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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

na última edição do em Foco, de 27/04, na matéria com o título uniAnchieta e cepppir promovem discussão sobre a luta racial, erramos no 
texto ao dizer que ceppir significava coordenadoria especial de políticas públicas para a promoção da igualdade Social, quando na verdade 
é coordenadoria especial de políticas públicas para a promoção da igualdade racial. 

As AulAs Acontecem no cAmpus centrAl do uniAnchietA e Atendem 
Alunos do 6º Ao 9º Ano

Ação feitA pelos Alunos de ciênciAs contábeis Ajudou A populAção nA 
declArAção do imposto de rendA

anchieta na mídia

anchieta na mídia

Valor Econômico destaca o 
trabalho social do UniAnchieta

TV TEM destaca oferta de vagas 
gratuitas para aulas de reforço de 

inglês e português

um dos mAiores veículos de 
comunicAção que cobrem economiA no 
pAís, o jornAl vAlor econômico, destAcou 
em umA de suAs edições o trAbAlho 
que foi feito pelo uniAnchietA.  A ação, 
que aconteceu durante o mês de abril e 
atendeu cerca de 300 moradores da cidade, 
colaborou para que a população de Jundiaí 
fizesse suas Declarações de Imposto de 
Renda gratuitamente. A matéria abordou 
as instituições de ensino que estiveram 
auxiliando as pessoas nesse trabalho. g

A tv tem, emissorA AfiliAdA à rede 
Globo, Abordou durAnte A últimA 
semAnA o trAbAlho que está sendo 
feito por Alunos do uniAnchietA pArA 
oferecer AulAs GrAtuitAs de reforço 
em inGlês e portuGuês. A iniciativa é 
do curso de Letras da instituição, e o 
reforço é monitorado por professores 
da universidade. Podem participar 
alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental, de qualquer escola 
de Jundiaí. As aulas acontecem aos 
sábados, das 9h às 12h, no campus 
central do UniAnchieta. g

Em reportagem, a TV TEM mostrou 
mais detalhes sobre o projeto

errAtA
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o uniAnchietA terminou no último sábAdo, 
diA 26, mAis umA edição do trAbAlho sociAl dA 
instituição que Atendeu em torno de 300 con-
tribuintes pArA A  elAborAção GrAtuitA dA de-
clArAção de imposto de rendA pessoA físicA, 
do Ano bAse de 2013, exercício 2014. o trAbA-
lho Aconteceu durAnte três sábAdos do mês 
de Abril e contou com A dedicAção dos Alu-
nos do curso de ciênciAs contábeis dA fAcul-
dAde. Cerca de 90 alunos se mobilizaram na 
atividade complementar.

O número de pessoas que procuraram o tra-
balho neste ano aumentou consideravelmente. 
De acordo com a coordenadora do curso de 
Ciências Contábeis e organizadora do projeto, 
Márcia Silveira, o número foi 20% maior em 
comparação ao trabalho realizado no ano de 
2013. “Tivemos uma média de 100 pessoas  
atendidas por dia de trabalho. Foi muito provei-

UniAnchieta atendeu 
cerca de 300 pessoas na 

elaboração da declaração 
de IR 2014

durAnte os três finAis de semAnA do mês de Abril, A instituição Atendeu 
A populAção pArA elAborAção dA declArAção de imposto de rendA pessoA 
físicA e A procurA teve um crescimento de 20% em relAção Ao Ano Anterior

toso para o nosso aluno, que vivenciou um pou-
co da prática do serviço do contador, além de 
ser um trabalho de engajamento social, uma 
ação social que foi muito positiva para alunos, 
comunidade e instituição”, lembrou.

O trabalho aconteceu também nas unidades 
das Faculdades Padre Anchieta de Cajamar e 
Várzea Paulista. A mobilização levou dezenas 
de pessoas para os dois campi. g

cidadania

MAIO
PAlestrA “POtencIAlIze seu 

currículO e MArcA PessOAl”

Palestrantes: Janaína Priscila Rodrigues 

Firmino e Fernanda de Moraes Rossi 

Affonso

10/05, das 10h às 12h

Anchieta Campus - Prédio Multidisciplinar 

3º andar/sala 59

Válido como duas horas de 

atividades complementar

PAlestrA “entendendO A nBr 

IsO 50.001:2011” 

(GestãO AMBIentAl e 

PrOcessOs QuíMIcOs)

Dia 26/05

Anfiteatro Campus UniAnchieta

cIne cluB letrAs FestIM: 

“MAtAdOr” PedrO AlMOdóvAr, 

1986 (letrAs)

17/05, das14h às 17h

Sala 25 - Edifício Tenerife - Campus Central

JunHO
cIne cluB letrAs FestIM: 

“seven” dAvId FIncHer, 1995 

(letrAs)

07/06, das 14h às 17h

Sala 25 - Edifício Tenerife - Campus Central

Datas, programação e horários sujeitos a alteração 
sem prévio aviso. Mais informações no site 
www.anchieta.br

Fique atento
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Foram três finais de semana de trabalho intenso
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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
5974 Estagiário
6009 Estagiário de 
 Engenharia Ambiental
5966 Estágio Contábeis
5960 Operador de Vendas e Serviços
5997 Gerente de Logística
6003 Estágio em Administração
6000 Estagiário(a) Administração
5983 Técnico Processo de Produção
5977 Auxiliar De Recursos Humanos
5986 Estagiário TI
5963 Estagiário
5994 Estagiário Financeiro
6006 Venda Externa
5957 Auxiliar de Farmácia
6018 Estagiário de Engenharia
5972 Operador de Negócios   
 Correspondente Bancário
5978 Estágio em Direito
6015 Engenheiro Agrimensor
5989 Assistente de Logística
5958 Assistente Financeiro de Crédito
5995 Estagiário
5952 Assistente Contábil
6001 Educador Físico ou Estagiário
5969 Analista Fiscal Pleno

5975 Vendedor Interno
6012 Analista Desenvolvedor
 .Net  Pleno
5961 Estagiário
5992 Programador Delphi
5949 Secretária da Diretoria
5955 Engenheiro Jr. 
 Manufatura e Processos - Jundiaí
5998 Analista de Assuntos   
 Regulatórios
5984 Estágio em Engenharia Civil
5970 Analista de Infraestrutura Jr.
5976 Estagiário
5987 Estágio em Administração de  
 Empresas/ Ciências Contábeis
5964 Estagiário
6013 Engenheiro Ambiental
5993 Auxiliar Administrativo TI
6007 Estagiário de Administração
5950 Estagiário de Direito
5956 Auxiliar Comercial
6019 Auxiliar de Vendas
6010 Estágio em Vendas
6016 Assistente Financeiro
5947 Ajudante 
5996 Estagiário 

5990 Tratamento de imagens e  
 edição de cores. Desejável 
 cursando ou completo em Design 
 Gráfico ou área relacionadas
6004 Consultora de Vendas
5982 Recepção, atendimento, vendas 
 e controles administrativos
5962 Estágio em Faturamento
5968 Analista Fiscal Jr.
5985 Estagiário Engenharia Eletrônica
5991 Atuar no setor de produção 
 de moda. Desejável cursando 
 ou completo em Moda ou áreas 
 relacionadas. Residir em Jundiaí
6011 Desenhista Cadista
5948 Analista de Qualidade
6005 Analista Financeiro
5999 Analista de Desenvolvimento 
 de Produto
5971 Estagiário
6014 Engenheiro Civil
5988 Auxiliar Técnico
6008 Estagiário de Engenharia Elétrica  
 ou Telecomunicações
6002 Operador de Caixa
5951 Auxiliar Administrativo
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educação

quer complementAr os estudos durAnte 
A fAculdAde? A extensão universitária é 
um processo educativo, cultural e científico 
que articula o ensino e a pesquisa de 
forma inseparável e viabiliza a relação 
transformadora entre a universidade e a 
sociedade. Os cursos de curta duração 
oferecem uma grande oportunidade de 
aperfeiçoamento, especialização e aquisição 
de conhecimento para enriquecer o currículo e 
ampliar horizontes dentro do foco de atuação 
profissional do aluno.

UniAnchieta oferece cursos 
de extensão universitária

Os cursos abrangem áreas diversas, que 
se relacionam com as graduações oferecidas 
pelo UniAnchieta. Agora no primeiro semestre 
de 2014, a instituição ofereceu o curso de  
“Gestão para Segurança de Alimentos e a ISO 
22000” e se prepara para iniciar os estudos 
em mais duas áreas: Produção Gráfica e 
Microsoft Excel 2007/2010 Básico, com aulas 
a partir do dia 10/05. As inscrições podem 
ser feitas pelo site http://www.anchieta.br/
Extensao_Universitaria. g

Os cursos, voltados para os universitários, 
completam os estudos da graduação
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Uma doce visita
Alunos do ensino médio e do técnico dAs 

escolAs pAdre AnchietA de jundiAí fizerAm 
umA deliciosA viAGem nA últimA semAnA. 
Acompanhados do docente Rafael Mauro, os 
jovens foram conhecer a linha de produção dos 
chocolates da Nestlé, em Caçapava/SP. O tour 
monitorado levou os estudantes a explorarem 
a fabricação de toda a linha de bombons da 
empresa, passando por Alpino, Suflair, Galak, 
Chokito, Prestígio, Charge, Crunch e os tabletes 
Nestlé Classic.

Durante a visita, os estudantes assistiram a 
uma palestra que contou a história da empresa 
e a trajetória de sucesso no Brasil. Por meio de 
painéis e uma pequena exposição, conheceram 
a evolução da produção dos chocolates, bem 
como a gestão das marcas, o relacionamento 
com o cliente e o dia a dia de uma grande 
indústria alimentícia.

De acordo com o professor Rafael, “a excursão 
possibilitou que os alunos vivenciassem na 
prática todos os processos de produção dos 
alimentos. A partir dos ensinamentos de sala 
de aula, os jovens conseguiram visualizar a 
concretização daquilo que demonstramos na 

Alunos do AnchietA conhecem A fábricA dA nestlé e se deliciAm com 
tAntos chocolAtes

teoria. Foi muito rico o dia que passamos na 
empresa”, destacou.

No final do Tour Nestlé Chocolover, os alunos 
puderam degustar os produtos da empresa 
e ainda ganharam um kit com chocolates da 
marca. A garotada ainda visitou a loja da fábrica 
e levou diversos produtos para casa. g
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Os estudantes durante o passeio, que mostrou 
todos os processos de fabricação dos chocolates

acontece perfil
CintiA 
ApAreCidA 
silvA 
AlmeidA

Supervisora 
Comercial

Há quanto tempo trabalha no Anchieta?
1 mês

Quais são suas atividades aqui dentro?
Dou suporte à gerência para o 
desenvolvimento e prática de ações 
de divulgação e sou responsável pela 
captação direta de alunos para os cursos 
de graduação. Realizo o fechamento 
de novas parcerias empresariais e 
estabeleço o relacionamento comercial 
com as empresas já conveniadas

Nesse tempo de Anchieta, o que ficou 
mais marcado na sua vida?
Até agora, posso dizer que foi a 
receptividade, o acolhimento e o apoio 
dos colegas de trabalho. Esse suporte foi 
indispensável para que eu pudesse iniciar 
minhas atividades dentro da instituição, 
motivada e  determinada. Não posso 
deixar de citar também a ótima estrutura 
que o Anchieta me proporciona, para que 
eu possa desenvolver o meu trabalho de 
maneira sólida e eficaz
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III Fórum de RH

pelo terceiro Ano consecutivo, foi reAlizAdo 
no período de 22 A 25 de Abril o iii fÓrum de rh, com 
pArticipAção de competentes pAlestrAntes, com te-
mAs diversificAdos, que AbrilhAntArAm o evento. A 
abertura esteve a cargo do Coordenador Geral do Cur-
so Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Hu-
manos, Prof. João Guilherme Rodrigues, que destacou 
em sua fala a importância desse evento que comple-
menta e enriquece o conteúdo desenvolvido em sala 
de aula. A abertura do Fórum prosseguiu com a apre-
sentação do tema “Uma experiência voltada ao de-
senvolvimento dos Talentos Humanos e os resultados 
para a organização”, magistralmente desenvolvido 
pela Pedagoga Ketty Vivian Ceccato, com destacada 
atuação junto à MMartan, 
do grupo Coteminas. Os 
alunos tiveram oportuni-
dade de absorver concei-
tos, técnicas e estratégias 
voltadas a Treinamento & 
Desenvolvimento, apre-
sentados de forma dinâmi-
ca que prendeu a atenção 
de todos, despertando 
acentuada motivação dos 
estudantes.

No segundo dia, houve 
apresentação de um pai-
nel sobre “A diversidade 
étnico-racial, no contexto afro e indígena”. Inicial-
mente, o Prof. Eliezer Pedro da Rocha teceu comen-
tários referentes ao histórico que precedeu à abolição 
da escravidão, as dificuldades, lutas, sofrimento e 
preconceitos sofridos e que, infelizmente, até hoje 
persistem na sociedade. Complementou o assunto 
o Coordenador do Instituto Zama e do Grupo Zumbi 
Associação do Movimento Afro-Brasileiro ZAMA, 
Jorge Reis Tarcísio, revelando fatos marcantes de sua 
própria experiência de vida e seu empenho e dedi-
cação em busca de maior respeito e justiça ao negro 
para que exerça seus direitos de cidadão. Encerrou as 
apresentações da noite o Prof. Jorge Alves de Oliveira, 
focando a problemática de como tratar a identidade 

acontece

Professor João Guilherme 
durante o III Fórum de RH

nacional diante da disparidade racial. Trouxe momen-
tos de reflexão acompanhados de atenção e respeito 
pelos estudantes.

No terceiro dia do Fórum, os estudantes 
acompanharam com interesse a apresentação, com 
ricas informações, transmitidas pelo Coordenador 
da Área de Desenvolvimento Social do SENAC, Adm. 
Roberto Augusto Carvalho, que registrou importantes 
pontos sobre a formação e aperfeiçoamento 
profissional e caminhos para o desenvolvimento de 
atitudes sustentáveis.

Encerrando o III FÓRUM de RH, proferiu palestra 
a Jornalista e Comunicadora Social, Renata Tafarello,  

que abordou o importante 
tema, sobretudo a es-
tudantes que atuarão na 
área de Gestão de Pes-
soas: “O poder da comuni-
cação falada e escrita: sua 
influência nas empresas”.

“Abrilhantando o even-
to neste ano, houve a ini-
ciativa dos estudantes, 
em um trabalho de grupo, 
de desenvolver diferentes 
pôsteres e com assuntos 
diversificados, porém cen-

trando o Ser Humano, e que serão expostos a partir 
do dia 28 de abril no saguão do Prédio de Ciências 
Sociais, onde também transcorre o curso de Recursos 
Humanos. Ainda no contexto do evento, foi realizada 
uma visita técnica dos estudantes, no dia 26 de abril, 
ao SENAI de Jundiaí, importante fonte de formação 
e aperfeiçoamento de mão de obra”, destacou João 
Guilherme.

O evento foi acompanhado pelos professores do 
curso de RH, destacando a presença dos Professores 
Denise Candiani, Flaviana Biffi, Helena Meirelles, 
Sandra Smaniotto, Cássio Bardi, Danilo Marques e 
Ricardo Ribas. g

datas, programação e horários sujeitos a alteração sem prévio 
aviso. não nos responsabilizamos por mudanças da programação.

programe-se

evento trouxe pAlestrAntes de renome pArA o uniAnchietA

nOÉ
DRAMA - 14 AnoS - DURAção: 137Min.

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 16h30 - 21h10 Sáb., Dom., Feriado: 16h30 - 21h10

nOÉ (3d)
DRAMA - 14 AnoS - DURAção: 137Min.

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 18h15 Sáb., Dom., Feriado: 18h15

cAPItãO AMÉrIcA 2 
O sOldAdO InvernAl

AVEnTURA / Ação - 12 AnoS - DURAção: 135Min.
DUblADo:

Sex., Seg. à Qui.: 16h10 - 19h00 - 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 13h30 - 16h10 - 19h00 - 21h40

cAPItãO AMÉrIcA 2 
O sOldAdO InvernAl (3d)

AVEnTURA / Ação - 12 AnoS - DURAção: 135Min.
DUblADo:

Sex., Seg. à Qui.: 21h00 Sáb., Dom., Feriado: 21h00

O esPetAculAr HOMeM ArAnHA 2
Ação - 12 AnoS - DURAção: 141Min.

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 15h00 - 17h50 - 20h40 

Sáb., Dom., Feriado: 15h00 - 17h50 - 20h40

Sex., Seg. à Qui.: 14h00 - 16h50 - 19h40 
Sáb., Dom., Feriado: 14h00 - 16h50 - 19h40

O esPetAculAr HOMeM ArAnHA 2 (3d)
Ação - 12 AnoS - DURAção: 141Min.

lEgEnDADo:
Sex., Seg. à Qui.: 21h30 Sáb., Dom., Feriado: 21h30

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 15h50 - 18h40

Sáb., Dom., Feriado: 13h00 - 15h50 - 18h40

rIO 2 
AniMAção - liVRE - DURAção: 102Min.

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 14h10 - 19h10 Sáb., Dom., Feriado: 14h10 - 19h10

rIO 2 (3d)
AniMAção - liVRE - DURAção: 102Min.

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 16h00 Sáb., Dom., Feriado: 16h00

cluBe de cOMPrAs dAllAs
DRAMA - 16 AnoS - DURAção: 117Min.

lEgEnDADo:
Sáb., Dom.: 11h00 

InAtIvIdAde PArAnOrMAl 2
CoMéDiA - 16 AnoS - DURAção: 86Min.

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 14h30 - 19h15 Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 19h15

dIverGente
AVEnTURA / Ação - 14 AnoS - DURAção: 139Min.

DUblADo:
Sex., Seg. à Qui.: 16h20 - 21h20 Sáb., Dom., Feriado: 16h20 - 21h20
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no último diA 1º de mAio, o brAsil 
comemorou o diA do trAbAlho. A data 
surgiu no final do século XIX, época em que 
os trabalhadores reivindicavam melhores 
condições de trabalho. Ela foi estabelecida 
em homenagem aos oito líderes trabalhistas 
norte-americanos que morreram enforcados 
em Chicago (EUA), em 1886, por estarem 
lutando pela redução da jornada. Aqui no 
Brasil, a data é comemorada desde 1895. 

A Dra. Larissa Scarabelim, Juíza do 
Trabalho em Jundiaí e professora do 

Alunos do curso de Gestão de 
mArketinG do centro universitário pAdre 
AnchietA de jundiAí, uniAnchietA, tiverAm 
o prAzer de AcompAnhAr o processo 
de lAnçAmento de novos produtos dA 
empresA nAturA. Por meio de uma palestra 
proferida pela gerente de Estratégia de 
Marcas da indústria, Gabriela Godoy, alunos 
do terceiro semestre observaram como a 
empresa analisa e prepara o mercado para 
a chegada de novos cosméticos.

Seguindo um cronograma que demanda 
anos de pesquisa e investimentos maciços, 
Gabriela discutiu com os alunos todo o 
processo pelo qual a empresa passa até 

Conheça os seus direitos

Natura destaca os principais pontos 
de uma pesquisa de mercado

UniAnchieta, destacou as maiores conquistas 
do trabalhador brasileiro no decorrer dos 
anos: o advento da Constituição da República 
de 1988, que dedicou o art. 7º. aos direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais (que inclui 
jornada de oito horas diárias, adicional de 
50% para as horas extras, licença à gestante 
com duração de 120 dias, entre outros) e a 
nova legislação aplicável à categoria dos 
domésticos, mas que até o momento não 
houve regulamentação. Todos os direitos 
mencionados no art. 7º são devidos a todos os 

a chegada de um novo perfume às mãos 
do consumidor. “Os alunos puderam 
acompanhar como são feitas as pesquisas de 
mercado, o teste de conceito do produto, as 
pesquisas qualitativas e quantitativas, que 
podem dar um horizonte para a empresa, 
além de assistirem à demonstração de 
todos os custos envolvidos nessa minuciosa 
operação. Quem vê de fora pode pensar 
que esse processo é simples e rápido, 
porém demanda muito estudo”, destacou o 
coordenador do curso, Antonio Valini.

O conteúdo apresentado pela gerente 
deve contribuir muito para a formação dos 
alunos no estágio da graduação em que se 

empregados regidos pela CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho). Direitos específicos à 
categoria profissional de cada empregado 
são criados por normas coletivas ou 
estabelecidos em Sentença Normativa pelo 
Poder Normativo da Justiça do Trabalho.  

O dia do trabalho já passou, mas é importante 
lembrar que os direitos são permanentes e 
devem ser reivindicados. “O trabalhador pode 
se informar sobre a totalidade de seus direitos 
no sindicato de sua categoria ou com um 
advogado trabalhista”, comenta Larissa. g

encontram. Dentro de alguns meses, eles 
devem começar a montar o projeto integrado 
que resultará no lançamento de um novo 
produto no mercado. “Foi de muita valia a 
presença da Gabriela aqui na instituição. 
Além dos alunos acompanharem na prática 
o papel do profissional de marketing dentro 
de uma corporação, eles puderam tirar 
dúvidas e visualizar todo o trâmite para o 
desenvolvimento e o lançamento de um 
produto, passando pelo contato com as 
agências de pesquisa e de publicidade”, 
lembrou Valini. g

Gerente de estrAtéGiA de mArcAs dA empresA de cosméticos esteve no centro universitário mostrAndo como A 
nAturA se prepArA pArA o lAnçAmento de um produto

o diA do trAbAlho não é sÓ um feriAdo. resultAdo de reivindicAções, A dAtA deve ser lembrAdA sempre como umA 
conquistA de todo trAbAlhAdor

mercado de trabalho

acontece
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Alunas do curso de Nutrição do 
UniAnchieta participaram no II 
Congresso Nacional de Alimentos 
e Nutrição (CONAN) e do V 
Congresso Mineiro de Alimentação 
e Nutrição, realizados na cidade de 
Ouro Preto/MG. Oito trabalhos das 
estudantes foram apresentados 
durante os congressos, nos 
quais foram acompanhadas pela 
coordenadora do curso, Dra. 
Taciana Davanço, destacando-
se as pesquisas que estão em 
andamento na instituição.

Te vi no
Anchieta

As alunas divulgaram seus trabalhos, 
desenvolvidos durante o curso

Além de apresentarem os trabalhos, as estudantes 
participaram de outros eventos do Congresso

Realizados em Minas Gerais, os congressos 
reuniram universitários e profissionais de Nutrição

Diversos palestrantes e profissionais da área 
fizeram apresentações durante o evento

As alunas aproveitaram todo 
o conteúdo das palestras

A bancada de palestrantes, que trouxe as 
novidades no campo de alimentação e nutrição

As pesquisas apresentaram 
descobertas e inovações da área


