vez mais.
“O apoio dado à pes-
quisa traz resultados
para todos, pois, por
meio dela os orien-
tadores adquirem
maior experiência
profissional e a ins-
tituição se preocupa,
cada vez mais, em

oferecer oportunidades aos seus estudantes,
que, por sua vez, melhoram o seu desempenho
acadêmico”. Para João, os projetos apresenta-
dos durante o encontro mostraram um elevado
nível técnico. “A cada ano percebemos melho-
ra nos resultados apresentados; isso se deve à
evolução do trabalho desenvolvido por toda a
equipe do Unianchieta. As avaliações têm sido
cada vez mais positivas, tanto que, nos últimos
dois anos, aumentamos o número de bolsas fi-
nanciadas pelo CNPq (de três para seis) e, atu-
almente, também temos dois projetos fomen-
tados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo)”.

“Debati com os alunos“Debati com os alunos“Debati com os alunos“Debati com os alunos“Debati com os alunos
qual o legado que a atividadequal o legado que a atividadequal o legado que a atividadequal o legado que a atividadequal o legado que a atividade
de pesquisas de graduaçãode pesquisas de graduaçãode pesquisas de graduaçãode pesquisas de graduaçãode pesquisas de graduação
pode produzir mesmo em pes-pode produzir mesmo em pes-pode produzir mesmo em pes-pode produzir mesmo em pes-pode produzir mesmo em pes-
soas que não se interessam pelasoas que não se interessam pelasoas que não se interessam pelasoas que não se interessam pelasoas que não se interessam pela
carreira de pesquisador”.carreira de pesquisador”.carreira de pesquisador”.carreira de pesquisador”.carreira de pesquisador”.

Palestra ministrada pela Profa. Dra. Maria Carolina
Scoz chamou a atenção dos participantes e transmitiu impor
tantes orientações aos estudantes
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EMPREGOS E ESTÁGIOS
O NEMP (Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais) é direcionado para

alunos, ex-alunos e familiares dos estudantes do Grupo Anchieta. Se você faz parte deste
público, cadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nempcadastre o seu curriculo no site www.anchieta.br/nemp e tenha acesso
as oportunidades oferecidas. Havendo qualquer dúvida entre em contato por meio do

e-mail: nemp@anchieta.br, fornecendo o código da vaga.

As vagas abaixo são oferecidas
pelo departamento de Recursos
Humanos do Grupo Anchieta. Os
interessados devem entrar em
contato por meio do e-mail
elaine.chiesa@anchieta.br,  for-
necendo o código da vaga ou
enviar seu curriculo para Rua
Bom Jesus de Pirapora, 100 -
aos cuidados do Departamento
de Recursos Humanos.

Para as  demais vagas (ofereci-
das pelo Nemp)  fazer cadastro
pelo site www.anchieta.br/nemp

CÓDIGO DA VAGA: 301
ÁREA: SERVENTE MASCULINO
DETALHES: CAMPUS CAJAMAR M/T

CÓDIGO DA VAGA: 343
ÁREA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
DETALHES: CAMPUS CENTRO M/T

CÓDIGO DA VAGA: 347
ÁREA: AUXILIAR DE CONTROLE
ACADÊMICO
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI - T/N
 
CÓDIGO DA VAGA: 357
ÁREA: AUXILIAR DE BIBLIOTECA
DETALHES: CAMPUS VÁRZEA PTA T/N

CÓDIGO DA VAGA: 369
ÁREA: AUXILIAR DE CONTROLE
ACADÊMICO
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI  T/N

CÓDIGO DA VAGA: 370
ÁREA:  AUXILIAR SECRETARIA
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI  M/T

CÓDIGO DA VAGA: 372
ÁREA:  AUXILIAR TRANSITO
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI  T/N
 
CÓDIGO DA VAGA:  393
ÁREA: AUXILIAR DE DISCIPLINA
DETALHES: CAMPUS CAJAMAR M/T

CÓDIGO DA VAGA: 396
ÁREA: SERVENTE
DETALHES: CAMPUS PROF.
PEDRO C. FORNARI T/N

CÓDIGO DA VAGA: 5333
ÁREA: ESTAGIÁRIO RECURSOS HUMANOS.

CÓDIGO DA VAGA: 5339
ÁREA: COMÉRCIO EXT., LOGÍSTICA E ADM.

CÓDIGO DA VAGA: 5419
ÁREA: ESTAGIÁRIO EM PUBLICIDADE,
PROPAGANDA E MARKETING E CRIAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5370
ÁREA: ESTAGIÁRIA DE MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 5393
ÁREA: INSPETOR DE QUALIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 5376
ÁREA: TÉCNICO DE SUPORTE JR

CÓDIGO DA VAGA: 5350
ÁREA: SENIOR ACCOUNTING ANALYST

CÓDIGO DA VAGA: 5413
ÁREA: SUPORTE COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 5319
ÁREA: ASSESSOR A COMERCIAL JR.

CÓDIGO DA VAGA: 5356
ÁREA: AUXILIAR DE VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 5313
ÁREA: ESTAGIÁRIO

CÓDIGO DA VAGA: 5362
ÁREA: ASSISTENTE DE VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 5336
ÁREA: AUXILIAR DE VENDAS INTERNAS

CÓDIGO DA VAGA: 5382
ÁREA: ESTÁGIO TURISMO E REL. PUBLICAS

CÓDIGO DA VAGA: 5405
ÁREA: LÍDER EM PLANEJAMENTO E
CONTROLE DE PRODUÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5330
ÁREA: SUPERVISOR DE OPERAÇÕES

CÓDIGO DA VAGA: 5342
ÁREA: CONSULTOR DE VENDAS

CÓDIGO DA VAGA: 5390
ÁREA: TECNICO DE ENFERMAGEM.

CÓDIGO DA VAGA: 5396
ÁREA: ANALISTA FISCAL JR

CÓDIGO DA VAGA: 5422
ÁREA: ASSISTENTE CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 5322
ÁREA: ATEND. PRESCRIÇÃO MAGISTRAL

CÓDIGO DA VAGA: 5353
ÁREA: ASSISTENTE DE OUVIDORIA

CÓDIGO DA VAGA: 5402
ÁREA: ASSESSOR A COMERCIAL JR.

CÓDIGO DA VAGA: 5310
ÁREA: ESTAGIARIO FINANCEIRO

CÓDIGO DA VAGA: 5316
ÁREA: PROGRAMA ESTÁGIO SEM
FRONTEIRAS TIM 2013.2

CÓDIGO DA VAGA: 5408
ÁREA: ESTAGIÁRIO TÉC. QUALIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 5391
ÁREA: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CÓDIGO DA VAGA: 5331
ÁREA: TÉCNICA EM NUTRIÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5385
ÁREA: AUXILIAR LOGÍSTICO

CÓDIGO DA VAGA: 5348
ÁREA: ESTAGIÁRIO MARKETING PRODUTO

CÓDIGO DA VAGA: 5417
ÁREA: ESTAGIÁRIO ÁREA COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 5397
ÁREA: ESTÁGIO QUALIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 5325
ÁREA: ANALISTA DE LOGÍSTICA JUNIOR

CÓDIGO DA VAGA: 5374
ÁREA: GINÁSTICA LABORAL

CÓDIGO DA VAGA: 5368
ÁREA: ESTOQUISTA

CÓDIGO DA VAGA: 5311
ÁREA: ESTAGIÁRIA EM ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5411
ÁREA: ATENDIMENTO AO CLIENTE

CÓDIGO DA VAGA: 5334
ÁREA: PROMOTOR DE FINANCIAMENTO

CÓDIGO DA VAGA: 5388
ÁREA:  PUBLICIDADE  - COM HABILIDADES
EM PACOTE ADOBE E REDE SOCIAIS

CÓDIGO DA VAGA: 5371
ÁREA: ESTÁGIO EM ENGENHARIA

CÓDIGO DA VAGA: 5345
ÁREA: ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL OU
MECÂNICA

CÓDIGO DA VAGA: 5351
ÁREA: PROGRAMA DE ESTÁGIO JOVENS
TALENTOS 2014

CÓDIGO DA VAGA: 5400
ÁREA: REPOSITOR LOJA DE VAREJO - LIDER

CÓDIGO DA VAGA: 5365
ÁREA: ESTAGIO EM MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 5308
ÁREA: ESTAGIÁRIO JURÍDICO

CÓDIGO DA VAGA: 5314
ÁREA: PROGRAMA ESTÁGIO SEM
FRONTEIRAS TIM 2013.2

CÓDIGO DA VAGA: 5360
ÁREA: REPOSITOR DE LOJA

CÓDIGO DA VAGA: 5383
ÁREA: ATENDENTE SAC

CÓDIGO DA VAGA: 5389
ÁREA: ESTÁGIO ADM / ECONOMIA

CÓDIGO DA VAGA: 5329
ÁREA: ESTAGIÁRIO ENG

CÓDIGO DA VAGA: 5343
ÁREA: ANALISTA DE EVENTOS

CÓDIGO DA VAGA: 5372
ÁREA: ESTAGIÁRIO ADM / ENGENHARIA

CÓDIGO DA VAGA: 5395
ÁREA: AUXILIAR QUALIDADE

CÓDIGO DA VAGA: 5346
ÁREA: GERENTE DE RESTURANTE

CÓDIGO DA VAGA: 5323
ÁREA: ESTAGIÁRIO DIREITO TRABALHISTA,
EMPRESARIAL, CÍVEL, TRIBUTÁRIO.

CÓDIGO DA VAGA: 5366
ÁREA: ASSISTENTE DE TI

CÓDIGO DA VAGA: 5403
ÁREA: ESTAGIÁRIA EM LABORATÓRIO DE
MANIPULAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5415
ÁREA: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

CÓDIGO DA VAGA: 5309
ÁREA: ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA VAGA: 5409
ÁREA: ESTÁGIO NA ÁREA COMERCIAL

CÓDIGO DA VAGA: 5380
ÁREA: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE TALENTOS - SIEMENS

CÓDIGO DA VAGA: 5392
ÁREA: IMPRESSOR

CÓDIGO DA VAGA: 5340
ÁREA: ENGENHEIRO MECÂNICO

CÓDIGO DA VAGA: 5326
ÁREA: AUXILIAR DE COORDENAÇÃO DE
TRANSPORTE

CÓDIGO DA VAGA: 5320
ÁREA: ASSESSORA DE MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 5306
ÁREA: ADMINISTRATIVO

CÓDIGO DA VAGA: 5363
ÁREA: PROJETISTA PLENO

CÓDIGO DA VAGA: 5412
ÁREA: MONITOR DE QUALIDADE CALL
CENTER

CÓDIGO DA VAGA: 5341
ÁREA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

CÓDIGO DA VAGA: 5387
ÁREA: ASSISTENTE COMERCIAL -
MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 5335
ÁREA: GERENTE

CÓDIGO DA VAGA: 5327
ÁREA: ESTAGIÁRIO DE LOGÍSTICA

CÓDIGO DA VAGA: 5421
ÁREA: ASSISTENTE JURÍDICO

CÓDIGO DA VAGA: 5401
ÁREA: ESTÁGIO SETOR MARKETING

CÓDIGO DA VAGA: 5358
ÁREA: ASSISTENTE CONTÁBIL

CÓDIGO DA VAGA: 5384
ÁREA: ESTAGIÁRIO DIREITO

CÓDIGO DA VAGA: 5407
ÁREA: TECNICO EM QUIMICA

CÓDIGO DA VAGA: 5418
ÁREA: ESTAGIÁRIO EM SUPORTE TÉCNICO

CÓDIGO DA VAGA: 5324
ÁREA: ESTÁGIO EM FINANÇAS/CONTÁBEIS

CÓDIGO DA VAGA: 5398
ÁREA: INSPETOR DE QUALIDADE III

CÓDIGO DA VAGA: 5318
ÁREA: ESTETICISTA E MASSAGISTA

CÓDIGO DA VAGA: 5355
ÁREA: PROGRAMADOR

CÓDIGO DA VAGA: 5367
ÁREA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
LOGÍSTICO

CÓDIGO DA VAGA: 5404
ÁREA: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DA VAGA: 5361
ÁREA: OPERADOR DE CAIXA

CÓDIGO DA VAGA: 5410
ÁREA: ESTÁGIO EM SUPRIMENTOS

CÓDIGO DA VAGA: 5359
ÁREA: AUXILIAR DE LIMPEZA

CÓDIGO DA VAGA: 5416
ÁREA: SEGURANÇA

CÓDIGO DA VAGA: 5406
ÁREA: EXECUTIVO DE CONTAS

CÓDIGO DA VAGA: 5423
ÁREA: ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL

CÓDIGO DA VAGA: 5386
ÁREA: OPERADORA DE M´QUINA A LASER

CÓDIGO DA VAGA: 5369
ÁREA: ATENDENTE DE BOMBONIERE

CÓDIGO DA VAGA: 5375
ÁREA: GINÁSTICA LABORAL


