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ainda dá tempo 
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O vestibular continuado do Grupo Anchieta acontece até o final 
de março. Unidades de Jundiaí, Várzea Paulista e Cajamar 
oferecem dezenas de cursos de graduação com condições 
especiais nas matrículas  |  páGIna 05

Promovida pelo Procon de 
Jundiaí, a semana vai reunir 
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população com informações 
sobre a administração 
do orçamento familiar  |   
páGIna 03

Visita técnica a um dos 
maiores centros financeiros 
do mundo permitiu que os 
estudantes conhecessem 
melhor o dia a dia da bolsa 
de valores  |  páGIna 03
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Entenda as características de cada programa 
do governo federal, que visa o ingresso 
dos estudantes em faculdades particulares 
do Brasil  |  páGIna 07
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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: diagramação / 
revisão: projecto comunicação; textos: enderson carvalho - 
mtB 64.761/Sp; direção: claudia cervantes Starke; impressão: 
Lauda editora; contato: publicidade@anchieta.br

Com 300 vagas gratuitas, as palestras aConteCeram em três dias

o Fundo de FinanCiamento estudantil (Fies) Foi pauta da reportagem 
publiCada no jornal

anchieta na mídia

anchieta na mídia

G1 destaca semana de 
palestras gratuitas

Docente é entrevistado 
pelo jornal Bom Dia

durante a última semana, o 
unianChieta oFereCeu 300 vagas 
gratuitas em palestras para os 
moradores de jundiaí e região. O evento 
ganhou destaque no portal de notícias 
G1, da Globo. A matéria destacou os três 
dias de evento, os temas debatidos, os 
profissionais convidados e a importância 
desse modelo de qualificação. Com a 
participação em massa do público, o 
evento foi um sucesso. g

o proFessor de eConomia 
do unianChieta, marino mazzei, 
Foi entrevistado pela equipe de 
reportagem do jornal bom dia jundiaí. 
Na pauta, nosso docente comentou os 
benefícios e a economia gerada ao se 
fazer a adesão a um financiamento 
estudantil. Como o conhecimento 
dos jovens sobre essa modalidade de 
parcelamento ainda é restrito, muitas 
pessoas acabam desistindo de estudar, 
já que não conseguem pagar o valor 
integral das mensalidades. g

Mazzei em uma das entrevistas 
concedidas à imprensa local
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os alunos do ensino médio integrado 
ao téCniCo em administração, no dia 12 
de Fevereiro, Fizeram uma visita téCniCa 
à bmF&bovespa, um dos maiores Centros 
FinanCeiros do mundo. Logo de início, os alunos 
foram apresentados à história da Bolsa por 
meio de um telão com Cinema 3D. Em seguida, 
foram ao Centro de Memória Bovespa, onde 
ficam itens e imagens históricas, com a função 
de apresentar as mudanças econômicas que 
ocorreram em nosso país com as transformações 
dos  mercados de capitais, desde o século 
19 até os dias atuais. Durante o passeio, os 
jovens assistiram às palestras,  acompanharam 
um simulador da Bolsa e conheceram as 

os estudantes puderem entender o dia a dia do merCado de ações

o Centro universitário padre anChieta de 
jundiaí será palCo da abertura da semana do 
Consumidor, promovida pelo proCon de jundiaí 
por iniCiativa do seu Coordenador, adilton 
garCia. O evento acontece no município a partir 
do próximo dia 10 de março e vai até o dia 14, 
com diversas reflexões e palestras gratuitas 
para a população. A ideia do Procon Jundiaí é 
levar o máximo possível de informações sobre a 
administração do orçamento da família brasileira 
e sobre como conciliar os gastos mensais com os 
rendimentos reduzidos frente aos aumentos de 
preços e aos apelos para o consumo, entre outros 
aspectos relacionados ao tema.

Adilton Garcia explica que desde o início de 
2013 implantou o projeto “Consumidor bem 
informado é consumidor consciente”, levando em 
conta que se comemora no dia 15 de março o 

UniAnchieta será palco da abertura da Semana 
do Consumidor do Procon de Jundiaí

palestra sobre “o FenÔmeno do superendividamento na soCiedade de Consumo atual” aConteCerá no dia 10 
de março, a partir das 19h30, no auditÓrio do unianChieta

transações realizadas diariamente por meio da 
moderna tecnologia que movimenta milhões 
de operações em apenas um dia. Diferente da 
gritaria do passado, hoje impera o silêncio, com 
foco e preocupação apenas nas estratégias.

Além de agradável, o passeio foi muito rico 
em informações sobre o mercado de ações 
e de futuros e proporcionando aos alunos 
uma visão geral sobre o assunto. Também 
puderam conhecer o funcionamento da 
Bolsa, tanto na teoria quanto na prática. 
O objetivo do projeto é proporcionar aos 
adolescentes do ensino médio noções da 
educação financeira, bem como introduzi-los 
no universo do mercado de capitais. g

Dia Internacional do Consumidor. “Nós do Procon 
Jundiaí implantamos a Semana do Consumidor, 
período no qual levaremos palestras a instituições 
de ensino superior, teatro de fantoches em escolas 
municipais, palestra voltada para o público 
da terceira idade, bem como ofereceremos 
oportunidades aos cidadãos para esclarecimento 
de dúvidas e entregaremos o nosso material 
informativo”, acrescentou.

Como a maioria da população acaba fazendo 
certa “ginástica” para que todos os pagamentos 
sejam honrados, a convite do Procon Jundiaí, o 
especialista em Proteção e Defesa do Consumidor 
da Fundação Procon, Diógenes Donizete Silva, 
falará na palestra de abertura sobre “O Fenômeno 
do Superendividamento na Sociedade de 
Consumo Atual”, a partir das 19h30 do próximo 
dia 10 de março, no Anfiteatro do Campus 

Professor Pedro Clarismundo Fornari, na Avenida 
Adoniro Ladeira, nº 94, Vila Jundiainópolis. A 
entrada é franca.

De acordo com Diógenes, parte da 
população não faz as contas na hora de adquirir 
um produto. “As pessoas ainda se endividam 
por compras que miram o status social ou a 
aparência, esquecendo-se das necessidades 
básicas. Isso é muito ruim, gera uma roda gigante 
nas despesas ao final do mês, explodindo o 
orçamento mensal”, destacou.

A discussão permitirá que uma série de 
apontamentos seja feita pelo palestrante. 
“Costumo dar exemplos e pedir a participação 
dos presentes para que façamos simulações 
de gastos, como poupar, investir o pouco 
que sobra e manter as finanças saudáveis”, 
acrescentou Diógenes.  g

acontece

cidadania

Alunos das Escolas Padre Anchieta fazem 
visita monitorada a Bovespa

Os alunos puderam entender melhor como 
funciona um dia no mercado de ações
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Centenas de jovens da Faculdade 
Padre Anchieta, campus de 
Cajamar e campus de Várzea 
Paulista, colaram grau na 
última semana. Com muita 
emoção, familiares e formandos 
participaram da solenidade de 
entrega do certificado. Após 
anos de muita dedicação, esses 
jovens merecem todo o sucesso e 
realização profissional. Parabéns!

Te vi no
Anchieta

Estudante da Faculdade Padre Anchieta de Várzea 
Paulista nas tradicionais fotos para o álbum de formatura

Os alunos cumprimentaram todos os professores da 
mesa, que estiveram presentes em toda a graduação

O sonho da graduação realizado!

Os formandos de Várzea Paulista, 
comemorando a graduação!

Turma de graduação da Faculdade 
Padre Anchieta de Cajamar 
comemorando a formatura!

Alguns formandos receberam o mérito 
de Melhor Estudante de 2013 

Os estudantes da Faculdade Padre Anchieta 
de Cajamar, aguardando o final de cerimônia

A bancada de docentes, durante o 
discurso do orador da turma de Cajamar

Aluna da Faculdade Padre Anchieta de Várzea 
Paulista, durante o juramento da turma

Pausa para a foto dos formandos de Cajamar
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muita gente aCredita que não é mais 
possível entrar em uma FaCuldade ainda 
neste primeiro semestre, já que muitas 
instituições de ensino tiveram as aulas 
iniCiadas nos últimos dias. Porém, o Grupo 
Anchieta possibilita a realização desse sonho 
até o final do mês de março, data do último 
exame da instituição. Trata-se do Vestibular 
Continuado.

Os três campi da instituição participam 
da ação, que visa dar mais uma chance 
para os jovens iniciarem uma graduação já 
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grupo anChieta Conta Com dezenas de Cursos de graduação em jundiaí, várzea paulista e Cajamar; transFerênCias 
e matríCulas têm Condições espeCiais

durante a última semana, Centenas de 
moradores de jundiaí e região partiCiparam 
das palestras gratuitas organizadas 
pelo departamento de pÓs-graduação do 
unianChieta. Abertas ao público geral, o 
evento trouxe para a instituição participantes 
de diversas áreas e mercados, abrindo um 
leque de oportunidades para os profissionais.

Os palestrantes abordaram temas 
pertinentes, discutindo com os convidados 
diversas atualidades nas áreas de saúde, 
educação e administração. “Trouxemos 
grandes mestres para debaterem sobre 
Neurociências em Educação, Gestão da 
Inovação Tecnológica e Administração 
Hospitalar e Serviços de Saúde. Conseguimos 
atingir um público que trabalha diariamente 

Semana de Palestras gratuitas trouxe 
grandes profissionais a Jundiaí

durante os três dias de evento, Centenas de pessoas passaram pelas palestras de qualiFiCação

nos próximos dias. “Os interessados podem 
entrar no site da instituição e fazer a inscrição 
para o vestibular gratuitamente. A prova do 
processo seletivo será agendada, e assim 
que aprovado nesse exame, o candidato 
será avisado para que possa efetivar sua 
matrícula e iniciar o curso”, destacou a 
gerente de captação do Grupo Anchieta, 
Janaína Thereza Barros.

Além dessa facilidade de acesso ao ensino 
superior, o Anchieta oferece condições 
especiais para alunos transferidos de 

nessas áreas, que veio para se qualificar, 
e também pessoas que se identificam com 
saúde e educação e que puderam colher 
informações e esclarecimentos importantes”, 

destacou o coordenador do evento, professor 
Cristiano Silva.

Ao final de cada palestra, os convidados 
ainda puderam expor suas dúvidas, discutir 
sobre o mercado de trabalho nas áreas 
correlacionadas e compartilhar experiências. 
“Foi muito proveitoso. Os participantes 
receberam qualificação, conversaram com os 
palestrantes, o evento foi muito acessível e 
proveitoso. Acredito que a instituição cumpriu 
seu papel na democratização da educação e 
no acesso a educação de qualidade de forma 
gratuita”, finalizou Cristiano.

A instituição planeja para os meses de julho 
e dezembro outras semanas de palestras e 
cursos de qualificação gratuitos, aumentando 
o número de vagas e de temas abordados. g

vestibular

outras instituições e também para aqueles 
que queiram estudar nas vizinhas cidades 
de Várzea Paulista e Cajamar. “Os cursos 
nos campi dessas cidades contam com a 
tradição, a qualidade e o corpo docente 
respeitado da nossa instituição. Para 
este ano, temos condições especiais de 
transferência e mensalidades ainda mais 
acessíveis”, lembrou Janaína.

o vestibular Continuado aConteCe até 
o dia 31 de março. mais inFormações: 0800 
772 8445 ou www.anChieta.br. g

Vestibular continuado possibilita o ingresso 
na faculdade ainda no primeiro semestre

As palestras, organizadas pelo departamento 
de Pós-Graduação do UniAnchieta, abordaram 
temas de diversas áreas como saúde, educação e 
administração

oportunidade
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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.br/nemp e boa sorte! 

empregos e estágios

CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA CÓd.   vAGA
5834 Professora Educação Inf. 0 - 2 anos
5788 Assistente de Comércio Exterior
5811 Recepcionista
5765 Estágio em Adm./Financeiro
5828 Auxiliar de Expedição
5734 Estagiário do Ambulatório de 
 Especialidades da FMJ
5780 Marketing OE 115249
5797 Estágio de Psicologia
5774 Apoio ao Instrutor de Informática
5748 Analista de Benefícios
5817 Estagiário
5711 Estagiário de Administração
5754 Recepcionista
5705 Instrutor de Informática
5854 Estagiário
5737 Estágio em RH com Foco em 
 Administração de Pessoal
5837 Assistente Técnico
5791 Estágio Administrativo em 
 Comércio Exterior
5831 Engenharia Mecânica / 
 Mecatrônica OE 115243
5777 Estagiário em Comércio Exterior
5800 Venda Interna
5820 Estagiário em Pesquisa e Desenv.
5794 Estag. em Natação e/ou Musculação
5745 Controller
5757 Ajudante de Cozinha
5851 Consultora Comercial Junior
5808 Estágio em Planejamento
5708 Corretor de Imóveis
5763 Estágio em Informática
5740 Analista de Tesouraria Sênior
5809 Estagiário em Vendas na 
 Área de Panificação
5786 Design Gráfico
5769 Química OE 110181
5723 Auxiliar Administrativo
5826 Assistente de Compras Junior
5832 A verificar com a Empresa
5823 Assistente de Controladoria

5752 Estagiário em Química - Para atuar 
 em Lab. de Assistência Técnica
5795 Analista de Qualidade
5852 Professor de Inglês
5697 Especialista em Compras Sênior
5746 Gerente de Planta
5835 Auxiliar de Mecânico
5789 Estagiário em Administração
5720 Técnico em Informática
5743 Analista de Desenvolvimento
5783 Analista/Estagiário da 
 Garantia de Qualidade
5829 Venda Interna Telemarketing
5726 Recepcionista
5712 Assistente Administrativo
5855 Observador Comportamental
5849 Estagiário em Engenharia da 
 Produção/Mecânica.
5806 Estagiário(a) de Marketing
5706 Vendedor
5715 Motorista
5790 Vendedor Interno
5838 Faturista
5744 Supervisor de Planej. Financeiro
5767 Compradora Junior
5830 Segurança Alimentar
5821 Estagiário de Marketing
5844 Estagiário Depto. Administrativo
5758 Assistente Comercial
5707 Estagiário de Direito
5801 Inst. de Academia de Musculação
 e Condicionamento Físico
5850 Consultor(a) de Recrut. e Seleção
5787 Programador ASP.NET ou PHP
5764 Estagiário(a) em Administração
5810 Programador de PCP
5741 Analista Fiscal Sênior
5781 Química/Materiais OE 115245
5724 Estágio em RH
5827 Conferente
5704 Instrutor de Inglês
5841 Estágio Jurídico

5698 Accounting Supervisor
5747 Gerente Comercial
5755 Estágio de Informática
5804 Auxiliar de Compras
5719 Técnico Nível I
5813 Auxiliar Administrativo
5742 Analista de Planej. Financeiro
5736 Estagiário em Administração
5730 Estágio em Direito
5776 Estagiário/Assistente Jurídico
5750 Estagiário de Manipulação
5819 Auxiliar de Laboratório
5842 Gerente de Moda Comercial
5805 Analista de Folha
5699 Tax Supervisor
5856 Assistente de Almoxarifado
5756 Auxiliar de Limpeza
5716 Estágio em Ciências Contábeis
5762 Estagiário de Engenharia 
 Elétrica/Eletrônica
5833 Química/Materiais OE 115245
5785 Estagiário em Educação Física
5839 Técnico de Segurança do Trabalho
5816 Estagiário de Eng. de Produção
5722 Estágio de Web Developer
5770 Estagiário em Recursos Humanos
5825 Estagiário em Direito
5779 Engenharia Mecânica/ Mecatrônica 
 OE 115243
5773 Instrutor de Informática
5822 Assistente Contábil
5710 Estagiário em Química
5802 Estagiário de Projetos
5702 Técnica em Nutrição
5853 Auxiliar Administrativo
5848 Desenhista Mecânico Junior
5846 Venda de Loja
5843 Estilista
5847 Fresador Convencional
5836 Mecânico
5845 Gerente de Cozinha
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perFil
HeliO 
FrAnçOZO 
JuniOr

 
Profissão
Engenheiro Civil

Idade
35 anos

Quando criança, queria ser...
engenheiro

Há quantos anos leciona no Anchieta? 
4 anos

quais são as suas disciplinas? 
estruturas de madeira e estruturas 
metálicas

Em quais cursos você dá aula? 
ministro aulas para o curso de engenharia 
Civil do uniAnchieta

Ser professor é...
ser formador de opinião, formador de 
cidadãos

Nesses anos de Anchieta, o que ficou mais 
marcado na sua vida como professor? 
O reconhecimento do trabalho docente 
ao ser escolhido como professor 
homenageado e paraninfo em duas 
formaturas seguidas

Você se lembra de algum momento 
inusitado ou engraçado que vivenciou no 
Anchieta? 
inusitado: numa ocasião, fui chamado 
na diretoria e me disseram que haviam 
muitos e-mails na ouvidoria a meu 
respeito, mas não eram reclamações e 
sim elogios e, por esse motivo, a direção 
queria me conhecer pessoalmente

educação

veja Como FunCionam os dois programas que o governo oFereCe para 
quem quer ingressar na FaCuldade

Com um merCado de trabalho Cada 
vez mais exigente e Competitivo, uma boa 
FaCuldade deve Fazer parte do CurríCulo de 
qualquer pessoa. E está cada vez mais fácil 
conseguir a sua vaga em uma instituição de 
ensino superior. Programas do governo como o 
Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o 
ProUni (Programa Universidade para Todos) são 
formas de seleção oferecidas pelo Ministério 
da Educação que facilitam a obtenção de vaga 
em uma universidade pública ou privada. Vejas 
as diferenças: 

prouni
Criado em 2004, o Programa Universidade 

para Todos concede bolsas parciais ou integrais 
para estudantes de baixa renda ingressarem 
em uma universidade particular. Para ser 
beneficiado pelo ProUni, o estudante precisa ter 
cursado todo o ensino médio em escola pública 
ou em uma instituição de ensino particular 
como bolsista. Para concorrer à bolsa integral, 
o aluno precisa comprovar renda familiar por 
pessoa de até um salário mínimo e meio e 
para as bolsas parciais, a renda familiar deve 
ser de até três salários mínimos por pessoa. 
O programa também seleciona os candidatos 
com base na pontuação obtida no ENEM: é 
necessário ter feito mais de 450 pontos na 

Entenda as diferenças entre 
o FIES e o ProUni

Os dois programas do governo dão chances aos 
alunos de ingressarem em uma faculdade

prova e não ter tirado nota zero na redação. 

Fies
O Fundo de Financiamento Estudantil é um 

programa que financia a graduação na educação 
superior de estudantes matriculados em 
instituições particulares, em que o aluno paga o 
débito depois de estar formado. Os estudantes 
que concluíram o ensino médio a partir de 2010 
e participaram de umas das edições do ENEM 
podem recorrer ao financiamento, mas quem já 
usou o Fies não pode participar. Desde 2010, o 
FIES passou a operar em fluxo contínuo, ou seja, 
o estudante pode solicitar o financiamento em 
qualquer período do ano, de acordo com a sua 
necessidade. 

e o enem? 
O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é 

aplicado desde 1998 e é utilizado como critério 
de seleção por cerca de 500 universidades 
brasileiras para o ingresso no ensino superior, 
sendo um complemento à nota do vestibular 
ou mesmo substituindo a prova tradicional. O 
ENEM acontece anualmente e é organizado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anisio Teixeira (Inep). O ENEM 
é obrigatório para quem vai se candidatar ao 
FIES ou ProUni.  g
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