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UniAnchietA Abre As inscrições pArA o vestibUlAr neste mês

com Um mercAdo de trAbAlho promissor, o cUrso de estéticA e cosméticA é o melhor cAminho pArA A profissionAlizAção     

não foi possível iniciAr Um cUrso sUperior 
no começo do Ano? O UniAnchieta abre as 
inscrições para o vestibular agora em maio, 
uma boa opção para quem não quer mais adiar 
os planos da faculdade. Assim, você começa 
as aulas ainda em 2014 e já dá os primeiros 
passos rumo ao seu futuro profissional. 

Atualmente, o ensino superior é exigido 
tanto para você entrar no mercado de trabalho, 
quanto para obter sucesso dentro dele. Cada 
vez mais, as empresas estão procurando 
profissionais qualificados pelos certificados que 

o brAsileiro nUncA se preocUpoU 
tAnto com A belezA. Em 2013, o país foi 
considerado o terceiro maior consumidor de 
cosmético no mundo! E quem já trabalha na 
área comemora a boa fase, que veio com o 
aumento do poder de compra dos brasileiros 
e a preocupação com a aparência que já 
faz parte da nossa sociedade. Com este 
cenário, cada vez mais, o mercado exige 
profissionais capacitados e qualificados 
para cuidar da beleza de outras pessoas.            

Pare de adiar o sonho da faculdade

Estética é carreira em expansão     
Devido a essa necessidade, o UniAnchieta 

oferece o curso de Estética e Cosmética, 
uma graduação com duração de dois 
anos que prepara o estudante para atuar 
no desenvolvimento, produção e controle 
de qualidade de produtos cosméticos ou 
mesmo gerenciar salões de beleza, clínicas 
de estética e SPA. O curso inclui disciplinas 
práticas e também teóricas, que abrangem 
as áreas de anatomia, fisiologia, química e 
até nutrição. Essa bagagem é necessária 

O vestibular é o primeiro passo 
para uma carreira de sucesso

para que o aluno saiba aplicar na prática 
tudo o que aprender durante o curso.          

E pelo aumento da demanda e 
carência de profissionais especializados 
no mercado, o UniAnchieta oferece o 
curso também no período diurno agora 
no segundo semestre, além do noturno 
que já existia em outros anos. 

Com retorno rápido e fácil capacitação, 
a graduação em Estética e Cosmética é 
promissora, já que o mercado de beleza exige 
a melhoria da qualificação dos profissionais. g

vestibular

mercado de trabalho

apresentam e o de graduação é um deles. 
Escolha entre os 35 cursos bacharelados, 

licenciaturas e tecnológicos, ministrados por 
docentes qualificados em diversas áreas. As 
mensalidades cabem no seu bolso e você 
ainda pode optar pelo FIES, um programa 
de financiamento estudantil do governo 
federal que te ajuda a pagar a faculdade. As 
inscrições para o vestibular são gratuitas e 
podem ser feitas a partir do dia 05 de maio 
pelo site www.anchieta.br/unianchieta, com 
provas agendadas. g

o fUndo de finAnciAmento estUdAntil (fies)  
é Um proGrAmA QUe finAnciA A GrAdUAção nA 
edUcAção sUperior de AlUnos mAtricUlAdos em 
institUições pArticUlAres. O UniAnchieta conta 
com esse benefício para seus alunos. Com ele, o 
estudante começa a pagar o investimento do curso 
depois de dezoito meses de formado e durante os 
anos de estudos, paga cinquenta reais a cada três 
meses. Somente para quem concluiu o ensino 
médio a partir de 2010 é necessário que tenha 
realizado o ENEM para recorrer ao financiamento. 
O aluno pode solicitar o financiamento em qualquer 
momento da graduação. Em alguns casos, não é 
necessário fiador para aderir ao financiamento, 
podendo optar pelo FGEDUC (Fundo de Garantia 
de Operações de Crédito Educativo). Para isso, 
é necessário avaliar a renda familiar do aluno. 
SAIBA MAIS: WWW.ANCHIETA.BR/FIES OU 
0800 772 8445 

Alcance o sucesso com o FIES
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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.
Foi a educação que deu essa guinada na 
vida da africana. Iolanda concluiu o curso de 
Engenharia de Alimentos no Centro Universitário 
Padre Anchieta de Jundiaí. Bolsista 100%, a 
engenheira relata uma história de sofrimento 
antes de comemorar a entrega do diploma. “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 

Uma história 
de superação 
e vitória pela 
erradicação 
da fome

Iolanda foi entrevistada pelos principais 
veículos de comunicação de Jundiaí e região

“Consegui criar, aqui no 
UniAnchieta, um cookie com 
bagaço de caju, uma fruta 
que existe em abundância 
no meu país. Mão de obra é 
outra coisa que não falta”

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.
 “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 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. 
Tenho pessoas interessadas em me ajudar e 
sei que vou conseguir melhorar a qualidade de 
vida de meus irmãos”, enfatizou. g

Após anos de dedicação, Iolanda 
conseguiu o tão sonhado diploma
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