
O sonho da 
faculdade do outro 

lado do oceano
Aluna de Engenharia de Alimentos 
do UniAncheita cria alternativas 

baratas para ajudar a erradicar a fome 
em Guiné-Bissau   |   página 05
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Licenciatura em 
Letras é novidade 
no unianchieta
A habilitação em Português atende à demanda atual dos mercados 
empresarial e editorial, com muitas oportunidades profissionais. 
Quem se forma no curso Licenciatura em Letras: Português não atua 
somente no meio acadêmico! Conheça mais sobre a habilitação e 
construa o seu futuro na área   |   página 03

aumenta salário 
dos estagiários

ação especial em cajamar dá 
oportunidade para quem sonha 

em cursar o ensino superior

De acordo com o Núcleo de 
Empregabilidade e Relações 
Empresariais (NEMP), as 
oportunidades para os estudantes 
também cresceram durante o ano. 
Aproveite e confira o nosso painel de 
vagas dessa semana   |   página 06

Parceria entre a Faculdade Padre Anchieta, o Sindicato dos Comerciários 
de Franco da Rocha e a União Geral dos Trabalhadores resulta em novos 

universitários para o 1º semestre de 2014   |   página 04
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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

Grupo AnchietA em Foco - expediente: projeto Gráfico 
/ edição / diagramação / revisão: projecto comunicação; 
direção: claudia cervantes; impressão: Lauda editora; contato: 
publicidade@anchieta.br; 

ProUni da institUição foi Um dos destaqUes aPresentados Pela emissora

Vera Lucia da Silva, responsável pelo 
Serviço Social do Anchieta, explicou 
todo o processo do ProUni

a tV edUcatiVa de JUndiaí esteVe no centro 
UniVersitário Padre anchieta, camPUs 
centro, graVando Um esPecial sobre o 
Programa UniVersidade Para todos, o 
ProUni, dUrante o dia 21 de Janeiro. A 
emissora preparou uma matéria especial 
destacando o crescimento dessa modalidade 
de adesão ao Ensino Superior e como é feita 
a triagem, quais os documentos necessários e 
todos os trâmites para que o aluno adentre a 
Universidade. 

Na oportunidade, a TVE entrevistou a 
responsável pelo Serviço Social do Anchieta, 
Vera Lucia da Silva, que pôde narrar um pouco 

anchieta na mídia

TVE faz matérias no Centro 
Universitário Padre Anchieta

como funciona o processo para que os futuros 
alunos da instituição participem do ProUni. 
Além da funcionária, a equipe conversou com 
a aluna Drielen Alves, do terceiro semestre de 
Engenharia Civil, e que é bolsista do ProUni.

A emissora conversou também com a aluna 
de Engenharia Química, Ariane Cantuária da 
Silva, que acaba de se formar na instituição 
e é uma das primeiras engenheiras do Brasil 
a concluir o curso com surdez bilateral. A 
informação foi confirmada pelo MEC para o 
pai da aluna. g
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O mundo dos 
aplicativos

opinião

CustOmiZAçãO! estA é A 
CArACterÍstiCA CHAve dAs 
plAtAFOrmAs de suCessO de 
CelulAres e tAblets. Quando o 
proprietário destes dispositivos acessa uma 
loja on-line para realizar o download de um 
aplicativo, ele está, na verdade, realizando 
uma customização para atender melhor 
suas necessidades de trabalho ou lazer.

Aplicativos são programas construídos 
para facilitar algum aspecto da vida do dono 
do equipamento, como uma calculadora, 
um conversor de moedas ou medidas, um 
jogo ou um gerenciador de projetos.

Ao invés do fabricante “adivinhar” 
o pacote ideal de aplicativos de um 
equipamento, basta fornecer alguns 
básicos e prover um mecanismo para 
instalação de novos, aumentando muito 
as possibilidades de uso dos modelos 
lançados, pois cada usuário adapta seu 
dispositivo às suas necessidades.

Como aplicativos mais sofisticados 
exigem hardware mais potente, a 
customização impulsionou o lançamento 
de modelos com processadores mais 
velozes, maior capacidade de memória 
e com telas maiores, mais sensíveis e de 
maior resolução.

O sucesso dos aparelhos iPhone, 
Android e recentemente do WindowsPhone 
se deve a combinação de facilidade 
de uso, potencial de customização e 
a disponibilidade de ferramentas de 
desenvolvimento. Outra sacada é que 
os marketplaces destes fabricantes são 
abertos, ou seja, comercializam aplicativos 
desenvolvidos por outras empresas ou 
desenvolvedores individuais, repassando 
a maior parte das receitas obtidas.

Assim qualquer programador pode 
construir aplicativos, disponibilizá-los 
gratuitamente ou vendê-los nas lojas 
virtuais. Além dos ganhos financeiros, 
aumenta a empregabilidade no mundo 
dos smart devices. Fique ligado! g

Peter Jandl Junior é engenheiro, mestre em 
educação, autor de livros na área de TI, atua no ensino 
superior e na gestão escolar há mais de 25 anos.

educação

a licenciatUra em letras: PortUgUês chega no Unianchieta Para sUPrir 
a demanda do mercado Por Profissionais esPecializados na língUa 
PortUgUesa

a Partir deste ano, o Unianchieta oferece 
Uma noVa habilitação no cUrso de letras: 
a licenciatUra em PortUgUês. Essa opção 
chega para somar-se à Licenciatura Letras 
Português-Inglês, que é o 16º curso mais bem 
avaliado pelo MEC (ENADE) entre 574 em todo 
o país, de instituições públicas e privadas. 

Quem escolhe pela habilitação dupla em 
Português-Inglês pode atuar nas duas áreas, 
enquanto o profissional com habilitação 
única em português pode atuar somente no 
campo da língua materna. Como forma de 
integrar ainda mais os cursos e possibilitar 
mais abrangência ao profissional formado 
em Letras, os estudantes que optarem por 
este curso do UniAnchieta poderão escolher 
entre a licenciatura em português ou a dupla 
nos dois idiomas. No término de uma delas, 
o universitário ainda poderá completar os 
estudos na outra habilitação. 

O CursO
A Licenciatura em Letras: Português chega 

ao UniAnchieta para atender às demandas 

Novo curso no UniAnchieta

dos mercados empresariais e editoriais, além 
da necessidade por docentes de gramática 
do ensino fundamental ao superior. Quem se 
forma no novo curso pode atuar com o ensino 
de português para estrangeiros, formulação 
de materiais didáticos e paradidáticos, escrita 
literária e composição textual cuja abrangência 
alcança meios como o jornalístico, artístico 
e corporativo. A grade curricular é formada 
por disciplinas que proporcionam a base 
necessária para o aluno construir uma sólida 
carreira nas Letras e quaisquer outras áreas 
que demandem seu conhecimento e formação. 

O corpo docente do novo curso é formado 
por profissionais em sua maioria mestres e 
doutores, experientes nas áreas de formação 
específica do curso de Letras, com o objetivo 
de formar profissionais comprometidos e 
qualificados para criação e inovação dos 
setores em que atuarem. 

qUer mais informações sobre o cUrso? 
ligUe no telefone 0800 772 8445. increVa-se 
gratUitamente Pelo site www.anchieta.br. g



04      |      02 fevereiro  2014
GRUPOGRUPO

A Faculdade Padre Anchieta 
de Cajamar, por meio de uma 
parceria com o Sindicato dos 
Comerciários de Franco da 
Rocha e da União Geral dos 
Trabalhadores, a UGT, realizou 
uma ação especial junto aos 
associados que buscam uma 
oportunidade para cursar o 
ensino superior nesse primeiro 
semestre. Confira as fotos!

Te vi no
Anchieta

Promotora do 
UniAnchieta e futura 
aluna, em ação realizada 
nos comércios da 
cidade de Cajamar 

Promotores do UniAnchieta 
apresentaram os cursos de 
graduação

Os promotores do UniAnchieta 
visitaram o comércio local para 
conversar com os associados

A Faculdade Padre Anchieta 
de Cajamar conta com os 
cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Logística

Os futuros universitários 
puderam tirar todas as 
dúvidas sobre os cursos 
da unidade de Cajamar

Os promotores realizaram inscrições 
para o vestibular e tiraram as dúvidas 
dos futuros universitários

Os promotores do UniAnchieta reunidos, 
juntamente com os representantes das 
entidades parceiras

Em ação, os associados 
puderam conhecer 
os cursos do ensino 
superior

A ação ofereceu condições especiais aos 
associados que buscam uma oportunidade 
para cursar o ensino superiorA ação contou com 

a participação dos 
representantes das 
entidades parceiras



 a fome é Um Problema qUe ainda 
mata milhares de Pessoas no mUndo. no 
continente africano, essa é Uma realidade 
de diVersos Países qUe ViVem em sitUação 
de miséria extrema. Esse cenário não foi 
um percalço para que a jovem Iolanda Funy 
atravessasse o oceano em busca de uma 
nova realidade, uma busca por um agente 
transformador que pudesse melhorar a sua 
vida e aguçar os seus sonhos.

 Foi a educação que deu essa guinada na 
vida da africana. Iolanda acaba de concluir o 
curso de Engenharia de Alimentos, no Centro 
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Aluna de Jundiaí desenvolve projeto 
para erradicação da fome na África

natUral de gUiné-bissaU, iolanda fUny conclUiU o cUrso de engenharia de alimentos no brasil e agora 
Pretende mUdar a realidade do seU País

acontece

Universitário Padre Anchieta de Jundiaí. 
Bolsista 100%, a engenheira relata uma 
história de sofrimento antes de comemorar a 
entrega do diploma recebido nesta semana. 
“Eu nunca teria a oportunidade de fazer 
faculdade em meu país. Somente os ricos 
conseguem ter acesso ao Ensino Superior. 
Além disso, temos pouquíssimas instituições 
de ensino, dificultando ainda mais o acesso 
dos jovens à graduação”, destacou.

Além de encontrar dificuldades em estudar 
e ter uma profissão, Iolanda tinha o sonho de 
ajudar a erradicar a fome em Guiné-Bissau. 

Para a jovem, assistir ao desespero de milhares 
de crianças por água e comida foi um episódio 
que ela pretende mudar. “Voltei pra lá nas 
férias e me desesperei. Crianças sem nenhum 
tipo de alimento, pedindo pão para o café da 
manhã, leite, arroz. Eu só conseguia chorar. 
Fiquei de mãos atadas”, lembrou Iolanda.

 A partir dessa realidade, Iolanda decidiu 
pelo curso de Engenharia de Alimentos 
deslumbrando uma oportunidade de facilitar 
o acesso da população de Guiné a produtos 
de baixo custo. “O problema por lá é a falta 
de produção. Temos que importar tudo, a 
preços exorbitantes. Consegui criar, aqui na 
Faculdade, um cookie com bagaço de caju, 
uma fruta que existe em abundância no meu 
país. Mão de obra é outra coisa que não falta”.

Com essas pesquisas concluídas, a jovem 
engenheira busca, agora, o apoio de empresas 
brasileiras e parceiros para levar alguns 
equipamentos para Guiné-Bissau, o suficiente 
para iniciar a produção de biscoitos. “Em um 
primeiro momento, eu gostaria de começar com 
uma padaria, vendendo produtos a um preço 
muito baixo. É possível fazer isso, e já estou 
fazendo alguns contatos em todo o Brasil. Tenho 
pessoas interessadas em me ajudar e sei que 
vou conseguir melhorar a qualidade de vida dos 
meus irmãos”, enfatizou. g

A jovem Iolanda Funy, que concluiu o 
curso de Engenharia de Alimentos no 
UniAnchieta, em entrevista para uma 
emissora de televisão de Jundiaí
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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

5765 Estágio em Administração/Financeiro
5734 Estagiário do Ambulatório de   
 Especialidades da FMJ
5774 Apoio ao Instrutor de Informática
5748 Analista de Benefícios
5711 Estagiário de Administração
5754 Recepcionista
5705 Instrutor de Informática
5737 Estágio em RH com Foco em 
 Administração de Pessoal
5768 Analista Contábil Jr
5751 Técnico em Química
5745 Controller
5708 Corretor de Imóveis
5763 Estágio em Informática
5740 Analista de Tesouraria Senior
5769 Química OE 110181
5723 Auxiliar Administrativo
5752 Estagiário em Química - Para atuar em  
 Laboratório de Assistência Técnica
5697 Especialista em Compras Senior
5746 Gerente de Planta
5760 Economia

5766 Estágio de Direito
5720 Técnico em Informática
5743 Analista de Desenvolvimento
5726 Recepcionista
5749 Técnico de Segurança do Trabalho
5712 Assistente Administrativo
5706 Vendedor
5715 Motorista
5738 Estágio na Área de 
 Laboratório Metalúrgico
5761 Estagiário de Qualidade
5744 Supervisor de Planejamento Financeiro
5767 Compradora Jr.
5758 Assistente Comercial
5707 Estagiário de Direito
5764 Estagiário de Administração
5741 Analista Fiscal Senior
5735 Estagiário em Farmácia
5724 Estágio RH
5704 Instrutor de Inglês
5775 Estagiário (a)
5698 Accounting Supervisor
5747 Gerente Comercial

5755 Estágio de Informática
5719 Técnico Nível I
5696 Consultora de Vendas
5742 Analista de Planejamento Financeiro
5736 Estagiário em Administração
5730 Estágio em Direito
5776 Estagiário / Assistente Jurídico
5750 Estagiário de Manipulação
5699 Tax Supervisor
5716 Estágio em Ciências Contábeis
5739 Auxiliar Monitoramento
5762 Estagiário de Engenharia    
 Elétrica / Eletrônica
5722 Estágio de Web Developer
5770 Estagiário em Recursos Humanos
5773 Instrutor de Informática
5710 Estagiário de Química
5759 Educador Ambiental
5702 Técnica em Nutrição
5777 Estagiário em Comércio Exterior
5757 Ajudante de Cozinha
5772 Eletricista de Manutenção
5756 Auxiliar de Limpeza 

com o aUmento dos salários dos estagiários, cresce também a oferta de Vagas Para os estUdantes de gradUação

Uma PesqUisa realizada Pelo nUbe 
(núcleo brasileiro de estágios) troUxe 
Uma ótima notícia Para os estUdantes 
UniVersitários: o salário médio dos 
estagiários brasileiros aUmentoU 11,2% no 
ano de 2013 em comParação ao ano de 2012. 
Este levantamento, realizado entre outubro 
e novembro do ano passado, foi feito com 23 
mil estagiários e mostrou que os estudantes 
de nível superior recebem agora R$ 964, 
contra R$ 879 em 2012. 

De acordo com o NEMP (Núcleo de 
Empregabilidade e Relações Empresariais) 

Salário de estagiários cresce em 2013

do Grupo Anchieta, em 2013, cerca de 40 
alunos por mês foram contratados para vagas 
de estágio anunciadas no site do programa. 
Entre as áreas com mais ofertas de vagas 
estão administração em geral, contábeis e 
engenharias. “Os cursos do Anchieta são 
reconhecidos e servem com referência para 
as empresas da região, que sempre nos 
procuram pedindo indicação de estagiários”, 
conta Marisa Cristina da Rocha, do NEMP. 

E para quem está procurando um estágio 
para 2014, as empresas retomam as 
contratações com força total agora no início 

de ano. No momento, o NEMP tem mais 
de 180 vagas disponíveis, tanto vagas de 
estágio quanto vagas efetivas.  O estágio 
é uma parte importante da faculdade, pois 
permite que o aluno coloque em prática tudo 
o que está aprendendo dentro da sala de 
aula e assim pode ter uma percepção melhor 
da realidade do mercado de trabalho. Além 
disso, quem consegue um estágio na área 
tem grandes chances de terminar o curso 
com emprego garantido. g

mercado de trabalho
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meio ambiente

Para ViVenciar todo o aPrendizado da sala de aUla, alUnos Visitaram as 
estações da natUra e do dePartamento de ágUa e esgoto de JUndiaí

Práticas exPerimentais nas aUlas de 
qUímica do cUrso sUPerior de tecnologia 
em gestão ambiental do Unianchieta são bem 
reconhecidas como metodologia motiVadora 
na aPrendizagem. Podemos, muitas vezes, 
simular as ações que ocorrem em uma 
estação de tratamento de água dentro de um 
laboratório, porém preferiu-se a realização 
de visitas técnicas monitoradas nas estações 
de tratamento de água e esgoto da Natura 
Cosméticos, em Cajamar e do Departamento 
de Água e Esgoto – DAE, de Jundiaí.

A Natura conta com modernas instalações e 
tecnologia de ponta quando se trata da questão. 
A necessidade da utilização de água de ótima 
qualidade para a produção industrial levou a 
empresa a investir em técnicas que fossem 
capazes de minimizar custos e ao mesmo 
tempo minimizar os impactos ambientais, 
missão difícil em uma sociedade caracterizada 
para consumo rápido e em larga escala.

Os estudantes puderam assistir a uma 
palestra com uma explicação geral do processo 
de tratamento dentro da empresa e, logo em 
seguida, uma visita ao núcleo de tratamento, 
acompanhados pelo Engenheiro Químico, 
Douglas Barbosa Souza e pelo docente do 
curso, Ricardo Augusto Marques da Costa. Uma 
das fases do tratamento de água que mais 
chamou a atenção do grupo foi a utilização da 

Alunos de Gestão Ambiental 
visitam estações de 
tratamento de água

osmose reversa, onde a água se move através 
de membranas semipermeáveis, separando-a 
de seus contaminantes, tais como sólidos 
dissolvidos, sólidos suspensos, bactérias, etc. 

Esta técnica não é vista nas estações 
de tratamento de água para a população, 
como observado pelos alunos na visita feita 
à estação de tratamento de água do DAE, em 
Jundiaí, acompanhado pelo chefe de seção, 
Erickson Carlos Marcanzola e pelo professor e 
coordenador do curso, André Luiz da Conceição.

Outra área visitada da Natura que chamou 
atenção dos alunos foi o laboratório de 
análise da qualidade da água, que conta com 
aparelhos e painéis para garantir um controle 
maior da água utilizada pela empresa. Esse 
mesmo controle foi observado no DAE, além 
das demais etapas do processo de tratamento 
convencional da água, passando pela 
decantação, filtragem, desinfecção/cloração, 
correção do pH e fluoretação.

Para o professor Ricardo, percebeu-se 
claramente com as visitas uma melhor forma de 
aprendizado do conteúdo estudado em sala de 
aula. Além disto, notou-se como é importante 
a utilização do conhecimento estudado na 
adaptação à realidade de uma situação na 
indústria. Sem falar na ótima integração entre 
professor, alunos e técnicos. g

Perfil
dAmAris 
FernAndA 
r. dA silvA
idade: 21 anos
 
Curso da 
faculdade: 
Publicidade e 
Propaganda
6º semestre

Por que você escolheu esse curso?
O curso em si é bem dinâmico e interativo, 
trazendo a todo momento pelos professores 
tudo o que está rolando de novo sobre 
publicidade, marketing, criação e muitas 
outras coisas que envolvem a área. Além 
disso, ele proporciona a minha formação 
profissional.

Pra você, qual é a importância da faculdade?
A faculdade é uma importante experiência 
de vida. tudo o que ela traz, como 
conhecimento, novas amizades, práticas 
para se apresentar em público, criação 
de trabalhos, entre outras coisas, traz 
crescimento pessoal e profissional.

outras atividades além da faculdade.
Curso de inglês, aula de canto e aula de 
tecido acrobático.

Como você se vê daqui a 10 anos?
Me vejo como uma profissional bem-
sucedida e com o sonho realizado de morar 
fora do país.

Quando criança, queria ser...
Fotógrafa de shows/bandas. Até consegui 
por um certo tempo!

entre as matérias do seu curso, qual é a 
preferida?
Eu gosto bastante de Marketing e Direção 
de Arte. Além das matérias serem mais 
interativas, os professores possuem uma 
boa bagagem nestas áreas. 

Pretende trabalhar nessa área?
Felizmente, com Marketing eu já trabalho.

Alunos conhecem na prática 
a ETA da empresa Natura 
Cosméticos, em Cajamar-SP

Alunos conhecendo a ETA 
do DAE, em Jundiaí
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